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Tiivistelmä 
Tämän arkkitehtuurin diplomityön aihe on arkkitehtitoimistojen johtaminen. Tutkimus keskittyy 
tarkastelemaan keskikokoisten ja suurten arkkitehtitoimistojen johtamista tämän hetken Suomes-
sa. Tutkimuksessa selvitetään, mihin ajatuksiin ja oppeihin nojautuen suomalaisia arkkitehtitoi-
mistoja johdetaan, miten johtajuus näkyy yritysten arjessa ja mitkä ovat johtamiseen vaikuttavia 
sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. 

Teoreettisena lähdeaineistona toimii kirjallisuuskatsaus johtamisteoriaan ja arkkitehtisuunnitte-
lun toimialaan. Työssä avataan johtamisteorian kehityskaari 1900-luvun alusta tähän päivään. 
Tarkastellaan Suomen erityispiirteitä johtamisympäristönä sekä keskeisimpiä toimialaan vaikut-
taneita tekijöitä ja arkkitehdin ammattikuvan muutosta. Muodostetaan teoreettinen tausta, jota 
vasten arkkitehtialan nykyjohtamista käsitellään. Tarkoituksena on valottaa arkkitehtialaa toimin-
taympäristönä ja johtamiskontekstina. Empiirinen lähdeaineisto on arkkitehtitoimistojen johtajil-
le tehdyt haastattelut, joilla sidotaan yleiset johtajuuskäsitykset arkkitehtisuunnittelun toimin-
taympäristöön. Haastatteluissa käsitellyt teemat peilataan teoreettiseen aineistoon. 

Haastattelujen perusteella saadaan yleiskäsitys arkkitehtialan johtamisesta. Johtajuuskäsityksis-
sä korostuu esimerkillä johtaminen, luottamuksen rakentaminen ja pragmaattisuus. Suunnittelu-
organisaation johtamisen erityispiirteiksi koetaan projektikeskeisyys, sekä tietynasteinen ennalta-
arvaamattomuus. Arkkitehtijohtaminen voidaan jakaa kahteen osaan: yrityksen ja suunnittelupro-
jektien johtamiseen. Johtamistaitoja on opittu käytännön kautta tai jatkokouluttautumalla. Henki-
löstön kehittämiseen löytyy sekä vapaamuotoisempia että systemaattisempia rakenteita. Johtajien 
näkökulmasta arkkitehdit motivoituvat kiinnostavien projektien, urakehityksen ja työilmapiirin 
kautta. Arkkitehtialan työkulttuurin koetaan muuttuneen parempaan suuntaan viime vuosikym-
menien aikana. Lähitulevaisuuden ratkaiseviksi arkkitehtitoimiston johtamiseen vaikuttaviksi 
trendeiksi nousee suunnitteluteknologian sekä hanke- ja organisaatiomallien muutokset. 

Diplomityön johtopäätöksissä käsitellään arkkitehtialan liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta 
keskeisiä painotus- ja kehityskohtia. Johtamisen kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse yrityksen 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta. Tutkimuksen kautta esiin nousee kolme tärkeää 
aihetta liittyen arkkitehtitoimistojen johtamiseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen: strateginen joh-
taminen, henkilöstön kehittäminen, sekä eettinen johtajuus. Arkkitehtitoimistojen tärkein resurssi 
on henkilöstö, jonka kehittäminen tulee nähdä oleellisena osana strategisia tavoitteita. Rakennus-
hankkeiden monimutkaistumisen ja teknistymisen seurauksena myös johtamistaidot, erityisesti 
suunnittelujohtamisen näkökulmasta ovat korostuneet. Arkkitehtialan liiketoiminnan edistä-
miseksi tulisi alan keskeisten tahojen asettaa johtaminen yhteiseksi kehittämisen ja tutkimuksen 
aiheeksi. Liiketalous- ja johtamistaitojen edistäminen korkeatasoisen arkkitehtuurin rinnalla pa-
rantaisi arkkitehtitoimistojen kilpailukykyä ja asemaa sekä rakennusalan sisällä että kansainväli-
sesti. 
Avainsanat  arkkitehtitoimistot, johtaminen, johtajuus 
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Abstract 
The subject of this thesis is the leadership of architectural offices. The focus of the research is the 
leadership of current, medium sized and large architectural offices in Finland. The aim of the re-
search is to study on what theoretical framework the leadership of Finnish architectural offices is 
based and what the operative factors are. 
   The theoretical framework of this thesis is a literary study of leadership theories, and of the archi-
tectural field. Leadership theories of the 20th century are presented. The adoption of these theories 
and the specifications of the Finnish leadership environment are defined. A theoretical background 
on which to base the current leadership of architectural offices, is formed. The Finnish architectural 
field as an operational environment and as a leadership context, and factors and changes that have 
affected the professional field are considered. The empirical source material consists of interviews 
with leaders of Finnish architectural offices. The interviews connect the general perceptions of lead-
ership with the architectural design field. The themes of the interviews are mirrored on the theoret-
ical material. 

Through interviews, a general picture of the leadership in the architectural field is formed. In per-
ceptions of leadership, leading by example, building trust and pragmatism are emphasized. Project-
based performance and a level of unpredictability are characteristics of an architectural organiza-
tion. Architectural leadership can be divided into two main components: business management and 
design leadership. Leadership skills are gained through experience or leadership education. Human 
resource development is based on both informal and systematical approaches. Architects are moti-
vated through interesting projects, career development and workplace environment. The atmos-
phere in architectural offices is considered to have improved in recent decades. Trends that are 
shaping the future of architectural leadership are innovations in architectural design technology and 
changes in organizational- and project structures. 

The conclusions are based on the main development themes regarding the future of architectural 
businesses. In leadership development, the essential elements are the improvement of effectiveness 
and business competitiveness. Through the research, three main themes of architectural leadership 
and competitiveness development are highlighted: strategic leadership, human resource develop-
ment and ethical leadership. As employees are the most important resource in architectural offices, 
human resource development should be seen as part of the strategic goals. The importance of design 
leadership skills is emphasized as the complexity of construction projects and architectural design 
increases. The central players in the architecture field should co-operate to make the development 
and research of architectural leadership a central theme. Systematic business and leadership skill 
development coupled with high-quality architecture would increase the competitiveness and stand-
ing of architectural offices in the construction sector, as well as internationally.  
Keywords  architectural offices, leadership, management 
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Esipuhe 
 

 

 

Selatessani arkistokuvia suomalaisista arkkitehtitoimistoista yllätyin siitä, miten paljon 

toimistot ovat ulkoisesti muuttuneet. Tämä selittyy osittain teknologian ja työtapojen 

murroksella, mutta sen alla on myös laajempi ammattikuvallinen muutos. Arkkitehdin rooli 

yhteiskunnassamme on muuttunut ja muuttuu edelleen. Kehitys vaikuttaa väistämättä myös 

arkkitehtiyritysten liiketoimintaan ja johtamiseen, jota halusin tässä työssä tutkia. Keskeiset 

minua kiinnostavat kysymykset työtä aloittaessani olivat, mitä arkkitehtitoimistojen johtajat 

ajattelevat johtamisesta, miten he johtavat ja kuinka arkkitehtitoimistoja voitaisiin johtaa 

paremmin. 

Olen etuoikeutettu voidessani diplomityössäni yhdistää arkkitehtuurin 

maisteriopintoni ja kauppatieteen sivuaineopintoni. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 

lukemani yrittäjyyden sivuaineen siivittämänä heräsi kiinnostukseni arkkitehdin ammatin 

liiketoiminnalliseen tarkasteluun. Valmistuvalle arkkitehdille onkin ollut hieno mahdollisuus 

päästä katselemaan ammattia johtamisen ja liiketoiminnan aitiopaikalta. 

Tutkimuksen tekeminen on ollut haastava ja palkitseva kokemus, sekä 

mielenkiintoinen matka oman johtajuuskäsityksen ja ammatillisen position etsimiseen. 

Arkkitehtitoimistojen johtamisen ja liiketoiminnan ymmärrykseni on vasta alkutekijöissään, 

mutta toivon tämän tutkimuksen aikana päässeeni edes hieman pintaa syvemmälle näihin 

ilmiöihin. 

Aihetta on tutkittu aikaisemmin jonkin verran, mutta ei tästä näkökulmasta. 

Johtamisteorioiden jäsentelyssä hyödynsin Turun yliopiston johtamisen professorin Hannele 
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Seeckin tutkimusta ja synteesiä johtamisoppien kehityskaaresta. Erityisesti teos Johtamisopit 

Suomessa: Taylorismista innovaatioteorioihin (2008) toimi avainteoksena johtamisen historiaan 

ja nykypäivään. Aikaisemmista arkkitehtuurin diplomitöistä on mainittava Matti Pirttimäen 

diplomityö Arkkitehtitoimiston menestystekijät (2014) inspiroivana esimerkkinä ja hyvänä 

katsauksena arkkitehtiliiketoiminnan strategiseen puoleen. 

Monet tahot ovat kannustaneet minua diplomityötä tehdessäni ja olen kiitollinen 

saamastani tuesta. Kiitos kuuluu professori Jenni Reuterille ja yliopisto-opettaja Anni 

Vartolalle viisaista ohjeista ja kannustuksesta. Kiitos Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n 

toiminnanjohtajalle Vesa Juolalle vinkeistä. Kiitos Marc Goodwinille upeista kuvistaan ja 

luvasta käyttää niitä tässä työssä. Lämmin kiitos perheelleni ja läheisilleni avusta ja tuesta. 

Erityiskiitos kuuluu kaikille haastateltaville, jotka antoivat aikaansa tähän 

tutkimukseen. Haastatteluiden tekeminen ja toimistoissa vierailut olivat ehdottomasti työn 

tekemisen parhaita hetkiä. 

 

Helsingissä 25.10.2017 

Henrik Kaasinen 
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1 

Tutkimusasetelma 
 

 

1.1 Tutkimusaihe 

Tämän arkkitehtuurin diplomityön aihe on arkkitehtitoimistojen johtaminen. Tutkimus 

keskittyy tarkastelemaan keskikokoisten ja suurten arkkitehtitoimistojen johtamista tämän 

hetken Suomessa. Tutkimusaihe lähti omasta kiinnostuksestani, ja se toteutettiin Aalto-

yliopiston arkkitehtuurin laitoksen arkkitehtuurin perusteiden ja teorian oppituolin 

alaisuudessa. Työn valvojana toimi professori Jenni Reuter ja ohjaajana yliopisto-opettaja Anni 

Vartola. 

Tutkimuksessa selvitetään, mihin ajatuksiin ja oppeihin nojautuen suomalaisia 

arkkitehtitoimistoja johdetaan, miten johtajuus näkyy yritysten arjessa ja mitkä ovat 

johtamiseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Teoreettisena lähdeaineistona toimii 

kirjallisuuskatsaus johtamisteoriaan ja arkkitehtisuunnittelun toimialaan. Empiirinen 

lähdeaineisto on arkkitehtitoimistojen johtajille tekemäni haastattelut, joilla pyrin sitomaan 

yleiset johtajuuskäsitykset arkkitehtisuunnittelun toimintaympäristöön.  
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Arkkitehtitoimistojen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat toimintaympäristö ja 

organisaation sisäiset tekijät. Toimintaympäristön muutosta ei voi kontrolloida, mutta sen 

vaikutuksia voi pyrkiä ymmärtämään. Tämän vuoksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitkä 

ovat viimeaikaisia keskeisimpiä muutoksia arkkitehtisuunnittelun toimintaympäristössä. 

Organisaation sisäisiä tekijöitä voi kontrolloida johtamalla, joten toimistojen taiteellisten ja 

liiketoiminnallisten päämäärien näkökulmasta johtamisella onkin ensisijaisen tärkeä rooli. Eri 

johtamistavat johtavat erilaisiin lopputuloksiin, ja tutkimuksen yksi päälähtökohta olikin 

selvittää, miten arkkitehdit johtavat. Aiheitta ei ole tästä näkökulmasta ja tässä laajuudessa 

tutkittu aikaisemmin Suomessa. 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja tavoitteet 

Tutkimuskysymys on jaettu kolmeen osaan: 

1. Miten suomalaisia arkkitehtitoimistoja johdetaan?  

2. Miten johtajuus näkyy käytännössä?  

3. Mitkä ovat arkkitehtitoimistojen johtamiseen vaikuttavia sisäisiä 

ja ulkoisia tekijöitä? 

 

Työn ensimmäinen tavoite on selvittää miten suomalaisten arkkitehtitoimistojen johtajat itse 

kokevat johtamistyön, ja mitä asioita he pitävät siinä tärkeinä. Toisena tavoitteena on selvittää, 

millä tavoin johtajuus ilmenee yritysten arjessa. Kolmantena tavoitteena on selvittää miten 

toimintaympäristön ja teknologian muutos vaikuttavat johtamiseen. 
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1.3 Menetelmät ja viitekehys 

Tämän työn pääasialliset tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuuskatsaus ja henkilökohtaiset 

haastattelut. Tutkimus on aineistolähtöinen ja lähdinkin jo aikaisessa vaiheessa kentälle 

keräämään haastatteluaineistoa. Tämän vuoksi oma esiymmärrykseni aiheesta on vaikuttanut 

niihin teemoihin, joita haastatteluissa käsiteltiin. 

Johtajien haastatteluista muodostui empiirinen tutkimusaineisto, jonka litteroin ja 

analysoin laadullisella analyysillä. Haastateltavaksi valikoitui pääasiassa jo hieman pitempään 

alalla toimineita arkkitehteja, joilla on laaja ymmärrys arkkitehtialan johtamisesta. Valtaosa 

mukana olleista yrityksistä on kooltaan keskikokoisia, muutaman kymmenen hengen 

toimistoja. Toteutin haastattelut Helsingissä kevään 2017 aikana. Haastateltavat toimivat 

arkkitehtitoimistojen johdossa ja heidän tittelinsä olivat osakkaita, toimitusjohtajia tai 

hallituksen puheenjohtajia. Näin ollen haastateltavat edustavat alalla sitä ryhmää, joka omalla 

toiminnallaan määrittää toimialan tulevaisuutta. 

Haastattelut olivat rakenteeltaan puolistrukturoituja ja kestivät noin 45 minuuttia. 

Tutkimuksen olisi voinut toteuttaa myös kvantitatiivisena, mutta tavoitteena oli saada 

johtajien omia tulkintoja johtajuudesta, jolloin päädyin laadulliseen tutkimukseen. 

Haastatteluissa yhdistyi narratiivinen haastattelumetodi ja perinteinen teemahaastattelu. 

Varsinaisten tutkimuskysymysten käsittelyn lisäksi pyrittiin muodostamaan kokonaiskuvaa 

siitä kentästä, jonka sisällä arkkitehtitoimiston johtaminen tapahtuu.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu johtamisopin tarkastelulle (mm. 

Guillen 1994; Michelsen 1999; Seeck 2008; Wren 2005), sekä katsaukseen arkkitehdin 

ammattiin (mm. Blau 1987; Cuff 1992; Gutman 1988; Kostoff 1977; Schön 1983) ja arkkitehdin 

toimintaympäristön muutokseen (mm. Carraher & Smith 2017; Deutsch 2011; Garber 2017; 

Penttilä 2007). Teoreettiseen viitekehykseen on yhdistelty eri tutkijoiden malleja johtamisesta 

ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tämä tutkimus ei sinällään ole osa näitä tutkimustraditioita, 

vaan teoriaosuuden tarkoitus on toimia opastavana viitekehyksenä tutkimusten löydösten 

pohdinnalle. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusraportti etenee siten, että ensimmäisessä luvussa lukija johdatetaan tutkimukseen 

käymällä läpi sen lähtökohdat ja fokus, sekä avaamalla sen menetelmät, tavoitteet ja 

viitekehys. 

Toisessa luvussa avataan johtamisteorian kehityskaari 1900-luvun alusta tähän 

päivään. Käydään läpi, miten oppeja on omaksuttu eri maissa, ja tarkastellaan Suomen 

erityispiirteitä johtamisympäristönä. Tavoitteena on muodostaa teoreettinen tausta, jota 

vasten arkkitehtialan nykyjohtamista kyetään tarkastelemaan. 

Kolmannessa luvussa esitellään suomalainen arkkitehtiala tutkimuskontekstina, sekä 

tarkastellaan keskeisimpiä toimialaan vaikuttaneita tekijöitä ja arkkitehdin ammattikuvan 

muutosta. Tarkoituksena on valottaa arkkitehtialaa toimintaympäristönä ja 

johtamiskontekstina. 

Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksen empiirisen osuuden toteuttamisesta ja 

esitellään tutkimustulokset. Haastattelusitaatit käydään läpi käyden keskustelua teoreettisen 

aineiston kanssa. 

Viidennessä luvussa arvioidaan tutkimusta sekä jaetaan tutkimustulokset seitsemään 

aineistosta nostettuun teemaan. Käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset ja keskeiset 

löydökset. Arvioidaan tuloksia ja niiden luotettavuutta. Pohditaan arkkitehtialan johtamista ja 

jatkotutkimusaiheita. 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

Arkkitehtisuunnitteluala 

Tämän tutkimuksen konteksti, jonka kehyksessä johtajuutta tutkitaan. Arkkitehtialalla 

tarkoitetaan yleensä yrityksiä, jotka tekevät rakennus-, yhdyskunta- tai kaavoitussuunnittelua. 

Yksityisen sektorin lisäksi arkkitehteja työskentelee kuntien, valtion ja yliopistojen 

palveluksessa. Arkkitehtiala työllistää Suomessa noin 3500 arkkitehtia.1 

 

Innovaatio 

Uutena pidetty idea, käytäntö tai esine.2 Johtamisen näkökulmasta innovaatioparadigma on 

oppi, jossa uusia ratkaisuja etsitään jatkuvasti tilanteen muuttuessa.3 

 

Johtaja 

Organisaation toiminnasta tai sen osasta vastuussa oleva henkilö. Johtajan tehtävä on auttaa 

organisaatiota saavuttamaan asetetut tavoitteet.4 

 

Johtaminen 

Tuloksellista toimintaa, jonka avulla ihmisten panosta voidaan kohdistaa tiettyä päämäärää 

kohti.5 

 

Johtamisen teoria 

Johtamisen toimintaa, tarkoitusta ja laajuutta koskeva tietovaranto.6 

 

 

 

 

                                                        
1 Architect’s Council of Europe 2016 
2 Rogers 2003 
3 Seeck 2008 
4 Northouse 2015 
5 Seeck 2011 
6 Wren 2005 
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Johtajuus 

Johtamista tekevän henkilön ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Muihin vaikuttamisen prosessi, 

joka voidaan jakaa ihmisten johtamiseen (Leadership), ja asioiden johtamiseen (Management).7 

Johtajuus voi olla myös epävirallista, eli varsinaisen esimiestyön ulkopuolella tapahtuvaa, kun 

yksilö ottaa vastuuta oman toimintansa lisäksi muiden toiminnasta.8 

 

Transformationaalinen johtaminen 

Yksilöiden tekemistä tietoiseksi ryhmän parhaasta, inspirointia, huomioonottoa, älyllistä 

stimulointia.9 Ihmisten johtamista. 

 

Transaktionaalinen johtaminen 

Toiminnan valvomista, poikkeamien korjaamista, palkitsemista hyvistä suorituksista, 

rankaisemista huonoista.10 Asioiden johtamista. 

 

Paradigma 

Tieteen tai jonkin sen osa-alueen perustavanlaatuiset olettamukset, jotka ohjaavat 

tutkimuksen suuntaa tiedeyhteisön sisältä.11 Johtamisparadigmat taas, kuten tieteen 

paradigmatkin, ovat syvälle juurtuneita useita vuosikymmeniä kestäviä ajattelun viitekehyksiä, 

joiden linssin läpi organisaation ja johtamisen tehtävä ja merkitys ymmärretään.12 

 

                                                        
7 Kotter 1996 
8 Kouzes & Posner 1987 
9 Bass 1997 
10 Ibid. 
11 Kuhn 1962 
12 Seeck 2008 
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2 

Johtamisoppien kehitys 
 

 

2.1 Johtamisen määritelmiä 

Johtaminen on monitahoinen ilmiö, jossa yhdistyy eri tieteenaloja ja sitä voidaan tarkastella 

usean näkökulman kautta. Yleispätevästi johtaminen voidaan nähdä tuloksellisena toimintana, 

jonka avulla ihmisten panosta voidaan kohdistaa tiettyä päämäärää kohti.13 Johtamisen 

tavoitteena on saada ryhmässä, organisaatiossa tai yhdyskunnassa toimivat ominaisuuksiltaan 

erilaiset ja eri asemissa olevat yksilöt yhdistämään voimansa yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

 

                                                        
13 Seeck 2011 
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Valokuva: © Marc Goodwin, PES-Arkkitehdit 
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Johtamisen monet määritelmät korostavat ilmiön eri puolia, ja toisaalta kertovat minkälaisen 

viitekehyksen kautta määrittelijä ilmiötä tarkastelee: 

 

1. Johtaminen on ihmisten avulla asioiden aikaansaamisen taide.14 

2. Johtaminen on sosiaalisen vaikutusvallan prosessi, jossa yksi henkilö voi saada 

muiden apua ja tukea yhteisen tehtävän toteuttamiseen.15  

3. Johtaminen on merkityksen rakentamista.16 

4. Johtaminen on yhteisöllinen ilmiö.17 

5. Johtaminen on toimintaa, jonka avulla ihmisen työpanosta voidaan hankkia, 

kohdentaa ja hyödyntää tehokkaasti halutun tavoitteen saavuttamiseksi.18 

6. Johtaminen on kontekstisidonnaista.19 

7. Johtaminen on palvelemista.20 

8. Johtaminen on isännöintiä.21 

9. Johtaminen on opittu taito.22 

10. Johtaminen on edellytyksien luomista.23 

11. Johtaminen on arvojen tekemistä näkyväksi.24  

                                                        
14 “The art of getting things done through people.” Follet 1942 
15 “Leadership is a process of social influence in which one person is able to enlist the aid and support of others 
in the accomplishment of a common task.” Chemers 1997 
16 Huhtala 2004 
17 Huhtinen 2006, 223 
18 Wren 2005 
19 Nivala 2006, 129 
20 Juuti 2006, 232 
21 ”Leader as host” McKergow 2009 
22 Juuti 2010 
23 Rehn 2010 
24 “Leaders make values visible.” Goldsmith 2016 
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2.2 Johtamisoppien syntyprosessi 

Liike-elämän kentällä nousee jatkuvasti esille uusia johtamismuoteja.25 Bisneskonsulteille, 

johtamisguruille ja akateemisille instituutioille on elintärkeää tuottaa uusia johtamisen 

suuntauksia. Nämä muoteja tuottavat tahot kilpailevat siitä, mitkä opit pysyvät pinnalla ja 

ohjaavat kehitystä.26 Vallitsevat muodit nähdään aina aikaisempia houkuttelevampina, jonka 

vuoksi niiden kehittäjien katsotaan olevan muita edellä kilpailussa.27 

Todellisuudessa johtamisen muodit ovat usein vanhojen ideoiden kierrättämistä 

uusien nimien alla.28 Muodeilla on kuitenkin tärkeä rooli uusien johtamisoppien 

kehittymisessä. Ajan myötä tietyt muodit järjestyvät johtamistrendeiksi, jotka omaksutaan 

syvemmin kollektiiviseksi viisaudeksi.29 Lopulta, kun jostain teoriasta tulee vallitseva ja 

oikeana pidetty vuosikymmenien ajaksi, voidaan puhua johtamisen paradigmasta.30 Yksi 

selkeimpiä tapoja hahmottaa johtamisparadigmojen luonnetta on palata alkuperäisiin, 

uraauurtaviin teoksiin.31 

Tässä työssä johtamisoppien suuntausten jäsentelyssä on hyödynnetty Turun 

yliopiston johtamisen ja organisoinnin professorin Hannele Seeckin tapaa erottaa toisistaan 

johtamismuodit, johtamistrendit ja johtamisparadigmat.32 Johtamismuodit ovat 

käytännönläheisiä keinoja, malleja ja välineitä, joilla organisaation suoritusta voidaan 

parantaa. Ne ovat usein lyhytkestoisia ja ajatussisällöltään pinnallisia, koska fokus on 

organisaation arjessa esiintyvien ajalle tyypillisten ongelmien ratkaisussa.33 Johtamistrendit 

ovat johtamismuoteja hieman pitkäkestoisempia, organisaation toimintaa syvällisemmin 

muuttuvia oppeja, kuten esimerkiksi laatujohtamisen malli. Johtamisparadigma on ajallisesti 

kaikista pitkäkestoisin, ja organisaatioiden toimintaan syvimmin vaikuttava kokonaisvaltainen 

johtamisajattelun viitekehys. 

                                                        
25 Carson ym. 2000 
26 Kipping & Engwall 2002 
27 Abrahamson 1996 
28 Koontz 1961; 1980 
29 Letscher 1994; Carson ym. 2000) 
30 Kuhn 1962 
31 Lemak 2004 
32 Seeck 2011 
33 Abrahamson 1991 
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KAAVIO 2. Johtamisparadigmojen suhde johtamisen trendeihin, muoteihin 

ja iskusanoihin. Mukaillen: Seeck 2009, 41. 

 



  

 
21 

2.3 Johtamisparadigmojen historiallinen kehityskaari 

Kuten nykyarkkitehtuuriakaan ei tulisi pyrkiä ymmärtää perehtymättä arkkitehtuurin 

historiaan, ei johtamistakaan oikein voi tarkastella katsomatta kehityskaarta, josta nykytilanne 

on seurausta. Tämä tutkimus tarkastelee johtamista 1900-luvun aikana kehittyneen 

systemaattisen johtamistutkimuksen kontekstissa. Käytän johtamisoppien tarkastelussa 

ensisijaisesti paradigmaattista, oppeja kuvailevaa, näkökulmaa. Tässä luvussa pyrin 

huomioimaan ne johtamistutkimukselliset teoriat, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi myös 

suomalaiseen liikkeenjohtoon. 

Paradigman käsite perustuu tieteenfilosofi Thomas Kuhnin Tieteellisten 

vallankumousten rakenne (1962) –teoksessa esittämään ajatukseen siitä, miten tiedeyhteisössä 

siirtymät vallitsevien teorioiden välillä tapahtuvat.34 Kuhnin mukaan paradigmalla 

tarkoitetaan tieteen tai jonkin sen osa-alueen perustavanlaatuisia olettamuksia, jotka ohjaavat 

tutkimuksen suuntaa tiedeyhteisön sisältä. Näitä ”suuria olettamuksia” ei normaalioloissa 

kyseenalaisteta. Vasta siirryttäessä kokonaan uuteen paradigmaan vakiintunut viitekehys 

kyseenalaistetaan, kuten tapahtui esimerkiksi kopernikaanisen vallankumouksen yhteydessä 

1500-luvulla. Kuhn keskittyi erityisesti luonnontieteisiin, mutta hänen ajatuksiaan on 

myöhemmin sovellettu myös ihmisiä tutkiviin tieteisiin.35 

Johtamisparadigmat, kuten tieteen paradigmatkin, ovat syvälle juurtuneita useita 

vuosikymmeniä kestäviä ajattelun viitekehyksiä, joiden linssin läpi organisaation ja johtamisen 

tehtävä ja merkitys ymmärretään.36 Jokaisen johtamisparadigman tavoitteena on kehittää 

tuottavuutta ja kilpailukykyä, mutta keinot tämän saavuttamiseksi poikkeavat toisistaan. 

Guillenin (1994) mukaan paradigmoilla on sekä ideologisia, että teknisiä ominaispiirteitä, jotka 

vaikuttavat siihen, miten organisaatiot käytännössä toimivat.37 Ideologisilla ominaispiirteillä 

hän tarkoittaa sitä, että eri paradigman näkökulmasta käsitykset työntekijästä, organisaation 

tehtävistä ja konflikteista vaihtelevat. Tekniset ominaispiirteet viittaavat arkipäiväisempiin 

käytännön järjestelyihin, kuten työtehtävien jakoon, rekrytointiin ja palkitsemiseen. 

                                                        
34 Kuhn 1962 
35 mm. Barley & Kunda 1992; Abrahamson 1997; Guillen 1994; Seeck 2008 
36 Seeck 2008 
37 Guillen 1994 
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Johtamisteoriat on pääasiassa kehitetty Yhdysvalloissa. Lisäksi ajatuksia on jatkokehitetty 

Euroopan vanhoissa teollisuusmaissa sekä Japanissa. Suomessa ei ole tähän mennessä tehty 

merkittäviä omia johtamisinnovaatioita.38 Barleyn ja Kundan mukaan johtamisteoriat 

heijastavat yhteiskunnassa 50-vuoden jaksoissa vuorottelevia normatiivisia ja rationaalisia 

johtamisoppeja.39 Rationaalisten paradigmojen aikakausilla korostetaan sitä, että 

organisaation kontrolli vaatii ensisijaisesti järjestelmän tuntemista ja muokkaamista.40. 

Normatiivisilla aikakausilla organisaation johtaminen taas nähdään pohjautuvan ensisijaisesti 

yhteisten arvojen, asenteiden ja uskomusten muokkaukseen.41 

Käsittelen seuraavaksi viittä johtamisen paradigmaa. Luokittelu perustuu Barleyn ja 

Kundan paradigmajaotteluun.42 Otsikoiden vuosiluvut kertovat millä aikavälillä koulukunnat 

ovat vallinneet Yhdysvalloissa heidän mukaansa. Yksi paradigma vallitsee yleensä noin 20–

30 vuoden ajan, eikä yhteiskunnassa yleensä vallitse samanaikaisesti montaa eri paradigmaa.43 

 

                                                        
38 Seeck 2011 
39 Barley & Kunda 1992 
40 Seeck 2008; Huhtala & Laakso 2006 
41 Seeck 2008 
42 Barley & Kunda 1992 
43 Guilen 1994 
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2.3.1    Tieteellinen liikkeenjohto (1900–1923) 

Tieteellisen liikkeenjohdon katsotaan oleva alku nykymuotoiselle liikkeenjohtoajattelulle. 

Frederick Winslow Taylor kehitti 1900-luvun alussa rationalismiin perustuvan liikkeenjohto-

opin, eli tieteellisen liikkeenjohdon, jonka tavoite oli teollisen työn tuottavuuden ja 

tehokkuuden parantaminen. Tayloristinen johtamisparadigma tarkastelee työsuorituksia 

rationaalisesti ja pyrkii tämän pohjalta systemaattisesti kehittämään työprosesseja ja 

organisaatiorakenteita. Taylorismin ydintavoite oli löytää tehokkain mahdollinen tapa 

järjestää työtehtävät ja johtaa niitä tekeviä työntekijöitä.44 

Taylor alkoi kehittää teoriaansa 1880- ja 1890-luvuilla terästeollisuuden parissa. Hän 

näki teollisen tuotannon suurimpina ongelmina työn tehottomuuden, työpaikkojen 

epäjärjestyksen, työvoimapulan ja työprosessien monimutkaistumisen.45 Työjärjestelyiden 

ydinongelma oli se, että työn johtajilla ei ollut käsitystä työtehtäviin kuluvasta ajasta, jonka 

seurauksena tuottavuuden arviointi oli hankalaa.46 Ratkaisuna hän halusi määritellä ne 

periaatteet ja menettelytavat, joista muodostuu optimaalinen ”tieteellinen” tapa järjestää työn 

johto ja toteutus. 

Taylorin periaatteiden pohjalta kehitettiin ensimmäiset johtamismallit, joissa 

merkittävää oli työnjaon erikoistuminen suunnitteluun ja valvontaan (johtajiin) sekä 

toteutukseen (työntekijöihin).47  Lisäksi taylorismiin kuului työtehtävien jakaminen 

yksinkertaisiin tehtäviin, joita oli helpompaa kontrolloida ja optimoida. Käytännön sovelluksiin 

kuului myös muun muassa työvälineiden ja menetelmien standardisoiminen ja kehittäminen 

sekä työntekijää kannustavien suorituspalkkausjärjestelmien lanseeraaminen.48 

Klassinen organisaatioteoria liitetään usein yksinomaan Taylorin nimeen, mutta 

liikkeen sisällä vaikutti myös monia muita keskeisiä vaikuttajia, jotka kehittivät Taylorin 

ajatuksia.49 Myöhempiin taylorismin kehittäjiin kuului monitaustaisia hahmoja, kuten Henry 

                                                        
44 Taylor 1911 
45 Guillen 1994 
46 Taylor 1911 
47 Taylor 1911; Huhtala 2000 
48 Taylor 1911; Seeck 2008 
49 Drury 1918 
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Ganttin kaltaisia Taylorin opetuslapsia, Max Weberin kaltaisia teoreetikkoja, että Benjamin S. 

Grahamin kaltaisia johtajia ja insinöörejä. 

Tieteellisen liikkeenjohdon paradigman aikana alettiin ensimmäistä kertaa kiinnittää 

huomiota johtaja-alaissuhteen merkitykseen, ja työntekijöiden motivointiin palkkauksen sekä 

ylennysten kautta. Myös työmenetelmiä ja välineitä alettiin systemaattisesti parantaa ja 

kehittää. Aikakauden johtamisen fokuksessa oli ensisijaisesti suorituskyky ja standardisointi.50 

Johtajan tärkeimpinä tehtävinä pidettiin rationaalista työn suunnittelua, mittausta ja 

autoritääristä valvontaa. Johtamistaidollisesti keskityttiin tarkastelemaan johtajan 

ominaisuuksia, ja näin erottelemaan hyvät johtajat huonoista.51 

Vaikka tieteellinen liikkeenjohto jäi koulukuntana 1930-luvulle, ovat monet sen 

teemat yhä tärkeitä johtamisen näkökulmasta. Looginen analyysi, rationaalisuus, empirismi ja 

tehokkuusajattelu ovat edelleen ajankohtaisia. Esimerkiksi 1980- ja 1990-lukujen aikana 

kehitetyt tunnetut Leanin ja Six Sigman kaltaiset tuotannon ja laadun kehittämisen 

johtamisfilosofiat perustuvat pohjimmiltaan Taylorin aikana kehitettyihin ajatuksiin. 

                                                        
50 Peltonen 2007 
51 Juuti 2006; Sydänmaalakka 2006 
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KUVA 1. Siirtyminen käsityöstä standardisoituun massatuotantoon oli valtava 

muutos teollisessa liikkeenjohdossa. Valokuva: Pxhere (CC0) 

KUVA 2. Taylorismi ilmenee 1950-luvun insinööritoimistossa pyrkimyksenä 

tehokkuuteen, ennustettavuuteen ja valvontaan. 

Valokuva: Carl Guderian, (CC BY-NC-SA 2.0) 
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2.3.2    Ihmissuhdekoulukunta (1923-1955) 

Ihmissuhdekoulukunta pyrki ratkaisemaan henkilöstön tuottavuus- ja motivaatio-ongelmia. 

Taylorismin myötä tuotannon tehokkuus kasvoi, mutta monista työtehtävistä tuli yksitoikkoisia 

ja työntekijän hyvinvointia huonontavia. Käytännössä tämä näkyi huonona työmoraalina, 

konflikteina sekä työntekijöiden vaihtuvuutena, tehottomuutena ja poissaoloina.52 

Uuden paradigman keskeisiä tavoitteita olivat tuottavuuden lisääminen 

työntekijäyhteisön yhteistyötä parantamalla ja harmonisoimalla sekä johtajan auktoriteettia 

oikeuttamalla. Työntekijää ei enää nähty suoritteita tekevänä robottina vaan itseään 

toteuttavana sosiaalisena yksilönä. Ihmissuhdekoulukunnan opit kannustivat oma-

aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen, kun tieteellinen liikkeenjohto perustui tiukkoihin sääntöihin 

ja ”yhteen oikeaan tapaan” tehdä asiat. Työkaluina käytettiin sosiaalista järjestelmää 

kartoittavia haastatteluita ja kyselyitä sekä erilaisia keskustelu-, ohjaus- ja roolileikkejä.53 

Toisin kuin taylorismissa, jossa työtehtävät pyrittiin jakamaan mahdollisimman pieniin osiin, 

näkivät koulukunnan kannattajat työnkuvan rikastamisen ja tehtävien kierrättämisen 

tärkeiksi.54 Tavoitteena oli kehittää työmoraalia sekä vaikuttaa poissaolojen ja vaihtuvuuden 

perimmäisiin syihin. 

Paradigman ensimmäisen sukupolven läpimurto olivat 1920-luvulla General 

Electricin Hawthornen tehtaalla Illinoisissa tehdyt kokeet, joiden alkuperäinen tavoite oli 

tutkia valaistuksen vaikutusta työtehoon.55 Harvardin kauppakorkeakoulun professori Elton 

Mayo ja hänen tutkimusassistenttinsa Fritz J. Roethlisberger, joka myöhemmin nimitettiin 

saman yliopiston professoriksi, havaitsivat tutkimuksissaan, että valaistusta suurempi vaikutus 

tuottavuuteen oli psykologisilla tekijöillä.56 Lisäksi tehtaalla vuosina 1928–1930 tekemien 

haastatteluiden perusteella he päätyivät siihen loppupäätelmään, että asenteet, ohjaus ja 

epämuodolliset ihmissuhteet olivat kriittisiä tuottavuuden ja työtyytyväisyyden lisäämiseksi. 

 

                                                        
52 Seeck & Kuokkanen 2007 
53 Seeck 2008 
54 Morgan 1997 
55 Mayo 1993 
56 Mayo 1945 
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KUVA 3. Myös arkkitehtitoimistoista alettiin ymmärtää, että vuorovaikutus ja 

tiimiharmonia ovat oleellisia luovuuteen vaikuttavia tekijöitä. Valokuva: 

Skidmore, Owings & Merillin projektikokous, Cuff 1991, 3. 
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Nykyperspektiivistä Hawthornen tehtaan kokeiden eettisyyttä ja tieteellisyyttä voi monin osin 

kyseenalaistaa, mutta tulokset toivat ensimmäistä kertaa esille näkökulman siitä, että ihmisiä 

saattaa motivoida enemmän sosiaalinen arvostus, kuin pelkät rationaaliset tavoitteet, kuten 

korkeampi palkka. Lisäksi sosiaalinen ryhmä vaikuttaa myös työntekijän arvoihin ja työpaikan 

”epävirallisiin sääntöihin”. Mayo koki, että sosiaaliset suhteet ja yhteishengen kohottaminen 

olivat tärkeitä keinoja teollisen elämän yksitoikkoisuuden vastapainona.57 

Uuden paradigman normatiivisen johtamisretoriikan voidaan nähdä olevan seurausta 

myös yhteiskunnallisista oloista. Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen kiinnostus työolojen 

ja etuuksien, kuten lomien, sairaslomien, työterveydenhuollon ja eläketurvan parantamista 

kohtaan avasi tietä normatiivisen kontrollin opille. Keskiluokkaisten toimistotöiden määrän 

lisääntymisen ja Yhdysvaltojen suuren laman ansiosta saivat jalansijaa ajatukset työn 

tehostamisesta ihmisläheisin keinoin.58 Hawthorne-tutkimuksista alkanutta tutkimuksen 

aaltoa seurasi myöhempi ihmissuhdekoulukunnan toinen sukupolvi, johon kuului myös monia 

uraauurtavia tutkijoita, jotka kehittivät organisaatioteorioita eteenpäin.59 

Toisen maailmansodan jälkeen paradigman ajatuksia oli laajalti omaksuttu sekä 

akateemisesti, että liike-elämän piirissä, varsinkin Yhdysvalloissa.60 Johtajan ominaisuuksien 

näkökulmasta paradigma katsoi johtajan tärkeimmäksi tehtäväksi toimia työyhteisön 

harmonisoijana, motivoijana ja tasapainottajana. 61 Ihmissuhdekoulukunnan humaanimmista 

lähtökohdista huolimatta pysyi hierarkkinen erottelu työntekijöiden ja johdon välillä yhä 

kuitenkin ennallaan. 

                                                        
57 Wren 2005 
58 Barley & Kunda 1992; Wren 2005 
59 Seeck 2008 
60 Ibid. 
61 Guillen 1994; Abrahamson 1997, Wren 2005 
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2.3.3    Rakenneanalyyttinen koulukunta (1955–1980) 

Rakenneanalyyttiseksi koulukunnaksi kutsutaan 50- ja 60-luvuilla kehittynyttä uutta 

rationaalista paradigmaa, joka tarkastelee organisaatioita toimintojen ja rakenteiden 

näkökulmasta.62  Toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa organisaatiot kasvoivat yhä 

suuremmiksi, eikä byrokratisoituneiden organisaatioiden ongelmiin pystytty enää kunnolla 

vastaamaan yksinkertaisempien organisaatioiden tarpeisiin luoduilla työkaluilla.63 Uusi 

paradigma kehittyi samanaikaisesti Atlantin molemmin puolin. Tuolloin Yhdysvaltoja 

hallitsivat toisaalta globaaleilla markkinoilla toimivat suuryritykset ja toisaalta laajentuneen 

julkisen sektorin isot byrokraattiset virastot, joiden tarpeisiin uusi koulukunta pyrki 

vastaamaan. 

Uuden koulukunnan vaikutteet tulivat monelta suunnalta. Kylmän sodan 

kilpavarustelu lisäsi teknistä osaamista ja armeijasta levisi liike-elämään uusia tilastollisia 

analyysimenetelmiä, operaatioanalytiikkaa ja kybernetiikkaa.64 Toisaalta myös ihmistieteet 

kehittyivät, ja johtamisen tutkimus alkoi kehittyä kohti järjestäytynyttä tieteenalaa. Syntynyt 

johtamistiede (management science) ja moderni organisaatioteoria alkoivat käsitellä 

organisaatioita integroituina kokonaisuuksina, joiden lainalaisuuksia tarkastellaan 

mahdollisimman yleispätevällä tasolla.65 

Rakenneanalyyttinen tai systeemirationalistinen koulukunta on nimensä mukaisesti 

rationaalinen lähestymistapa organisaatioon. Uskottiin, että johtajat voisivat lisätä 

organisaation tehokkuutta huolellisen suunnittelun, päätöksenteon ja rakenteiden 

uudelleenjärjestelyjen avulla.66 Työntekijä nähtiin palasena, joka toimii jonkin yrityksen 

osakokonaisuuden osana. Johtaja taas näyttäytyy rationaalisena päättäjänä, joka punnitsee 

vaihtoehtoja, selventää tavoitteita, antaa palautetta ja valvoo tavoitteiden saavuttamista.67 

Organisaatio kokonaisuutena nähdään järjestelmänä, joka koostuu pienemmistä 

osakokonaisuuksista sekä niiden välisistä rakenteista. Näitä palikoita tiedostavasti 

                                                        
62 Seeck 2008 
63 Guillen 1994 
64 Seeck 2008 
65 Guillen 1994; Barley & Kunda 1992 
66 Huhtaa & Laakso 2006 
67 Seeck 2009 
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uudelleenjärjestelemällä ja palikoiden välisiä riippuvuussuhteita muokkaamalla voitaisiin 

organisaatiossa syntyviä ongelmia hallita ja ratkaista.68 Yhtenä tärkeänä uutena havaintona oli 

se, että yritystä ei enää hahmotettu suljettuna systeeminä, vaan myös ulkopuolinen 

toimintaympäristö otettiin mukaan tarkasteluun. 

Pääpiirteisesti yhtenä koulukunnan tärkeimpänä tavoitteena oli pyrkiä 

muodostamaan yleispäteviä, toimialasta riippumattomia lakeja, joiden perusteella 

organisaatioita voidaan johtaa. Tässä mielessä aikakauden yksi tärkeimmistä, tai vähintään 

tunnetuimmista, johtamisguruista oli Peter Drucker, joka toimi useiden suuryritysten ylimmän 

johdon konsulttina ja kirjoitti monta koulukunnan pääteosta.69 

Rakenneanalyyttisen koulukunnan sisällä on lukemattomia eri teoreetikkoja ja 

koulukuntia, kuten esimerkiksi päätöksentekoteoreetikot, tilannesidonnaisen lähestymistavan 

puolestapuhujat, strategisen johtamisen pioneerit ja byrokratiateoreetikot.70 Näiden 

suuntausten läpikäyminen on tämän tutkimuksen laajuuden ulkopuolella. Yhteisenä 

nimittäjänä rakenneanalyysin teoreetikoille kuitenkin on Carnegie Institute of Technology 

(nyk. Carnegie Mellon University) ja sen monitieteellinen lähestymistapa johtamiseen.  

                                                        
68 Drucker 1954, Guillen 1994 
69 Wren & Greenwood 1998 
70 Seeck 2008 



  

 
31 

 

KUVA 4. “Mies joka keksi johtamisen”, rakenneanalyyttisen koulukunnan yksi 

tunnetuimmista johtamisguruista Peter Drucker (1909–2005). Valokuva: Jeff 

McNeill, CC-BY-SA-2.0. 

KUVA 5. Rakenneteorioiden aikana alkoi muodostua Arupin kaltaisia 

monikansallisia ja monialaisia suunnittelukorporaatioita. Valokuva: Sydneyn 

oopperatalon rakennustyömaa, Arup 2016, 8. 
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Ihmissuhdekoulukunnasta siirryttiin rakenneteorioihin, koska johdon näkökulmasta 

”pehmeiden” suhdejohtamisen mallien koettiin lopulta olevan tehottomia ja kalliita.71 

Rakenneteorioiden perintönä voidaan pitää kvantitatiivisten menetelmien, 

järjestelmäteoreettisen näkökulman ja ”kovien tieteiden” tuominen mukaan johtamisen 

kentälle. Verrattuna edelliseen rationaaliseen paradigmaan, taylorismiin, on 

rakenneteoreettinen näkökulma melko erilainen. Siinä missä tayloristit ihannoivat 

mekanistista insinööritaitoa, oli systeemirationalistien ihanteena tietojenkäsittelytiede.72  

Toisena tärkeänä paradigman perintönä on se, että rakenneteorioiden aikana 

johtajakoulutusta alettiin kehittää systemaattisemmaksi. Yhdysvaltalaiset eliittiyliopistot 

kehittivät 60-luvun aikana johtajauralle valmentavia uusia koulutusohjelmia, ja MBA-

tutkinnoista alkoi muodostua standardiedellytys vakavalle johtajauralle.73 1990-luvulle 

tultaessa kolmasosalla Fortune 500 yhtiöiden pääjohtajista oli MBA tutkinto jostakin alan 20 

johtavasta koulusta.74 

 

 

 

 

                                                        
71 Seeck 2008 
72 Silen 2006 
73 Barley & Kunda 1992 
74 Amdam 1996 
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2.3.4    Kulttuuriteoriat (1980–) 

Kulttuuriparadigma syntyi 70- ja 80-lukujen vaihteessa ja on viimeisin tutkijoiden yleisesti 

hyväksymä paradigma, joka edelleen vaikuttaa aktiivisesti liike-elämässä.75 Eri tutkijoiden 

näköjulmat teoriaan vaihtelevat, mutta yhteistä niille on johtamisen tarkastelu yrityksessä 

vallitsevien symbolijärjestelmien, rituaalien, toimintatapojen ja merkitysrakenteiden kautta. 

Koulukunnan ajatukset teoksessaan Leadership and Organizational Culture (1984) yhteen 

niputtanut MIT:n emeritusprofessori Edgar Scheinin mukaan teorioille on yhteistä se, että 

kulttuuri nähdään ryhmän jäsenten keskinäisten merkitysten tuotteena.76 

Organisaatiopsykologinen näkökulma kulttuuriteorioihin näkee kulttuurin olevan henkinen 

ohjelmisto (mental software), joka määrittelee yksilölle ympäristössään mahdolliset ajatukset, 

tunteet ja toiminnot.77 Antropologinen näkökulma taas korostaa yhteisön jakamia yhteisiä 

käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja.78 

Organisaatiokulttuuriteorioiden leviäminen 1980-luvulla oli toisaalta seurausta 

uudesta akateemisesta tutkimuksesta ja toisaalta käytännön liike-elämän tarpeista. Liike-

elämän puolella alkoi länsimaalaisilla yrityksillä olla ongelmia pärjätä kansainvälisillä 

markkinoilla japanilaisten tuottajien kanssa. Muun muassa elektroniikka- ja 

autoteollisuudessa alkoivat Toyota, Sony, JVC ja muut suuret japanilaisfirmat saavuttaa 

johtoasemaa. 1960-luvun rationaalisten oppien avulla markkinajohtajan aseman saavuttaneet 

Yhdysvaltalaisyritykset huomasivat, että samoista rakenneanalyysin työkaluista ei enää ollut 

ratkaisemaan uusia teollisen tuotannon ongelmia.79 Tämän lisäksi palvelualojen kasvu 

länsimaissa loi uusia ammattikuntia, joille työ ei välttämättä enää ollut elämän tärkein asia. 

Akateemisessa keskustelussa oli organisaatioteoreettisissa kirjoituksissa vilahdellut 

kulttuurioppiin viittaavia ajatuksia jo aikaisemminkin, mutta vasta vuosikymmenien vaihteessa 

muodostui siitä selkeä tutkimuksen kohde. Tietyt tutkijat ryhtyivät tarkastelemaan 

organisaatiota pikemminkin sen piilotettujen sääntöjen, symbolien ja sosiaalisten 

                                                        
75 Barley & Kunda 1992; Guillen 1994 
76 Schein 1985 
77 Hofstede 1991 
78 Gregory 1983 
79 Morgan 1997 
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merkitysjärjestelmien, kuin sen konkreettisen rakenteen kautta.80 Näitä ajatuksia onnistuttiin 

myös popularisoimaan muutamien keskeisten liikkeenjohdon kirjoittajien ja konsulttien 

toimesta, joilla oli korvinaan käytännön liike-elämän johtajat.81 

Pragmaattinen bestseller-kirjallisuus ja akateeminen tutkimus tukivat toisiaan ja 

loivat yhdessä kulttuuriteorioiden nosteen. Keskeinen sanoma oli, että johtajat olivat siihen 

saakka keskittyneet liikaa materiaalisten puolten kontrollointiin laiminlyöden arvojohtamisen 

ja luottamuksen rakentamisen kaltaiset osa-alueet.82 Johtajan tärkeimmäksi tehtäväksi 

nähdäänkin tässä koulukunnassa työntekijöiden sitouttaminen yhteisen vision avulla. 

Edellisessä paradigmassa, systeemirationalismissa, johtajan tehtävä oli suunnittelu, 

strateginen toteutus ja valvonta.83 Kulttuurinäkökulmasta johtajan tärkein tehtävä oli 

työntekijöiden tunteiden ja näkemysten ymmärtäminen ja niiden kääntäminen yritykselle 

suotuisaan suuntaan. Toisena huomattavana muutoksena oli fokuksen siirtyminen ylemmältä 

johdolta alemman tason johtajille ja työntekijöille itselleen. Tavoitteena oli saada työntekijä 

ohjaamaan itseään, jolloin päästään eroon kalliista valvonta- ja hallintarakenteista.84 

 

                                                        
80 Barley ym 1988 
81 mm. Pascale & Athos 1981; Ouchi 1982; Waterman & Peters 1982; 
Deal & Kennedy 1982 
82 Barley ym. 1988 
83 Seeck 2008 
84 Peltonen 2004 
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KUVA 6. Animaatiostudio Pixarin johtaminen on hyvä esimerkki 

kulttuuriteorioiden onnistuneesta soveltamisesta. Pixarin luovuutta ja 

innovaatiota vaaliva kulttuuri on tietoisesti rakennettu yhteisten päämäärien ja 

arvojen pohjalle (Catmull 2014). Valokuva: Jason Pratt, CC BY 2.0 

KUVA 7. Yhdysvaltalainen arkkitehtuurijätti Gensler korostaa myös 

yrityskulttuuria, mutta fokuksessa on luovuuden sijasta yritteliäisyys. Valokuva: 

Gensler. 
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2.3.5    Innovaatioteoriat (2000-) 

Innovaatioparadigma on viimeisin johtamisen paradigma, joka pyrkii vastaamaan muuttuvien 

markkinoiden haasteisiin.85 Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten täytyy kyetä jatkuvasti 

uudistumaan ja tuottamaan yhä parempia tuotteita ja palveluita. Näihin ongelmiin 

innovaatioparadigma ei tarjoa yhtä oikeaa ratkaisua ongelmiin taylorismin tai 

ihmissuhdekoulukunnan tapaan, vaan ratkaisuja haetaan aina tilannekohtaisesti. 

Innovaatioteoria eroaa siinä mielessä aikaisemmista paradigmoista, että se sisältää sekä 

rationaalisia, että normatiivisia piirteitä. Oppi on kuitenkin vahvemmin rationaalinen kuin 

normatiivinen.86  

 Paradigman näkökulmasta innovaatioiden tuottaminen on elintärkeää yrityksen 

kilpailukyvyn kannalta, ja myös johtaminen on valjastettu tämän päämäärään tavoitteluun. 

Johtamisfilosofia korostaa luovuutta, vapautta ja työyhteisön innostavuutta.87 Oppia kuvaavia 

sanoja ovat uutuus, muutos, joustavuus ja luovuus.88 Kuten kulttuuriteoriat, myös 

innovaatioteoriat näkevät hierarkkiset organisaatiorakenteet haitallisina.89  

Innovatiivisen organisaation johtaminen vaatii uusia johtamistapoja. Organisaation 

jatkuva uudistuminen vaatii innovaatioteorioiden mukaan työntekijöiden valjastamisen uusien 

tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Luova ajattelu ei voi perustua pakkoon, ja se vaatii 

myös innostavan työympäristön. Työntekijät nähdään yksilöinä, joilla on tarve uudistaa itseään 

ja kehittyä ammatillisesti.90 Erityisesti tietotyössä yhtenä keskeisenä työntekijän 

motivaatiotekijänä nähdään olevan halu käyttää asiantuntemustaan ja omaa luovuuttaan. 

                                                        
85 Barley & Kunda 1992 
86 Seeck & Kuokkanen 2008 
87 Seeck & Kuokkanen 2008 
88 Seeck 
89 Damanpour 1991 
90 Seeck 2008 
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KUVA 8. Applen, Googlen ja Facebookin kaltaiset teknologiajätit ovat 

esimerkkejä innovaatioparadigmaa johtamisessaan hyödyntävistä yrityksistä. 

Valokuva: Blake Patterson, CC BY 2.0. 

KUVA 9. Arkkitehtitoimisto BIG (Bjarke Ingels Group) on osoittautunut 

innovatiiviseksi yritykseksi, sekä arkkitehtuurinsa, kulttuurinsa, että 

liiketoiminta- ja rahoitusmallien kannalta. Valokuva: Designboom. 
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Käytännössä aikaisemmin mainittuja päämääriä pyritään edesauttamaan erilaisilla käytännön 

tekniikoilla, kuten esimerkiksi roolileikeillä, improvisoinnilla, aivoriihillä, sokkikokemuksilla 

sekä työskentelyllä erilaisissa ympäristöissä.91 Innovaatiotyötä tekevien ryhmien johtaminen 

on Nigel Thriftin mukaan intensiivistä johtamistavoiltaan ja se tapahtuu useimmin 

avokonttorissa, joka korostaa työn kommunikatiivisuutta ja intensiivisyyttä.92 Hyviä 

esimerkkejä innovaatioteorioita (ja kulttuuriteorioita) hyödyntäneistä yrityksistä ovat 

Facebookin ja Googlen kaltaiset teknologiajätit. 

Toki tällä hetkellä on johtamisteorian ja liike-elämän kentillä muitakin vallitsevia 

trendejä, kuten strateginen-, laatu-, henkilöstö- ja tietojohtamisen oppeja. Paradigmaattisessa 

tarkastelussa kuitenkin huomataan, että useat näistä ovat jo aikaisemmin kehitettyjen 

paradigmojen ajatusten jatkokehittelyä, eivätkä sinänsä edusta täysin uutta ajattelua. 

Strateginen johtaminen on jatkoa rakenneteorioille.93 Laatujohtaminen on taylorismin 

ajatusten soveltamista nykypäivän kontekstiin.94 Henkilöstöjohtaminen perustuu 

ihmissuhdekoulukunnan ajatuksiin.95 Tietojohtaminen96 taas on oma suuntauksensa, mutta 

sen voidaan nähdä kuuluvan osaksi innovaatioparadigmaa.97 

 

                                                        
91 Seeck 2008 
92 Thrift 2005 
93 Huhtala & Laakso 2006 
94 Conti & Warner 1993 
95 Guillen 1994 
96 Nonaka 1991; Nonaka & Takeuchi 1995 
97 Seeck 2008 
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2.4 Yhteenveto johtamisparadigmoista 

2.4.1 Johtamisoppien vaihtelu 

Johtamisparadigmojen vaihteluun yhteiskunnassa ja liike-elämässä vaikuttaa suuresti 

talouden muutokset. Abrahamson (1997) huomasi, että Barleyn ja Kundan (1992) väite 

paradigmojen historiallisesta heiluriliikkeestä voidaan selittää talouden pitkien aaltojen 

vaihtelun pohjalta.98 Rationaalinen retoriikka nousee esiin pitkien laskukausien lopulla ja 

normatiivinen retoriikka pitkien nousukausien lopulla. 

 

2.4.2 Johtajuus eri paradigmoissa 

Eri johtamisopit suosivat erilaisia johtamistyylejä ja sen myötä eri johtajuuskäsityksiä. 

Synnynnäinen johtajuuskäsitys, ajatus johtajuudesta ominaisuutena jota ei voi oppia, vallitsi 

1900-luvun alussa.99 Tätä seurasi johtajuuden piirreteoria, jonka mukaan johtajan 

ominaisuudet ovat osittain synnynnäisiä ja osittain opittuja. Fokus oli ominaisuuksissa, jotka 

erottavat johtajat alaisista.100 Piirteiden jälkeen alettiin tarkkailla johtajan käyttäytymistä. 

Painopiste siirtyi johtajan käytöksen, kommunikaatiotapojen ja toiminnan tutkimiseen.101 

Tilannepainotteinen johtajuustutkimus oli seuraava, jossa fokus oli johtamisen 

tilannekeskeisyydessä ja johtajan vuorovaikutuksessa.102 Seuraava johtajuuskäsitys oli 1980-

luvulla kehittyneet integraatiomallit, joissa pyrittiin yhdistelemään aikaisempia 

johtajuuskäsityksiä. 103 

 

2.4.3 Ihmiskuva ja valtakäsitys 

Eri johtamisopit ilmentävät erilaista kuvaa ihmisistä. Rationaaliset koulukunnat näkevät 

työntekijän loogisia päätöksiä tekevänä toimijana. Normatiiviset koulukunnat taas näkevät 

                                                        
98 Abrahamson 1997 
99 Juuti 2006 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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työntekijän sosiaalisena ja vuorovaikutteisena toimijana.104 Oleellista tässä on se, että tiettyyn 

oppiin perustuva organisaatio suosii kyseisen opin näkökulmasta toivotulla tavalla toimivia 

yksilöitä, vaikka tätä ei yrityksen arjessa ääneen sanotakaan tai edes tiedostettaisi. 

Eri johtamisperinteet perustuvat erilaisiin käsityksiin vallasta, jotka osaltaan suosivat 

ja tuottavat tietynlaisia toimijoita.105 Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että rationaalinen 

johtaminen perustuu vahvemmin kurivaltaan, eli pakkoon ja normatiivinen johtaminen taas 

sosiaaliseen valtaan, eli suostutteluun. Normatiiviset vallankäytön muodot voidaan kriittisestä 

näkökulmasta nähdä kyseenalaisina, koska ne pyrkivät manipuloimaan subjektin näkemyksiä 

ja tuntemuksia.106 Toisaalta normatiivinen vallankäyttö on vallankäytön muodoista vähiten 

vieraannuttavaa ja eniten sitouttavaa.107  

 

2.4.4 Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtajuuskäsitys 

Valtiotieteen emeritusprofessori James Burns lanseerasi käsitteet transformatiivinen ja 

transaktionaalinen johtaminen, joita johtamisen professori Bernard Bass on edelleen 

kehittänyt.108 Transformationaalinen johtaminen käsittää johtajuuden tavoitteena olevan 

johtamiseen osallistuvien ihmisten, sekä johtajien, että seuraajien, muuttumiseen paremmiksi 

ihmisiksi ja työntekijöiksi. Johtajuuskäsityksen mukaan motivaatio lähtee ensisijaisesti sisältä 

päin. Transaktionaalinen johtajuuskäsitys taas perustuu työntekijöihin vaikuttamiseen 

palkitsemisen ja rankaisemisen kautta. Fokus on valvonnassa ja ulkoisessa motivaatiossa.109 

Transaktionaalinen johtaminen on pitkälti välineellistä, ja sitä voidaan kuvailla 

englanninkielen sanalla management. 

 Tietotyön johtamiseen ei pelkkä transaktionaalinen johtajuus vaikuta riittävän.110 

Johtaja-alaissuhteen täytyy kehittyä transformationaaliseen suuntaan ollakseen tehokasta, ja 

tämän vaatimuksena on se, että johtajat myös osoittavat kiinnostusta alaisiaan kohtaan, saavat 

                                                        
104 Seeck 2008 
105 Ibid. 
106 Towney 1994; Rose 1989 
107 Etzioni 1964 
108 Burns 1978; Bass 1985; 1997 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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heidät ajattelemaan ryhmän parasta ja näkemään yhteisen hyvän.111 Transformationaalinen 

johtajuus on pohjimmiltaan johtamistapa, joka motivoi työntekijöitä yhteisellä visiolla, 

parantaa luottamusta huomioimalla emotionaaliset tarpeet ja saa heidät ihailemaan 

karismaattisia johtajiaan. Taitavat transoformationaaliset johtajat ovat visionäärejä, jotka 

huolehtivat seuraajiensa sitoutuneisuudesta. Tätä johtajuuskäsitystä kuvaa hyvin 

englanninkielen sana leadership.112  

 Psykologin ja johtamisen professorin Kets de Vriesin mukaan (1994) parhaat johtajat 

osaavat yhdistää sekä management, että leadership-tyyppisen johtajuuden.113 Eri 

johtamistavat tukevat toisiaan. Toinen näkökulma jaotteluun on asioiden johtaminen ja 

ihmisten johtaminen. Asioiden johtamiseen kuuluu management–puoli, eli resursointi, 

suunnittelu ja valvonta. Ihmisten johtamiseen eli leadershippiin taas kuuluu vision luominen, 

innostaminen ja kannustaminen. 

 Johtamisparadigmoista normatiiviset opit, ihmissuhdekoulukunta ja kulttuuriteoriat, 

perustuvat enemmän ihmisten johtamiseen, eli tranformatiiviseen johtamiseen. Rationaaliset 

opit, taylorismi ja rakenneteoriat, taas perustuvat voimakkaammin asioiden johtamiseen, eli 

transaktionaaliseen johtamiseen.114 Innovaatioteoriat yhdistää molemmat näkökulmat ja on 

saanut vaikutteita molemmista johtamistavoista. Vaikuttaa siltä, että parhaat olosuhteet 

innovaatioille saa luotua yhdistämällä molempia. Transformationaalinen johtaminen luo 

selkeät tavoitteet ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja transaktionaalinen johtaminen 

jäsentää työympäristöä ja työtehtäviä hallittaviksi kokonaisuuksiksi.115 
 
 

                                                        
111 Ibid. 
112 Seeck 2008 
113 Kets de Vries 1994 
114 Seeck 2008 
115 Huhtala & Parzefall 2006 
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2.4.5    Yritysnäkökulma 

Yksi näkökulma johtamisparadigmoihin on se, että eri aikoina vallinneet paradigmat voidaan 

nähdä kohdistuneen suuren yrityksen eri osa-alueisiin. Taylorismi vastasi tuotannon 

tehostamisen haasteisiin.116 Ihmissuhdekoulukunnan fokuksessa olivat henkilöstöhallintoon 

liittyvät asiat.117 Rakenneteoriat vaikuttivat koko organisaatioon, mutta olivat lähinnä johdon 

työkalu.118 Kulttuuriteorioissa korostuu asiakkaan, markkinoinnin ja myynnin tarpeet. 

Innovaatioteoriat taas mielletään liittyvän keskeisesti tuotekehitykseen. Paradigmojen 

kehittyminen on tapahtunut lähinnä vastauksena suurten ja keskikokoisten yritysten tarpeisiin, 

mutta koska yhteiskunnassa vallitsee yleensä vain yksi paradigma kerrallaan119, niin vaikuttaa 

ajan henki myös pienten yritysten johtamiseen.  

                                                        
116 Wren 2005 
117 Guillen 1994 
118 Barley & Kunda 1992 
119 Guillen 1994 

KAAVIO 3. Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtaminen Bass & 

Avollo (1990) mukaan. Lähde: Seeck 2008, 358. 
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TAULUKKO 1. Johtamisparadigmojen ominaispiirteet. Mukaillen: Seeck 2008, 36-37. 
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3 

Suomalainen johtamiskehys 
 

 

 

3.1 Johtamisoppien omaksuminen Suomessa 

Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä johtamisympäristönä, 

sekä sitä miten eri johtamisparadigmoja on omaksuttu maassamme. Lisäksi käydään läpi 

yhteiskunnallisia ja historiallisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet johtamisoppien 

omaksumiseen. Lopuksi katsotaan johtamisoppien kehitystä ja perintöä, sekä vaikutusta 

suhteessa johtamistyyleihin.  

Johtamisparadigmoja on omaksuttu ja sovellettu eri maissa hieman eri aikoihin. USA:n 

johtavan suurvalta-aseman vuoksi monet maat ovat kuitenkin seuranneet Yhdysvaltalaista 

tapaa järjestellä ja johtaa asioita. Oppien käyttöönottoon voidaan katsoa vaikuttaneen kolme 

yhteiskunnallista tekijää: talousrakenteiden muutokset, johdon ja omistamisen erottuminen 

sekä yritysrakenteiden kasvaminen ja monimutkaistuminen.120  

 

 

 

 

                                                        
120 Guillen 1994 
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Valokuva: © Marc Goodwin, Arkkitehtuuritoimisto B & M 
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Myös kansainvälinen kilpailu, yhteiskunnalliset olot, sodat ja lakot ovat vaikuttaneet 

johtamisoppeihin ja niiden omaksumiseen. Suomessa ei ole tähän mennessä tuotettu tai 

kehitetty kansainvälisesti merkittävää johtamisteoriaa, eikä suomalaista johtamistraditiota 

tunneta kovin hyvin.121 Tästä huolimatta Suomessa on ollut paljon hyvää johtamista ja myös 

akateeminen keskustelu on ollut melko kansainvälistä. Monet merkittävät teokset on 

käännetty pian julkaisun jälkeen suomeksi. Ammattikunnista suurin vaikutus uusien 

johtamisoppien omaksumiseen ja tuotantosektorien kehittymiseen on ollut insinööreillä. 

Suomessa on tähän saakka johdettu ensisijaisesti rationaalisin johtamisoppeihin perustuen. 

Normatiivisilla opeilla on ollut selkeästi pienempi vaikutus.122  

Tieto uusista johtamisparadigmoista on saapunut Pohjolaan melko nopeasti, mutta 

niiden omaksumisessa ollaan oltu jäljessä muita teollisuusmaita. Ensimmäisenä saapui 

tieteellinen liikkeenjohto, josta suomalaiset insinöörit olivat kuulleet jo ennen 1910-lukua 

Yhdysvalloissa työskennellessään. Kuitenkin paradigma omaksuttiin kunnolla käytäntöön 

vasta sodan aikana ja sen jälkeen.123 Taylorismin oppien soveltaminen olisi edellyttänyt 

teollisuuspajoilta tuotantoon liittyviä merkittäviä uudistuksia, kuten tuotannon 

mekanisoimista ja massatuotantoon keskittymistä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista 

teollisuuden rakenteiden kapeuden ja pääoman puutteen vuoksi. Lisäksi järkeistämistä 

hidastivat 1917 itsenäistymisen jälkeiset ankeat ajat työmarkkinoilla ja toistuvat lakot.124 

Taylorismin vaikutus suomalaiseen johtamiseen on ollut merkittävä, ja sen omaksumista 

Suomessa on myös tutkittu paljon.125 

 Ihmissuhdekoulukunta kehittyi rinnakkain tieteellisen liikkeenjohdon kanssa. 

Erikoiseen rinnakkaiseen omaksumiseen vaikuttivat tieteellisen liikkeenjohdon myöhäinen 

omaksuminen ja erityisesti 1950-luvun vaikeat työtaistelut ja yleislakot. Samalla kun 

tuotantoa järkeistettiin insinöörien ja valtion toimesta, oli myös keskustelua uudistettujen 

työtehtävien inhimillisyydestä. Ihmissuhdekoulukunnan vaikutus jäi kuitenkin lopulta melko 

vähäiseksi, eikä sitä ole täällä myöskään juuri tutkittu.126 Kuitenkin, huolimatta siitä, että 
                                                        
121 Seeck 2008 
122 Seeck & Kuokkanen 2008 
123 Michelsen 2001 
124 Michelsen 1999 
125 Esim Kettunen 1997, 2001; Michelsen 2001; Teräs 1992, 2001 
126 Seeck 2008 
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akateeminen keskustelu on ollut täällä vaisua, niin koulukunnan vaikutteita voi nähdä 

työelämän monissa osissa työpsykologian yleistyminen ja henkilöstöhallinnon vakiintuminen 

ehkä keskeisimpinä osa-alueina.127 

Rakenneteoriat omaksuttiin pääasiassa 1960-luvun aikana. Koulukunnan vallitessa 

maailmalla aloitettiin johtamisen systemaattinen koulutus ja Master of Business 

Administration (MBA) –tutkinnosta esitettiin edellytystä johtamisuralle.128 Suomen 

kauppakorkeakouluihin rakenneteoriat rantautuivat ensimmäisen kerran 1970-luvun aikana ja 

MBA-koulutus aloitettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1983.129 Vuoteen 2002 

mennessä 15 instituuttia tarjosi MBA -ohjelmia.130 Suomalaisen johtamisen insinöörivetoisuus 

näkyy myös siinä, että TKK on tarjonnut opetettu johtamista jo 1920-luvulta lähtien.131 Seeckin 

ja Laakson (2010) mukaan rakenneteorioiden vaikutus Suomen korkeakouluopetukseen on 

ollut todella merkittävä. 

Innovaatioteoriat ovat saaneet maassamme vankan jalansijan ja innovaatiostrategiat 

nähdään keskeisenä työkaluna Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiselle.132 

Korkeakouluopetukseen innovaatioteoriat tulivat kunnolla 1990-luvulla, ja se on kytkeytynyt 

opetuksessa erityisesti yrittäjyyteen ja startuppeihin. Innovaatioteorioista on Suomessa 

todella tullut paradigma, joka on sisäistetty kansalaisten ja instituutioiden toimesta itsestään 

selväksi asiaksi. Vaikuttaa myös siltä, että tämä ei ole pelkkää puhetta, varsinkin teknologia-

alan ja tieteellisen tutkimuksen piirissä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa.133 

Innovaatiot nähdään yleisesti keskeisenä yritysten ja yhteiskunnan menestyksen ja 

kilpailukyvyn edellytyksenä. 

 

                                                        
127 Seeck 2008 
128 Barley & Kunda 1992 
129 Seeck 2008 
130 Laitila 2002 
131 Seeck & Kuokkanen 2010 
132 Huhtala & Parzefall 2006; Himanen 2004 
133 OECD 2005 
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3.2 Valtion rooli 

Yleisesti valtiolla on keskeinen rooli johtamisparadigmojen omaksumisessa. Tutkimus 

osoittaa, että jos paradigman omaksumista tuetaan valtiovallan toimesta, se myös omaksutaan 

vahvemmin.134  Suhde on lisäksi kahdensuuntainen, sillä yrityksissä tapahtuneet 

organisaatiomuutokset leviävät myös valtionhallinnon puolelle, usein toki pienellä 

viiveellä.135 Suomessa valtio on tukenut erityisesti tieteellisen liikkeenjohdon sekä 

innovaatioparadigman omaksumista, jotka ovat molemmat rationaalisia paradigmoja.136 

Suomen valtio tuki voimakkaasti tieteellisen liikkeenjohdon omaksumista. Läpimurto 

tapahtui käytännössä sodan aikana, jolloin kriisiolosuhteet loivat painetta tuotannon 

tehostamiselle ja mahdollistivat uudistusten nopean läpiviennin.137 Ihmissuhdekoulukunta 

levisi rinnakkain taylorismin kanssa, mutta sen leviämistä ei Suomessa tuettu valtiollisin 

rakentein.138 Näiltä osin Suomea voidaan verrata Saksaan, jossa tilanne oli hieman 

samankaltainen, mutta valtio ei tukenut opin omaksumista.139 

Rakenneanalyyttisen koulukunnan levittämiseen ei valtio myöskään ottanut 

merkittävää roolia huolimatta siitä, että oppia käytettiin paljon hallitusohjelmapuheissa. Myös 

tässä Suomi vertautuu Saksaan, jossa organisaatiot muuttuivat byrokraattisemmiksi, mutta 

valtio ei kuitenkaan erityisesti kannustanut rakenteellisiin uudistuksiin. Kulttuuriteorioita ei 

myöskään tuettu erityisesti. Kulttuuriteoriat alkoivat näkyä vahvasti Suomessa vasta 1990-

luvulla, jolloin yli puolet elinkeinorakenteesta kuului palvelusektoriin. 

Innovaatioteorioiden omaksumista on 2000-luvulla tuettu aktiivisesti valtion 

puolelta.140 Suomen kilpailukyky ja innovaatiot ovat hallituspuheissa toistuva teema ja 

valtiovalta on ottanut aktiivisen roolin tiellä kohti innovatiivisempaa Suomea.141 

 

                                                        
134 Guillen 1994 
135 Karhu 2006 
136 Seeck 2008 
137 Michelsen 2001 
138 Seeck & Kuokkanen 2008 
139 Guillen 1994 
140 Seeck 2008 
141 Esim Himanen 2004; Työministeriö 2005 
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3.3 Yhteenveto suomalaisesta johtamiskehyksestä 

Suomalaiselle liiketoiminnalle ja sen johtamiselle on nähtävissä joitain yhdistäviä 

erityispiirteitä, vaikka tutkimusta niistä on melko vähän. Suomalaiselle liike-elämälle on 

tunnuksenomaista sen kehittyminen yhteistoiminnallisen kapitalismin kehyksessä. Yritykset 

ovat kehittyneet rinnakkain yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa, ja ovat monitahoisesti 

verkottuneita toistensa ja yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. Pieni väkimäärä, ohuet 

kotimarkkinat ja pääoman puute ovat keskeisesti vaikuttaneet talouden ja liike-elämän 

toimintaedellytyksiin.142 

Suomalaisessa johtamiskäsityksessä korostuu suoruus, rehellisyys ja tavoitteellisuus.143 

Suomalaisen johtamisen taustalla vaikuttaa kolme merkittävää tekijää: taylorismi, armeijan 

johtamisperiaatteet, sekä luterilainen etiikka.144 Lisäksi suomalaiseen johtamiskäsitykseen 

liittyy voimakas historiallinen ymmärrys johtajuudesta sodan, taiteen ja politiikan esimerkkien 

kautta. Suomalaisessa johtaja-arkkityypissä yhdistyy sankarillisuus ja kansanomaisuus. 145 

Näitä vaatimattomia ja työteliäitä sankarihahmoja löytää esimerkiksi Tuntemattomasta 

sotilaasta ja Pohjantähti-trilogiasta.146 Johtajuus onkin Suomessa aina liittynyt vastuun 

kantamiseen ja rohkeuteen. Suomalaisille johtajille tyypillinen ominaisuus on nöyryys.147 

Kansallisen kulttuurin ominaispiirteet luovat osaltaan taustaa johtamiskäytökselle. 

Nämä piirteet ilmenevät vertailussa muihin kulttuureihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vapaan 

kilpailun merkitys on korostuneempi kuin Suomessa, jossa kilpailu on sosiaalisesti 

rajoitetumpaa. Amerikkalainen kulttuuri tukee yksilönvapautta ja kannustaa henkilökohtaisten 

päämäärien tavoittelua. Suomessa kannustetaan kollektiivisuuteen ja yhteiskunnallisiin 

tavoitteisiin. 

                                                        
142 Ojala & Karonen 2007 
143 Seeck 2008 
144 Silen 2006 
145 Ropo ym. 2005 
146 Aaltonen 1997 
147 Kats de Vries 1999 
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Johtamisopillisesti Suomessa on johdettu tuontiopein, eikä täällä ole tehty omaa 

johtamisinnovaatioita. Valtiolla ja insinöörien ammattikunnalla on ollut keskeinen rooli 

oppien omaksumisessa, ja uusien oppien suhteen on oltu muita länsimaita jäljessä. 

Rationaaliset paradigmat ovat vaikuttaneet huomattavasti enemmän suomalaiseen 

johtamiseen kuin normatiiviset opit.  Tiivistetysti voidaan sanoa, että Suomessa on johdettu 

koko teollinen aika siirtymällä rationaalisesta opista toiseen huolimatta siitä, että 

ihmiskeskeisten koulukuntien panos johtamisen teoriaan on ollut merkittävä. 

Johtamiskulttuuri muotoutuu globaalien trendien ja kansallisen tietoisuuden 

yhteistuloksena.148 Globalisaation seurauksena johtamisparadigmat ovat levinneet entistä 

tehokkaammin.149 Suomalaiset ovat globalisaatiosta huolimatta onnistuneet säilyttämään 

vahvan kansallistunnon, joka näkyy ylpeytenä suomalaisuudesta. Samanaikaisesti se esiintyy 

maahanmuuttopolitiikkana, joka saattaa estää osaajien tuloa Suomeen. 

                                                        
148 Peltonen 2007 
149 Schmidt & Vanhala 2010 
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4 

Suomalainen arkkitehtiala 

toimintaympäristönä  
 

 

4.1 Arkkitehtitoimistot yrityksinä 

Suomalaisen arkkitehdin ammatin historia on lyhyt, ja ammattikunta on ollut lukumääräisesti 

pienikokoinen aina vuoden 1810 Turun intendentinkonttorin perustamisesta tähän päivään 

saakka. Tällä hetkellä Suomessa on noin 3500 arkkitehtia, joista 53% on naisia.150 Arkkitehtien 

ostovoimaan suhteutettu keskimääräinen palkkataso on melko hyvä. 

Suomalaisen rakennusmarkkinan kokonaiskoko, sisältäen myös infra-, maa- ja 

vesirakentamisen, on noin 30,5 mrd. €.151 Yksi suomalaisen rakennusmarkkinan erikoispiirre 

on se, että julkisen sektorin osuus töistä on yli 40%. Tanska on ainoa toinen Euroopan maa, 

jossa osuus on yhtä korkea. Arkkitehtisuunnittelun osuus rakennusmarkkinasta on noin 180 

milj. €. Markkina on melko pieni, mutta suhteutettuna arkkitehtien pieneen lukumäärään on 

se kuitenkin merkittävä. Arkkitehtuurilla on siis merkittävä taloudellinen vaikutus verrattuna 

toimistojen kokoon.   

                                                        
150 Architect’s Council of Europe 2016 
151 Ibid. 
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Valokuva: © Marc Goodwin, Arkkitehtitoimisto JKMM 
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Suomalaisia arkkitehtitoimistoja oli vuonna 2016 yhteensä 528.152 Näistä valtaosa on pieniä, 

1-2 hengen toimistoja, joista suurimman osan liikevaihto on alle 300 000 €. Viimeaikaisina 

trendeinä on ollut arkkitehtitoimistojen määrän väheneminen ja hienoinen keskittyminen. 

Erikoispiirteenä on yhteistyötä muiden arkkitehtitoimistojen kanssa tekevien yritysten korkea 

määrä, joka on Euroopan suurin. Toimistot ovat siis keskimäärin pieniä, mutta hyvin 

verkottuneita. Suurikokoisimpien arkkitehtitoimistojen keskimääräiset liikevaihdot ovat 

huomattavan korkeita verrattuna samankokoisiin muissa Euroopan maissa. 

Rakentaminen on Suomessa suhdanneherkkää toimintaa, joka heijastuu myös 

arkkitehtisuunnittelun työllisyys- ja talouskehitykseen. Arkkitehtitoimistojen liiketoimintaa 

arvioidessa, tuleekin aina ottaa huomioon myös laajempi taloustilanne. Esimerkiksi 1990-

luvun laman seurauksena arkkitehtialan liikevaihto ja henkilöstömäärät tippuivat rajusti. 

Tämänhetkinen suhdannetilanne vaikuttaa melko positiiviselta. Talonrakentamisen määrä, 

kokonaistuotanto ja investoinnit ovat kaikki olleet kasvussa parin viime vuoden ajan. Tällä 

hetkellä arkkitehtien työllisyystilanne on hyvä. Lähitulevaisuuden työtilanne vaikuttaa myös 

positiiviselta ja arkkitehteja on jäämässä eläkkeelle suurempi määrä kuin mitä uusia ehtii 

valmistua. 

Vaikka suuri osa suomalaisista arkkitehtitoimistoista on tällä hetkellä pieniä, on 

johtamisen merkitys niissäkin keskeinen ja jopa aliarvostettu. On tutkimuksellista näyttöä siitä, 

että usein pienyritysten epäonnistumisen juurisyyt löytyvät strategisen johtamisen 

epäonnistumisesta tai puuttumisesta.153 Luonnollisesti muutaman hengen yrityksen 

johtaminen on erilaista kuin suuryrityksen, ja yksi merkittävä ero on se, että pienyrityksen 

omistajajohtajalla ei ole selkeää yhtä roolia, vaan rooli vaihtelee tilanteen mukaan. Tämä 

roolien monimuotoisuus aiheuttaa usein epäjohdonmukaisuutta, joka vuorostaan lisää huonon 

päätöksenteon todennäköisyyttä. Menestyneet pienyritykset harjoittavat onnistunutta 

strategista johtamista, joko tietoisesti tai tiedostamatta.154 Tässä suhteessa myös pienten 

arkkitehtitoimistojen menestykseen voisi saada eväitä oman strategisen johtamisen ja 

strategiaa jalkauttavan arkisen johtamiskäytöksen tiedostamisen kautta. 

                                                        
152 Ibid. 
153 Jennings & Beaver 1995 
154 Ibid. 
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4.2 Arkkitehdin toimintaympäristön keskeisiä 
muutostekijöitä 

Arkkitehdin ammattikuvassa ja toimintaympäristössä on kulttuurikohtaisia eroja, joiden 

muotoutumiseen yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset tekijät vaikuttavat. 155 Suomalaisen 

arkkitehdin ammatin ja arkkitehtikunnan muodostumisen laajempi historia on 

mielenkiintoinen aihealue, mutta jää tämän tutkimuksen laajuuden ulkopuolelle. Tämä 

tutkimus keskittyy tarkastelemaan arkkitehdin ammattia sen Suomessa vallitsevan nykytilan 

kautta. Tämän kappaleen tavoitteena on avata niitä viimeaikaisia toimintaympäristöllisiä 

muutoksia, jotka vaikuttavat alan johtamiseen. Keskeisiä arkkitehdin ammattikuvassa viime 

vuosikymmeninä tapahtuneita muutoksia ovat Penttilän (2006) mukaan: 

 

• Rakennushankkeiden taloudellisuuden ja ohjattavuuden korostuminen 

• Tietotekniikan leviäminen suunnittelutyöhön ja kommunikaatioon 

• Pääsuunnittelijan roolin, ympäristötietoisuuden ja energiatehokkuuden korostuminen 

• Kommunikaation ja asiakassuhteiden merkityksen korostuminen 

 

Ammattikuvan muutokset heijastuvat suoraan myös ammatissa vaadittaviin taitoihin ja 

kykyihin. Tämä ammatissa vaadittujen taitojen muutos näkyy Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn 

vuosina 2009 ja 2014 teettämissä jäsenkyselyissä, joissa tutkittiin suomalaisten arkkitehtien 

tärkeimpinä pitämiä ammatillisia osaamisalueita.156 Kyselyjen perusteella monet suomalaiset 

arkkitehdit kokevat tarvitsevansa suunnittelutaitojen lisäksi monenlaisia 

vuorovaikutuksellisia, hallinnollisia ja tietoteknillisiä taitoja. 

Arkkitehdin ammatissa vaadittujen taitojen kirjo vaikuttaa siis laajentuneen, joka ei kuitenkaan 

ole ilmiönä uusi. ”Renessanssi-ihmisen” ihanne on ollut pitkään läsnä ammatillisissa 

keskusteluissa ja akatemian koulutusperiaatteissa.157 Toimintakentän laajentuminen edelleen 

vaikuttaa kuitenkin muodostuvan jo ongelmaksi. Käytännössä kasvaneet tietovaatimukset ovat 

johtaneet siihen, että arkkitehdit ovat erikoistuneet tiettyyn suunnittelun osa-alueeseen kuten 

                                                        
155 Cuff 1992; Kostoff 1977 
156 Kangasoja 2014 
157 Korvenmaa 1992 
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esimerkiksi kaupunki-, rakennus-, asunto- tai hankesuunnitteluun.158 Suunnitteluteknologian 

kehitys on tuonut mukanaan myös uudenlaisia ”erikoisarkkitehdin” rooleja, kuten tietomalleja 

hallitsevan IT-arkkitehdin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 4. Arkkitehdin ammattikuvan ja taitoedellytysten muutoksia 20–30 vuoden ajalta. 

Suunnittelun lisäksi arkkitehdin täytyy hallita monia muita taitoja. Mukaillen: Penttilä 2006, 

512. 
 
                                                        
158 Penttilä 2006 
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4.3 Projektintoimitusmallien muutos 

Uudistuneista taito- ja kykyvaatimuksista huolimatta arkkitehti on pysynyt yhtenä 

keskeisimmistä toimijoista rakennushankkeessa. Suunnittelutiedon luominen alkaa lähes aina 

arkkitehdista, jonka kautta tieto viestitään eteenpäin muille suunnittelijoille ja muille 

osallisille. Luonnollisesti arkkitehdin tekemät ratkaisut vaikuttavat ratkaisevasti 

lopputulokseen. 

Arkkitehti ei kuitenkaan ohjaa suunnitteluprojektin kulkua, sillä käytännössä 

projektintoimitusmallit asettavat reunaehdot ja intressit rakennussuunnitteluprojektin 

toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Tällä hetkellä isojen rakennushankkeiden 

projektinjohdossa ollaan yhä pitkälti eristäytyneiden erikoissuunnittelijoiden mallissa. Yksi 

visio rakennussuunnittelun tulevaisuudesta on projektin onnistumisen eteen saumattomasti 

yhteistyötä tekevien integroitujen suunnittelutiimien malli.159 

Rakentamisen kentällä puhutaan jo integraatiosta, allianssimalleista ja lean-

periaatteista. Suomessa on toteutettu useita yhteistoiminnallisia hankkeita ja esimerkiksi 

liikennevirasto on soveltanut integroitua projektintoimitusta (integrated project delivery) 

väylähankkeissaan. IPD-periaate on kansainvälinen liike, jota edistää esimerkiksi AIA 

(American Institute of Architects) ja RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys), joka on 

kymmenen tunnetun suomalaisen rakennusyrityksen ja suunnittelutoimiston yhteinen 

kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää integroituihin hankkeisiin liittyviä käytäntöjä. 

Public Private Partnership (PPP) on toinen saumattomampaa yhteistyötä mahdollistava 

projektirunko. 

Integroitu projektintoimitus on yksi uusi malli, jolla varsinkin suuria rakennusprojektia 

kyetään hallinnoimaan ja sen yleistyessä arkkitehdin rooli suhteessa muihin suunnittelijoihin 

muuttuu. Rakennusala on toimialana ollut konservatiivinen, mutta se vaikuttaa omaksuvan 

uusia toimintamalleja, jos niiden käytöstä voidaan osoittaa olevan selkeää hyötyä. Uudet 

projektintoimitusmallit vaikuttavatkin olevan selkeä kehityskohde, johon kentän toimijoilla on 

yhteinen intressi panostaa. 

 

                                                        
159 Smith & Carraher 2017 
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4.4 Rakennus- ja suunnitteluteknologian kehitys 

Uusien projektimallien lisäksi myös arkkitehdin ensisijaisen tehtävän, rakennusten 

suunnittelun, vaatimukset ovat muuttuneet, laajentuneet ja tarkentuneet. Suunnittelutehtävät 

ovat kehittyneet monimutkaisemmiksi uusien tilaaja-, ympäristö-, suorituskyky- ja 

muunneltavuusvaatimusten myötä.160 Samanaikaisesti myös suunnitteluvälineet ovat 

kehittyneet paremmiksi ja tehokkaammiksi. Tällä hetkellä arkkitehdit työskentelevät 

käytännössä täysin digitaalisen CAD ja BIM suunnitteluympäristön keskellä. Digitalisaation 

hyötyjä ei kuitenkaan ole kaikilta osin otettu irti yhtä tehokkaasti kuin muilla aloilla. 

 Informaatio- ja kommunikaatiotekniikan hallinnasta on tullut yksi arkkitehdin 

perustaidoista. Arkkitehdin täytyy pysyä nopeasti kehittyvän suunnitteluteknologian tasalla, 

sillä suunnitteluohjelmistojen uusia versioita ja lisäosia julkaistaan jatkuvalla syötöllä. 

Tietomallien käyttö tehostaa suunnittelua ja osasuunnittelijoiden välistä tiedonkulkua, mutta 

ilmeisin hyöty niistä on hankkeen tilaajille ja rakennuttajille esimerkiksi 

hankelaskentavaiheessa. 

BIMillä saattaa kuitenkin olla myös laajempi vaikutus rakennusprosesseihin, 

rahallisen säästön ja suunnittelutehokkuuden kasvattamisen lisäksi. Tietomallien ja 

integroitujen projektintoimitusmallien avulla voidaan saavuttaa myös sosiologisia hyötyjä 

rakennusprosessissa. 161 Kommunikaation paraneminen, parempi tiimihenki, 

konfliktitilanteiden väheneminen yhteensovittamistilanteissa ja helpompi yhteistyö ovat 

mahdollisia lisähyötyjä. Tietomallinnusta tulisikin lähestyä myös organisaationäkökulmasta, 

eikä pelkästä tehokkuusnäkökulmasta, vaikka siinäkin saavutetaan huomattavia etuja. 

Arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden sitouttaminen projektiin ja keskihierarkian 

vähentäminen olisivat tervetulleita kehityskulkuja alalle. 

 

                                                        
160 Penttilä 2006 
161 Deutsch 2011 
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KAAVIO 5. Uusia suunnitteluteknologioita omaksutaan yhä nopeammin, CAD:in kesti noin 12 

vuotta korvata käsin piirtäminen, kun BIM vaikuttaa korvaavan CAD:in puolessa tästä ajasta. 

Mukaillen: Deutsch 2011. 

 

4.5 Vuorovaikutustaitojen, viestinnän ja johtamisen kasvava 
merkitys 

Rakennukset ovat yhä monimutkaisempia eläviä järjestelmiä, joiden suunnitteluun vaaditaan 

pitkälle erikoistunutta teknistä osaamista ja tietämystä. Tämän seurauksena 

rakennussuunnittelu vaatii yhä useamman erikoisasiantuntijan yhteistyötä rakennusprojektin 

onnistumiseksi. Nykyaikainen suunnitteluympäristö edellyttää hankkeen eri osapuolten välistä 

aktiivista yhteydenpitoa ja tiedonkulkua. Vuorovaikutus ja viestintätaidot, sekä 

viestintälogiikasta ja kanavista sopiminen ovat keskeinen osa nykyaikaista arkkitehdin 

toimintakenttää. 
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 Suunnitteluprojektien monimutkaistumisen ja teknistymisen seurauksena myös 

johtamistaidot, erityisesti suunnittelujohtamisen näkökulmasta on korostunut.  Laaja 

suunnittelusisältö täytyy ensinnäkin ymmärtää, ja sitä täytyy kyetä koordinoimaan ja 

hallitsemaan. Nopea oppimiskyky, tekninen ymmärrys, töiden jakaminen ja asioiden 

edistämisen taito ovat projektiarkkitehdille välttämättömiä suunnittelujohtamisen taitoja. 

Johtamisen näkökulmasta integroidun asiantuntijaryhmän johtamiseen voisi ottaa 

työkaluja sekä rationaalisista, että normatiivista johtamisen opeista, mutta erityisesti 

innovaatio- ja kulttuuriparadigmoista voisi löytyä hyviä eväitä. Muutos vaatii myös uusia 

johtamisen menetelmiä ja tiimityöskentelyn tekniikoita, jotka auttavat siirtymään uuteen 

tapaan tehdä asioita. 
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KAAVIO 6. Muutoksia arkkitehdin ammatinharjoittamisen kulttuurissa.  Mukaillen: Carreher & 

Smith 2017, 4. 
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5 

Haastattelut 
 

5.1    Haastatteluiden toteutus 

Haastattelin seitsemää arkkitehtitoimiston johtajaa. Haastattelut toteutettiin keväällä 2017. 

Haastattelupöytäkirjat ovat tämän työn liitteenä. Pääsin haastateltavien arkkitehtien kanssa 

nopeasti hyvään keskusteluun tutkimusaiheesta. Haastateltavat osoittivat kiinnostusta 

tutkimusaihetta kohtaan, ja antoivat kannustusta työni tekemiseen. Haastateltavat olivat 

pääsääntöisesti varanneet haastattelulle aikaa noin tunnin, joka oli sopiva aika. Varmistin vielä 

haastateltavien aikataulun tilanteiden alussa. Haastattelutilanteissa ei esiintynyt kiireen 

merkkejä.  

Haastatellut johtajat pitivät tutkimusaihetta mielenkiintoisena ja kertoivat 

osallistuvansa johtamiskeskusteluun mieluusti. Haastattelutilanteet sujuivat myönteisessä 

ilmapiirissä ja keskustelunaiheet kietoutuivat joustavasti tutkimuksen teemojen ympärille. 

Suurin osa haastateltavista oli arkkitehteja koulutukseltaan, joten yhteinen toimiala ja 

termistö helpottivat keskustelua ja kasvatti minun ja haastateltavan väistä luottamuksen 

tunnetta. Kysyin kysymyksiä eri näkökulmista, jotta saisin mahdollisimman laajan kuvan 

haastateltavien näkemyksistä. Tyypillisessä tapauksessa haastateltava kertoi vapaasti 

näkemyksiään aiheista ja tuki näitä näkemyksiä omakohtaisilla tarinoilla ja kokemuksilla.  
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Valokuva: © Marc Goodwin, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli / 

Arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskä 
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Haastattelut kestivät noin 45 minuuttia. Haastatteluiden puolivälin piirrostehtävä viritti 

tilanteen dynamiikkaa ja keskustelua onnistuneesti. Piirtäminen katkaisi haastattelutilanteen 

sopivasti käytännön tekemiseksi. Haastateltavat olivat yllättyneitä tehtävästä. Tehtävään 

kuului piirtämisen jälkeen kertoa mitä kuva tarkoittaa. Skannasin ja liitin kuvat tähän 

tutkimusraporttiin. Kuvat ilmentävät elävästi haastateltavien spontaaneja näkemyksiä 

johtamisesta. 

Puolistrukturoitu haastattelumetodi sopi hyvin tulkinnallisen tutkimuksen 

tavoitteisiin nähden. Selvitin tutkimukseen osallistujille tutkimuksen aiheen, tavoitteet ja 

taustatekijät, jotta he ymmärtäisivät, minkälaisesta tutkimuksesta on kyse. Kerroin heille, että 

kyse on tulkinnallisesta tutkimuksesta ja että tarkastelun alla on johtajuuden subjektiiviset 

tulkinnat. Vaikka olen itse arkkitehtialalla ja henkilökohtaisesti samaa mieltä monista 

johtajuuden tulkinnoista, pyrin parhaani mukaan lähestymään tulkintoja ulkopuolisen 

tarkkailijan näkökulmasta. 

Tutkittavien anonymiteetti on turvattu muokkaamalla haastattelupöytäkirjoja siten, 

että niistä ei suoraan ilmene haastateltavien nimiä tai heidän edustamiaan yrityksiä. 

Haastateltavat eivät asettaneet juuri rajoituksia aineiston käytölle, joten tulkitsin, että täysin 

aukotonta anonymiteettia ei tarvitse taata. Halusin sisällyttää listan haastatelluista henkilöistä 

ja kirjalliset pöytäkirjat tutkimuksen osaksi, koska ne välittävät lukijalle totuudenmukaista 

kuvaa haastattelutilanteista ja niistä teemoista, joita olen halunnut tutkimuksessa nostaa 

esiin. 
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5.2    Sisältöanalyysi 

Haastatteluiden analyysimenetelmäksi valikoitui laadullinen sisältöanalyysi (Tuomi & 

Sarajärvi 2009), koska halusin ymmärtää johtamista aineistosta esiin nousseiden teemojen 

kautta. Ajatuskokonaisuuksien järjestely teemoihin tuki analyysitavan valintaa. Laadullisen 

sisältöanalyysin voi tehdä monella tavalla ja päädyin aineistolähtöiseen sisältöanalyysiin. 

Tarkastelin aineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. Hyödynsin aineiston käsittelyssä 

Tuomen ja Sarajärven (2009) vaiheistusmallia: 

 

1 Haastattelujen kuuntelu ja auki kirjoittaminen 

2 Haastattelujen lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

3 Ilmaisujen etsiminen ja alleviivaaminen 

4 Ilmaisujen listaaminen 

5 Samankaltaisuuksien ja eriäväisyyksien etsiminen ilmaisuista 

6 Ilmaisujen yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

7 Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

8 Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsityksen muodostaminen 

TAULUKKO 2. Aineistolähtöisen sisältöanalyysin vaiheet. (Tuomi & Sarajärvi 2009) 

 

Nauhoitin ja litteroin kaikki haastattelut. Auki kirjoitetusta tekstistä etsin keskeisiä 

tutkimuskysymykseen liittyviä alkuperäisilmauksia. Kirjoitin alkuperäisilmaukset tiiviiseen ja 

ymmärrettävään muotoon, poistaen ylimääräiset täyte- ja välisanat, jotka eivät liittyneet 

käsiteltyyn ajatuskokonaisuuteen. Tutkimuksen tavoite oli ymmärtää mitä haastateltava 

tarkoitti, ei niinkään tarkkoja sanamuotoja, joilla hän asian sanoi. 

 Aineiston ryhmittelyssä luin litteroidun tekstin läpi tarkasti ja etsin siitä käsitteellisiä 

ja ajatussisällöllisiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia niputtaen samaan teemaan kuuluvat 

ilmaisut alaluokkiin. Ryhmitellyt alaluokat nimesin kategorian sisältöä kuvaavien termien alle, 

kuten esimerkiksi ”arkkitehtijohtamisen projektikeskeisyys”. 
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Tämän jälkeen yhdistelin alaluokkia yhteisien yläluokkien alle, kuten esimerkiksi 

”arkkitehtiorganisaation johtamisen erityispiirteet”. Metodilla syntyi 7 yhdistävää luokkaa, 

jotka muodostuivat tutkimuksen teemoiksi: 

 

1. Johtajuuskäsitykset 

2. Arkkitehtiorganisaation johtamisen erityispiirteet 

3. Johtajana kehittyminen 

4. Työntekijöiden kouluttaminen, kehittäminen ja rekrytointi 

5. Motivointi ja hyvinvointijohtaminen 

6. Yrityskulttuuri ja työympäristö 

7. Arkkitehtitoimiston johtamisen tulevaisuus 

 

Teemojen kautta on tutustuttu arkkitehtitoimistojen johtajien selontekoihin johtajuudesta. 

Teemat kuvaavat niitä aihealueita, jotka olivat tutkittaville tärkeitä johtajuuteen liittyen. 

Tutkimuskysymykseni, haastattelurunkoni ja tapani ohjata keskustelua vaikuttivat luokkiin, 

joista muodostin teemat. Liitteessä 1 näkyy käyttämäni haastattelurunko. Mielestäni teemat 

kuvastavat hyvin sitä, miten johtajuus tulee arkkitehtisuunnittelualalla esille. 
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5.3    Tutkimustulokset 

Haastatteluiden alkuun olin varannut pari kevyempää lämmittelykysymystä keskustelun 

käynnistämiseksi. Kysyin haastateltavilta heidän rooleistaan ja vastuualueistaan, sekä jos 

heillä sattui olemaan jotain ajankohtaista johtamiseen liittyvää mielessään. Ensimmäinen 

varsinaisesti tutkimusaiheeseen liittyvä kysymys koski johtajuuden määrittelyä ja sen 

näkymistä käytännössä. Pyysin vastaajia antamaan konkreettisia esimerkkejä johtajuuden 

ilmenemisestä. 

Lähes kaikki johtajat sanoivat, etteivät olleet määritelleet johtajuutta yleisellä tasolla 

ja kokivat kysymyksen aluksi hieman haastavaksi. Kysymystä oli selvästi helpompi lähestyä 

hieman käytännönläheisemmin ja esiin nousseissa johtajuuskäsityksistä toistuivat 

”kokonaisuuden hallinnan”, ”suunnan näyttämisen, ”innostamisen” ja ”esimerkillä johtamisen” 

kaltaiset teemat. Lähes kaikissa johtajuuskäsityksissä sekoittuivat johtajuuden rationaaliset ja 

normatiiviset puolet, joka ilmenee hyvin seuraavassa lainauksessa: 

 

”Johtajuus on kykyä hallita kokonaisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Se 

on kykyä olla mukana kehityksessä. Se on kykyä ohjata sitä kehitystä. Ennen 

kaikkea se on kykyä tehdä yhteistyötä ja innostaa ja sopeuttaa omat 

ajatukset organisaation tarpeisiin. Kyllä innostaminen ja yhdessä tekeminen 

on tämän päivän asiantuntijaorganisaatiossa ja luovassa rikastavassa 

yhteisössä yhä tärkeämpää.” 

 

Johtaja siis samaan aikaan manageroi ja ohjaa strategisesti isoa palettia, mutta myös innostaa 

ihmisiä ja johtaa fiiliksiä. Monet haastateltavat kokivat johtajuuden määrittelyn hankalaksi, ja 

kertoivat, että eivät varsinaisesti tunne johtajuuden teoriaa tai termistöä. Oli mukava huomata, 

että johtajat olivat varsin rehellisiä omasta johtamisen teorian tietämyksen tasostaan. Osa 

johtajista käytti määrittelyyn johtamisen termistöä ja erityisesti management-leadership-

jaottelu oli tuttu: 
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”Mä näen, että me ollaan tässä yrityksessä siellä leadership-tasolla. Meidän 

pitää pysyä management-asioista erossa. Se johtajuus on myöskin sitä, että 

tietää oman roolinsa ja paikkansa. Osaa sitten jalkauttaa tiettyjä asioita 

sinne management-tasolle. Ettei myöskään polta sitä omaa uskottavuuttaan 

tietyissä asioissa.” 

 

“Mitä mä pidän johtajuuteen kuuluvana, niin tietysti suunnan 

määrittämistä ja näyttämistä, kommunikointia ja seuraamista. 

Alahenkilöille ja organisaatiolle sen seuraamista, muistuttamista ja 

ohjaamista. Tämä on tätä management-puolta. Sitten on leadership-puolta. 

Miten me ihmisiä johdetaan. Miten me suhtaudutaan erilaisiin asioihin. 

Miten me vaaditaan. Miten käsitellään ongelmatilanteita. Minkälainen 

esimiestyön tapa meillä on. Miten me suhtaudutaan ihmisten kehittämiseen 

ja näin edelleen.” 

 

Johtaminen ja johtajuus yhdistyivät ja sekoittuivat monessa määritelmässä. Olisin voinut 

kaivaa erottelujen suhteen syvemmälle, mutta tällaisenaan vastaukset heijastavat vastaajien 

omia käsityksiä. Suunnan näyttäminen ja esimerkkijohtajana toimiminen koettiin yleisesti 

tärkeiksi johtajuuden piirteiksi. Johtajan rooli koettiin siis enemmän näkyväksi edestä käsin 

johtavaksi hahmoksi, joka on aktiivisesti mukana päivittäisessä toiminnassa, kuin kulissien 

takana toimivaksi näkymättömäksi mahdollistajaksi. Vastaajat kokivat, että tämänkaltainen 

näkyvä johtamistyyli on ainoita tapoja saada kunnioitus alaisten silmissä. 

 

”Toinen tapa määritellä johtajuutta on mun mielestä se, että toimii edestä 

johtajana. Tai esimerkkijohtajana. Se on oikeastaan ainoa järkevä tapa 

tällaista yritystä johtaa. Eli täytyy olla näitten ihmisten luottohenkilö. Se 

yhtä lailla on ylhäältä päin johtamista ja palvelemista. Pystytään 

kannustamaan, tsemppaamaan. Kouluttamaan niin, että niistä saadaan 

paras potentiaali irti.” 
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”Oikeasti johtaminen on sitä, että täytyy kääriä hihat. Tehdä oikeasti niitä 

töitä, niin ihmiset luottavat suhun ja hyötyy siitä mitä sä teet.” 

 

”Täytyy näiden kanssa samoissa juoksuhaudoissa rypeä. Ei se ole niin, että 

hoitakaa homma, mä lähden Bahamalle.” 

 

”Johtajan tehtävä on hoitaa myöskin niitä ikäviä 

asioita.” 
 

Vaikka esimerkkijohtamisesta heijastuu tietyllä tavalla hierarkkinen johtajuuskäsitys, niin 

ylhäältä käsin tuleva autoritäärinen johtaminen koettiin vanhanaikaiseksi. Haastateltavien 

mielestä pelkän aseman kautta ei voi johtaa ja pehmeiden vaikuttimien hyödyntäminen, 

motivointi ja kommunikaatio koettiin tärkeiksi. 

 

”Statuksen kautta johtaminen on ihan ho ̈lmo ̈ä.” 

 

”Kulmahuoneesta johtaminen ei käy kauaa.” 

 

”Johtaminen on myöskin sitä kuuntelua ja kommunikointia. Eikä 

pelkästään määräämistä.” 

 

”Paljon keskustelua, neuvotteluja, pohdintoja toimistossa hankkeen eri 

ihmisten kanssa.” 
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Tunne- ja systeemiäly nähtiin pienemmässä osassa haastatteluita tärkeiksi johtajan 

ominaisuuksiksi. Näissä käsityksissä keskeistä oli rationaalisten intressien ja tunneperäisten 

motiivien lukutaito ja hyödyntäminen tilanteissa. 

 

”Hyvät johtajat ovat sosiaalisesti älykkäitä niin, että ne osaavat asettautua 

välillä alastatukseen, välillä ylästatukseen. Riippuen siitä mikä siinä 

kussakin tehtävässä tai paikassa on sun oman tavoitteen kannalta tärkeää 

tai sen roolituksen kannalta tarkoituksenmukaista. Joskus on parempi olla 

sivussa ja olla hiljaa kokonaan. Joskus taas pitää nousta esiin ja tuoda se 

oma juttunsa esiin. Tämän tyyppinen sosiaalisten tilanteiden lukemisen 

herkkyys on hyvän johtajan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia.” 
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Osa haastateltavista lähestyi johtajuuden määrittelyä ainoastaan asioiden johtamisen kautta, 

keskittyen resurssinhallinnan, prosessienhallinnan ja talouden hallinnan kaltaisiin puoliin. 

Johtajuus ja ihmisten johtaminen nousivat silti esiin lähes kaikissa haastatteluissa. Yhdessä 

tekeminen, innostaminen ja suunnan näyttämisen kaltaiset teemat toistuivat. 

Johtajuuskäsitysten jälkeen siirryttiin haastattelussa vastaajien omiin 

johtamistaitoihin. Kysyin heiltä missä he ovat oppineet johtamaan ja ovatko he opiskelleet 

johtamisoppeja. Suurimalla osalla haastateltavista ei ollut muodollista johtamiskoulutusta, 

jonka suhteen vedottiin usein sen puuttumiseen arkkitehdin koulutusohjelmasta. Johtaminen 

näyttäytyi suurimalle osalle arkkitehdeista kykynä, joka opitaan katsomalla esimerkkiä muiden 

toimistoista tai yrityksen ja erehdyksen kautta omassa johtamistyössä. 

 

”Koulussahan siihen ei opetettu, toivottavasti nykyään opetetaankin. Tullut 

kantapään kautta ja kehitystä edelleen.” 

 

”En ole opiskellut mitään. Ehkä jotain aikoinaan lueskellut, mutta kyllä se 

enemmän on ihan normaali kuvio arkkitehdilla, että ensin tehdään duunia 

muilla ja sitä kautta nähdään, miten asiat hoidetaan, ja siitä muovataan 

oma näkemys asiasta.” 

 

”Ainakin suomalaisessa kulttuurissa arkkitehtitoimistojen johtaminen on 

semmoista aika maalaista. Ei niinkään mihinkään oppiarvoihin tai 

kouluttautumiseen perustuvaa.” 

 

“Ihan käytännön kautta, kantapään kautta.” 

 

Suunnilleen puolet johtajista oli lukenut johtamiskirjallisuutta tai käynyt johtamisen 

jatkokoulutuksissa. Useammat johtamiskoulutukset liittyivät projektien ja liiketoiminnan 

johtamiseen, kuin ihmisten johtamiseen. 
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”Varmasti olisi ollut hyvä käydä siihen myös jotain kursseja, mutta kaikki 

mitä olen käynyt, niin ne on liittynyt rakentamisen prosessinhallintaan.” 

 

”Olen jonkin verran lukenut kirjallisuutta, johtamisoppaita, laadun 

kehittämisen perusteoksia.” 

 

”Me ollaan haettu muun muassa Trainers Houselta Jari Sarasvuolta paljon 

apua. Ollaan käyty kolme vuotta erilaisia intensiivivalmennuksia. Sieltä 

ollaan paljon apua saatu. Muitakin vastaavia alan merkittäviä toimijoita 

käydään kuulemassa, ja hankitaan tänne puhumaan. Luetaan alan 

kirjallisuutta ja ollaan ajan hermolla, että mitä maailmassa tapahtuu ja 

mitä johtajuudessa tapahtuu. Se on tärkeä osa.” 
 

Lähes kaikki haastatellut kokivat, että oma johtajana kehittyminen vaatisi lisää opiskelua ja 

teoreettista ymmärrystä. Suurin osa avoimesti myönsi, että omissa johtamistaidoissa on 

kehittämisen varaa. 

 

”Meidän täytyy itse kasvaa ja kehittyä, tulla paremmiksi johtajiksi ja 

paremmiksi ihmisiksi. Oppia omaa ajankäyttöä, itsensä johtamista, muiden 

johtamista ja niitä malleja mitä siihen liittyy.” 

 

“Olisi varmasti ollut hyvä saada jonkinlaista kurssitustakin. Just jotain 

pedagogista taitoa, tai teoriaa siitä miten ihmisten ryhmädynamiikka 

toimii.” 

 

”Sitä on oppinut kantapään kautta tiettyjä asioita. Mutta kyllä se niin on, 

että jos meinaa kasvaa kunnon johtajaksi, niin kyllä siinä tarvii myös apua.” 

 

Johtamisen kannalta haastavimmiksi paikoiksi liittyivät lähes poikkeuksetta ihmisten 

johtamiseen. Monet johtajat kokivat myös tarvitsevansa lisää työkaluja näihin tilanteisiin. 
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“Muutaman kerran ollut tilanteita, että on pitänyt irtisanoa työntekijä. Ne 

on ollut tosi vaikeita paikkoja.” 

 

“Mikä se käsiteltävä asia ikinä onkaan, niin siinä on hyvä pitää yksi 

perusprinsiippi, hoitaa ensin ihmisen ja sitten vasta asiaan. Että jaksaa 

käyttää aikaa siihen, että sen ihmisen olon käsittelee ja on siitä pahoillaan. 

Vasta sen jälkeen, että mitä tehdään.” 

 

“Kenen pöydännurkalle menee kertoo jonkun asian. Mä haluaisin, että toi 

tehdään näin. Toi pitää olla ehdottomasti sininen. Kenelle mä meen isossa 

projektissa kertoo sen ja miten mä rakennan sitä projektin sisäistä 

hierarkiaa, hyvin pienillä teoilla, usein huomaamatta. Sellainen 

huomaamaton homma saattaa nousta esiin kaivertavana asiana.” 
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Haastattelun alkuosuus keskittyi johtajien omiin johtajuuskäsityksiin ja johtamistaitojen 

kartoittamiseen. Tämän jälkeen kuvaan tuotiin mukaan organisaation ja toimintaympäristön 

puoli. Kysyin haastateltavilta, miten he kuvailisivat arkkitehtitoimiston johtamista, ja mitä 

erityispiirteitä arkkitehtiorganisaation johtamiseen liittyy. Kaiken kaikkiaan 

suunnitteluorganisaatio koettiin erilaiseksi johdettavaksi, kuin vaikka tuotanto-organisaatio. 

Pääsyinä tähän koettiin työntekijöiden ja toiminnan erityispiirteet. 

 

 “Kyllähän asiantuntijaorganisaation johtaminen, joka suunnittelu-

organisaatio on, niin on todellakin erilaista kuin tuotanto-organisaation. 

Ihmiset on erilaisia, kysyy erilaisia kysymyksiä, tarvitsee erilaisia 

perusteluja, erilaista dialogia ja eri määrän. Selvästi enemmän. 

Vaativampaa, ovat haastavampia ja haastavat. Siihen haastamiseen on 

syytä olla valmis. Eihän siihen tarvitse vastauksia olla, mutta ei koe sitä 

ongelmana.” 

 

”Arkkitehtitoiminta on luovaa toimintaa. Se tuo jonkin verran 

ennakoimattomuutta verrattuna esimerkiksi insinöörisuunnitteluun, jossa 

ratkaisut on useimmiten jo olemassa.” 
 

Arkkitehteja kuvailtiin organisaation jäseninä fiksuiksi, mutta kriittisiksi. Monesti pinnan alla 

nähtiin myös olevan taiteellista herkkyyttä, joka täytyi ottaa huomioon johtamisessa. 

 

”Kaikkein vaikein johdettava johtuen siitä, että ne on kaikki korkeasti 

koulutettuja, älykkäitä ihmisiä. Ei mikään tämmöinen corporate bullshit 

mee läpi. Ne vaan nauraa hihittää sulle.” 

 

”Nää on enemmän tai vähemmän taiteilijoita kaikki. Siellä on se taiteellinen 

herkkyys pinnan alla tosi vahvasti läsnä. Kaikenlaisia persoonia, herkkiä 

ihmisiä aistimaan erilaisia asioita. Erilaisia tapoja tehdä, se täytyy 

hyväksyä.” 
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“Arkkitehteihin liittyen, niin nehän on verrattuna näihin muihin hemmetin 

fiksua porukkaa. Fiksua ja haastavaa. Ehkä vähän herkempääkin. “ 

 

Useat vastaajat kokivat myös, että ammatin projekti- ja tekemiskeskeisyys ovat vaikuttaneet 

tiettyjen johtamiskäytäntöjen muodostumiseen. Muodostui sellainen yleiskäsitys, että 

arkkitehtitoimistoissa on hyvin pitkään keskitytty itse suunnitteluun ja sen kehittämiseen. 

Johtaminen on tullut ikään kuin sivutuotteena ja siihen liittyvät tavat ovat saattaneet syntyä 

jopa vahingossa ilman sen suurempaa pohdintaa. 

 

”Tähän saakka aika hidas ja perinteisen työelämän mallin mukainen 

ammatti. Se vaikuttaa siihen johtamiseen ja rekrytoimiseen tosi paljon.” 

 

“Kun tää ammatti on sellainen, että varsinkin ennen vanhaan piirrettiin 

vaan. Nartsarilla ja kaikki vapisi hiljaa ja musiikki jossain soi. Kaikki 

keskitty siihen itse tekemiseen, että tässä voidaan aika omassa rauhassa 

tehdä näitä juttuja. Niin sit kaikki asiat kiteytyy hirveen paljon kuitenkin 

ihmissuhteisiin.” 

 

Arkkitehtisuunnitteluorganisaation erityispiirteeksi koettiin myös se, että useimmiten 

arkkitehti johtaa arkkitehtitoimistoa. Erikoistumisen ja alalle vaadittavan pohjatiedon vuoksi 

tämä koettiin luonnolliseksi tavaksi toimia, eikä ulkopuolista, esimerkiksi bisnestutkintoa 

omaavaa henkilöä koettu sopivaksi. Toimitusjohtajuutta oli kokeiltu tai se oli käytössä osassa 

toimistoista, mutta lähinnä byrokraattisista syistä. Usein toimitusjohtajana toimi yksi 

osakkaista, eikä titteli sinänsä vaikuttanut juuri käytännön toimintaan. 

 

”On tyypillistä arkkitehtitoimistoille, että arkkitehdit johtavat 

arkkitehtitoimistoja.” 
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”Toista tai kolmatta vuotta toimitusjohtajana, vaikka ei se titteli juuri 

missään näy.” 

 

”Arkkitehtitoimistossa voisi periaatteessa olla rakennusinsinööri hyvin 

toimarina, joka ymmärtäisi sen lopputuotteen, mutta eipä sitäkään ole 

syntynyt.” 

 

Tyypillisesti arkkitehtitoimistoa johtavat pitkän ammattiuran tehneet osakkaat, jotka toimivat 

myös projekteissa suunnittelevina arkkitehteina. Tämä suunnittelujohtajan ja yritysjohtajan 

lomittuminen näkyi myös haastateltavien kokemuksissa. Projektikeskeisyys ja varsinaisen 

johtamisen ”puuttuminen” ja ”näkymättömyys” olivat myös toistuvia teemoja. 

 

“Yritetään välttää minkäänlaisten keinojen käyttämistä johtamisessa. Kyllä 

mä luulen, että menetelmät on olleet hirveen yksinkertaisia. On koitettu 

tehdä niitä projekteja mahdollisimman hyvin. … Tavoite on se, että kaikki 

näyttää siltä, että tehdään yhdessä vaan projektia.” 

 

”Kun tää työ on niin projektisidonnaista. Se on tietyllä tavalla se ydinpihvi 

arkkitehtijohtajalla.” 

 

”Se johtaminen on asia, jota välttelee. Se ei ole johtamista vaan ihmisten 

kanssa työskentelyä. Kyllä mä luulen, että se johtaminen on tabu 

arkkitehdeille ja arkkitehtitoimistoissa.” 

 

“Työskennellään sen projektin eteen, eikä firman tai johtajan. Ei toimita 

rakenteessa vaan toimitaan projektissa. Se on ainakin mua motivoinut, ja 

sitä kautta olen yrittänyt toimia.”  

 

Pääsuunnittelijan rooliin liittyvä johtaminen ja projektinjohto koettiin oleelliseksi osaksi 

arkkitehtijohtajan toimenkuvaa. Haastatellut toivat esille kiinnostavia näkökulmia siihen, 
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miten johdetaan ihmisiä, jotka eivät varsinaisesti kuulu samaan organisaatioon tai käskyvallan 

piiriin. 

 

”Olla johtaja kokouksissa isolle laumalle insinöörejä ja muuta. Se on 

tavallaan mikroprojektinjohtamisesta laajennettu rooli missä on paljon 

monimutkaisempi dynamiikka. Kun ei ole esimerkiksi suorassa 

esimiesasemassa pääsuunnittelijana suhteessa LVI-suunnittelijaan, mutta 

siitä huolimatta projektin pääsuunnittelijana joudut johtaa kokouksia, 

joudut johtaa suunnitteluprosessia. Se on tän alan johtajuudessa 

kiinnostava twisti.” 

 

“Henkilöjohtaminen on hirvittävän tärkeätä myös siinä pääsuunnittelijan 

roolissa. Miten suunnittelukokouksen johtaa, kenelle puhuu milläkin 

tavalla, miten toimitaan. Miten voit motivoida, vaikka sen LVI-

suunnittelijan, johon ei mitään aseita ole. Ei ole mitään keppejä tai 

porkkanoita, muuta kuin sen projektin onnistuminen.” 

 

Liiketoiminnallinen näkökulma arkkitehtitoimiston johtamiseen tuli esiin osassa 

haastatteluita. Yleisesti arkkitehtitoimisto nähtiin liiketoiminnallisena organisaationa 

yksinkertaisena, jolloin ihmisten johtaminen korostuu edelleen esimerkiksi 

rakenneuudistusten sijasta. Liiketoiminnan kehittäminen nähtiin hyvin pitkälle suunnittelun ja 

projektinhallinnan kehittämisen kysymyksenä. 

 

“Talousmielessä arkkitehtitoimistobisnes on hirvittävän selkeää. Siinä ei ole 

sellaista talousjohtamista. Palkkaa maksetaan, projekteja laskutetaan.” 

 

“Erityispiirre on se bisneksen yksinkertaisuus todella. Kun myydään vaan 

suunnitelmia tai suunnittelutunteja. Se tekee siitä hirveen paljon 

yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa. Kaikki rakentuu ihmissuhteeseen, 

siihen dynamiikkaan. Ihmisiä johdetaan.” 
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Tässä osassa haastattelua nousi esiin kiinnostavia pohdintoja yhdessä tekemisen johtamisesta. 

Teemat nivoutuivat yhteen myös haastattelujen alkuosissa käsiteltyihin teemoihin. Yhdessä 

tekeminen, ryhmätyö ja keskustelevuus koettiin oleellisiksi osiksi arkkitehtisuunnittelua. 

Käsityksissä oli luettavissa rivien välistä kuitenkin tietynlaista osakaskeskeisyyttä. Eli teoriassa 

työryhmä on tasaväkinen, mutta osakkaalla saattaa olla kuitenkin viimeinen sana sen suhteen, 

miten toimitaan. 

 

”Arkkitehdin roolihan on Suomessa arkipäiväistynyt. Aikaisemmin oli 

suuria guruja ja arvostus oli selkeästi suurempi. Nyt ollaan enemmän itse 

kukin työryhmän jäseniä ja vetäjiä. Keskustelevampaa tämä tekeminen.” 

 

”Ihmisten kanssa tekeminen on entistä enemmän ryhmätyötä.” 

 

“Kun on luova ala, niin me ollaan lähdettykin tämmöisestä 

työhuonetyyppisestä tavasta tehdä. Nähty se sellaisena hyvänä tapana, jossa 

kaikki aika tasavertaisesti saa osallistua ja pystyy heittämään.” 
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Samassa yhteydessä päästiin käsittelemään myös toista kiinnostavaa teemaa, 

hierarkiakäsityksiä ja jopa vallankäytön oikeudenmukaisuutta. Aiheessa ei päästy kovin 

syvälle, mutta alan tekemisen koettiin demokratisoituneen siitä mitä se on aikaisemmin ollut. 

 

“Hierarkia on aina tuntunut vähän kankealta ja kun sitä on joutunut 

tekemään jollain tavalla, kun on tilanteita, kun pitää olla pomo. Niin ne 

ovat sellaisia hankaliakin. Kun tää työskentely on sellaista keskustelua 

kaikesta, niin on vaikea ottaa sellaista pomovaihdetta päälle.” 

 

”Pistin itseni siitä sivuun, omat ambitioni ja yritykseni. Käännettiin ympäri 

se tilanne. Se oli huvittavaa, että sen konseptin kehitti meidän juniori, 

meidän harjoittelija.” 

 

Haastattelun puolivälin tienoilla otin esiin piirrostehtävän, josta lähes kaikki vastaajat 

yllättyivät. Haastattelun ilmapiiri muuttui aktiivisemmaksi. Tehtävänanto oli tarkoituksella 

hyvin laaja. Kehotin vastaajia piirtämään kuvan oman arkkitehtitoimiston johtamisesta. 

 

”Ehkä tähän (piirrokseen johtamisesta) pitäisi jotenkin liittää se keskustelu 

saman pöydän ääressä. Se, että pöydän ääressä on ihmisiä paljon. Pöytä on 

siinä mielessä myös hyvä, että tietokoneella saa paljon hyvää aikaiseksi, 

mutta kyllä se jotakin tuollaista on, jota kautta saadaan ajatuksia kerrottua 

ja vietyä eteenpäin.” 
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Seuraavassa osassa haastattelua pureuduttiin syvemmälle käsityksiin työntekijöistä ja heidän 

kehittämiseen, sekä rekrytointiin. Työntekijöiden kehittämisen suhteen oli nähtävissä erilaisia 

koulukuntia ja sitoutumisen asteita. Osassa organisaatioita oli tasaisin väliajoin 

kehityskeskustelut ja urapolkuja pyrittiin tuomaan esiin. Toisissa toimistoissa kehittyminen 

tapahtui vapaamuotoisemmin. 

 

”Meillä on kehityskeskustelut kerran vuodessa, missä käydään 

henkilökohtaiset kehitysnäkymät ja koulutustarpeet läpi.” 

 

”Alallahan on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, ja niitä pyritään 

tuomaan selkeästi esille.” 

 

“Meillä on leadership-puolella tuloskeskustelut ja kehityskeskustelut puolen 

vuoden välein. Tämä on tätä mittaamista, metodiikkaa. Sitten 

kuukausittain kerätään palaute- ja fiilis- ja tämmöistä. Se on enemmän 

semmoinen kuumemittari, että missä ryhmässä tai osastossa miltäkin 

tuntuu. Että onko jossain jotain mitä pitäisi huomata.”  
 

Ammattiin kypsyminen ja arkkitehtina kehittyminen nähtiin yleisesti hitaana prosessina, jossa 

ei kuitenkaan lopulta ole kovin montaa eri vaihetta. 

 

”Tää on aika hidas prosessi tähän ammattiin kypsymisessä. Se ei tapahdu 

puolessa vuodessa tai vuodessa.” 

 

“Se on myös tällä alalla aika ominaista, että ne työtehtävät ei hirveästi 

muutu. On ne muutamat stepit mitkä tapahtuvat.” 
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Urakehitys ja vastuiden kasvattamisen nähtiin riippuvan ensisijaisesti yksilön kyvyistä ja 

mahdollisesta omasta kiinnostuksesta. Nämä siis nähtiin sekä henkilökohtaisten pyrkimysten 

ja motiivien kautta, mutta myös asiaksi, joka johdon puolesta pitää tunnistaa ja ohjata oikeaan 

suuntaan. 

 

”On ihmisiä, jotka haluavat sen vakaan ja ennustettavan toimenkuvan, ja 

on ihmisiä, jotka haluavat kasvattaa vastuutaan pikkuhiljaa. Siirtyä sitten 

vaativampiin tehtäviin.” 

 

”Pitää olla valmis tekemään aika pitkään koulun jälkeen sellaista aika 

pyyteetöntä yksinkertaista duunia, jotta oppii ne työn perusteet. Ei sieltä 

hetkessä nousta johtajan asemaan, jos sittenkään.” 

 

Osa haastateltavista koki johtajan tehtäväksi olla paimen, joka tunnistaa yksilöiden vahvuudet 

ja ohjaa heitä ammatillisen kasvun polulle. 

 

”Tää on sellainen iso kaveriporukka. Jollain tavalla johtajuudessa pitäisi 

pystyä näkemään niitä vahvuuksia saada sopivalla tavalla edesauttaa 

ihmisiä niitten kehittymisessä eteenpäin, käyttää niiden vahvuuksia hyväksi 

ja oikeanlaisia hommia oikeille ihmisille. Löytää niitä hyviä työpareja tai 

vastaavia, joissa asiat lähtevät toimimaan.” 

 

“Pyritään suorituksesta palkitsemaan ja suorituskyvystä. Sehän osoittaa 

ihmisissä potentiaalia. Ja potentiaalista me tietysti innostutaan ja pyritään 

etsimään uusia lisähaastavia tehtäviä ja avaamaan tietä eteenpäin. 

Nähdään, että heissä on potentiaalia ja kannattaa kouluttaa.” 
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Haastattelurungossa ei varsinaisesti ollut rekrytointiin liittyvää kysymystä, mutta monessa 

haastattelussa se tuntui tässä vaiheessa haastattelua luontevalta sivupolulta, josta 

päädyttiinkin usein puhumaan. Haastattelujen perusteella arkkitehtitoimistojen rekrytointi 

perustuu pitkälti työntekijän ammatillisiin- ja teknisiin taitoihin ja työntekijän tarpeisiin. Osa 

johtajista koki myös taiteellisen näkemyksen keskeisiksi. 

 

”Kokemus, näkemys, asenne, energia ja taidot.” 

 

”Me päätettiin, kun firmaa perustettiin, että me ei palkata mitään 

amatöörejä tänne.” 

 

”Pääsääntöisesti pyritään ottamaan vain niitä, jotka hallitsevat sen 

työkalun. Se on ensisijainen.” 
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”Se, että olisi kokemusta käytännön rakentamisesta, ei meidän haussa ole 

niin oleellista. On haettu nimenomaan sitä näkemyksellisyyttä 

arkkitehtuurista. Myöskin taitoa esittää sitä.” 

 

Osassa toimistoista rekrytointi vaikutti perustuvan ainoastaan taiteelliseen ja tekniseen 

pätevyyteen. Vain osa otti puheeksi hakijan luonnetta, yrityskulttuuriin sopivuutta tai 

psykologisia ominaisuuksia. 

 

”Joskus jos siellä on joku tosi hyvä tyyppi, niin vaikkei sille olisi välttämättä 

just sitä paikkaa siinä, niin kyllä me se palkataan tänne. Koska me 

tiedetään, että se rupeaa itse töitä generoimaan, tai me hankitaan sille.” 

 

”Asenne on tärkeä. Jos on poikkeuksellisen hyvä tyyppi, niin me koulutetaan 

käyttämään niitä työkaluja. Henkilön luonne ja kokemus on tärkeämpiä 

kuin se, että osaako käyttää tiettyä työkalua.” 

 

”Nuoremmat sukupolvet on nykyään paljon individualistisempia. Ei ole 

valmiita tekemään mitä vaan, mikä on toisaalta ihan ok. Välillä tulee 

työntekijöitä tänne haastatteluun, jotka kysyvät, että mitä me voidaan 

hänelle tarjota työnantajana. Me ollaan välillä, että mitäs sä voit meille 

tarjota.” 

 

Haastatteluiden pohjalta vaikuttaa siltä, että arkkitehtitoimistot palkkaavat uutta työvoimaa 

sitä mukaa kun toimeksiannot sitä vaativat. Kovin pitkäjänteistä ja strategista rekrytointia ei 

esiintynyt kuin harvakseltaan. Usein osakkaat itse tekevät rekrytointipäätökset. 

Karikatyyrimäinen rekrytointitilanne keskikokoisessa arkkitehtitoimistossa tuntuu olevan se, 

että uuden projektin käynnistymisen vuoksi tarvitaan äkkiä uusi työntekijä, jonka tulee osata 

käyttää tiettyjä ohjelmistoja. 
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”Kasvaminen tapahtuu aina sykäyksittäin. Tulee iso projekti, niin on hätä 

kädessä, että nyt tarvitaan neljä kerralla. Pitkäaikaista rekrytointistrategiaa 

on vaikea pitää yllä. Hyvää talenttia voidaan toki metsästää. Että nyt 

vuonna 2013 löytyi sellainen ja me ollaan pidetty sitä naftaliinissa kolme 

vuotta ja vihdoin sitä voidaan käyttää. Se ei toimi niin, monestakaan 

syystä.” 

 

”Nuori nälkäinen tyyppi ei kauaa kattele, jos ei saa jatkuvasti muuttuvia ja 

parempia työtehtäviä. Mä en voi palkata kisatiimiin nuorta nälkäistä 

leijonaa vuosiksi.” 

 

”Rekrytoiminen on erilaista kuin muilla aloilla.” 

 

“Hyvistä tyypeistä täytyy pitää kiinni, ja kyllä se varmaan aika monessa 

toimistossa näkyy konkreettisena johtamisena, motivoimisena ja muina 

asioina.” 
 

Rekrytoinnin yhteydessä päädyttiin useasti puhumaan myös työntekijöiden motivoinnista. 

Teemaa lähestyttiin monesta eri näkökulmasta, mutta toistuvana näkemyksenä oli hyvien 

projektien kautta motivoiminen. Tämä kuvaa hyvin arkkitehdin ammatin 

suunnittelukeskeisyyttä ja tietynlaista antaumuksellisuutta. 

 

”Toimiston kunnianhimoisuus ja profiili on yksi hyvä motivaattori. Jos 

toimisto menestyy ja saa mainetta, niin se sataa kaikkien laariin. Motivoi 

tekemistä koko toimistossa.” 

 

“Kaikkein luonnollisimmin tulee sitä kautta, että projekti onnistuu. Mutta 

siihen ei aina pääse vaikuttamaan loppupelissä.” 
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Arkkitehtien koettiin myös motivoituvan yleensäkin erilaisista asioista kuin jonkun toisen alan 

työntekijät. 

 

“Luulen, että ihmiset motivoituvat erityyppisistä asioista, kuin monella 

muulla toimialalla. Se on ilman muuta se erityispiirre.” 

 

“Pitäisi saada sellainen innostus ihmisille pysymään. Kun on luova ala ja 

kutsuttu kalliiksi harrastukseksikin niin tähän panostetaan ihan hirveen 

paljon.” 
 

Projektien onnistumisen kautta motivoimisen lisäksi tuli esiin myös sekä normatiivisia, että 

rationaalisia näkökulmia motivointiin. Rationaalisia motivaatiotekijöitä olivat esimerkiksi 

uralla eteneminen ja taloudellinen korvaus. Normatiivisia tekijöitä taas olivat esimerkiksi 

innostuksen luominen ja sosiaalinen ilmapiiri. Kattavimmat näkökulmat yhdistivät molemmat 

puolet, ja havaitsivat myös, että ihmisten erilaiset elämäntilanteet, odotukset ja tavoitteet 

työn suhteen vaikuttavat siihen mistä asioista he motivoituvat. 

 

”Täällä se on toimiston sisällä niin, että pitäisi muistaa antaa palautetta ja 

kehuja ihmisille, kun ovat tehneet hyvää työtä.” 

 

”Me pyritään tarjoamaan urapolku. Sitten on tietysti puhtaasti 

taloudellinen kompensaatio, jolla palkitaan suoritetuista töistä.” 

 

”Saattaa olla vanhempia tieteenharjoittajia, jotka on tehnyt sitä 30-40 

vuotta, tai sitten vasta koulusta valmistuneita opiskelijoita. Niillä on vähän 

erilainen motivaatio, tapa tehdä asioita. Toiset motivoituvat pelkästä 

arkkitehtuurista, toiset sosiaalisesta kontekstista ja kuka mistäkin asiasta.” 
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Palkitsemisen ja motivoinnin kautta päästiin usein käsittelemään myös jaksamisen teemaa. 

Hyvinvointijohtaminen ja työssä jaksaminen eivät olleet valikoituneet keskeisimmiksi 

teemoikseni haastattelututkimuksen alussa. Tämän vuoksi en kovin voimakkaasti ohjannut 

keskustelua teeman suuntaan. Tämän vuoksi ne haastateltavat, jotka ottivat teeman esiin, 

olivat usein myös kiinnostuneita siitä. Näissä toimistoissa työssä jaksaminen oli otettu 

vakavasti, ja yleiseksi kehittämisen alueeksi. Fyysinen jaksaminen ja yhteisöllinen urheilu 

olivat yksi jaksamista lisäävä keino. 

 

”Meillä on henkilökohtaista ravinto- ja kuntovalmennusta. Jengi käyttää 

niitä palveluita hirveen mielellään hyödyksi. Henkinen ja fyysinen 

valmennustuki lisättynä siihen, että on aktiivisesti mukana tekemässä 

ihmisten kanssa. Tuottaa ylimääräisiä ihan oikeita panostuksia henkilön ja 

yksilön hyvinvointiin. Siitä on hyötyä myös siviilissä, ihan koko elämän 

alueelle.” 
 

“Meillä on ympäri vuotta aina erilaisia urheilutapahtumia mihin 

osallistutaan kimpassa. Pyritään tehdä ekskursioita aina silloin tällöin. 

Tehdään muutakin yhdessä, kuin vain tätä.” Ne ovat semmoisia millä 

porukat jaksaa, kun pääsee yhdessä tekemään ja pitämään hauskaa jossain 

muissa merkeissä. Se on hyvää liimaa.” 

 

Toinen tietotyössä jaksamiseen liittyvä teema liittyi viestintäteknologian kehittymiseen, eli 

siihen, että työntekijä on jatkuvasti tavoitettavissa. Tämä teema tuli esille vain yhdessä 

haastattelussa, vaikka se on yhtä tärkeä arkkitehdeille, kuin jollain toisella alalla 

työskenteleville. 

 

”Työssä jaksaminen ja siitä huolehtiminen on tosi tärkeätä. Jos sä viet 

läppärit ja kännykät kotiin, ja kun sitä tavaraa tulee myöskin vapaa-aikana. 

Ei oikein pääse irti. Sen hallinta ja opettelu.” 
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Yrityskulttuurin ja ilmapiirin luomisen teema nousi esiin osassa haastatteluissa. 

Kulttuuriteorioiden normatiivisuus heijastui myös johtajien käsityksissä, joissa kulttuuri 

nähtiin ensisijaisesti fiiliksen johtamisen inhimillisenä työkaluna. 

 

”Johtaminen on sitä, että pyrkii pitämään sellaista ilmapiiriä ja kulttuuria, 

jolloin se luottamuksen ilmapiiri rakennettais tänne. Kaikki auttaa toisiaan 

ja jeesaa. Koetaan yhteenkuuluvuutta ja hyvää fiilistä siitä tekemisestä.” 

 

”Kaikkihan tää loppujen lopuksi on kovin inhimillistä. Työyhteisö joka 

tänne syntyy, sen miellyttävyys ja muu vastaava on myöskin merkittävä asia 

siinä päivittäisessä tunnelmassa.” 
 

Työntekijöiden kohtelun koettiin muuttuneen 90-luvusta. Muutosta selitettiin toisaalta 

paremmalla talous- ja työtilanteella, mutta toisaalta myös työntekijöiden kasvaneena 

vaatimustasona, ja individualistisuutena. Näitä ei kuitenkaan nähty negatiivisina asioina. 
 

”Ihmisiä kohdellaan, tai ihmiset haluaa enemmän sitä inhimillistä kohtelua 

työympäristössä. Työympäristön ylipäätänsä täytyy olla sellainen, että siellä 

on mahdollisuus viihtyä.” 

 

”Myöskin ihmiset itse katsovat sitä työssä käymistä erilaisella linssillä, kuin 

vaikka 15-20 vuotta sitten. Silloin mentiin töihin, ja jos jonkun 

jakkarannurkan sait, niin teit siinä kiltisti töitä. Pomo oli pomo, ja 

projektipäällikkö oli ihan jumala. Nyt tää on enemmän sellaista sosiaalista, 

ryhmätyötä. Kunnioitetaan jokaista ryhmän jäsentä. Jokainen tekijä on 

yhtä tärkeä prosessissa. Koska jos piirtäjä jättää hommansa tekemättä, niin 

kone pysähtyy.” 
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”Kyllähän jos katsoo sinne 90-luvun alkuun, niin kyllä arkkitehtitoimistot 

oli aika karuja. Ei siellä panostettu mihinkään. Piirrettiin vanhojen 

laakaovien päälle, ostettu halvat pukkijalat ja laakaovet siihen. Nartsari 

kiinni ja sit vaan menoks. Ei silloin voinut nähdä untakaan tämmöisistä 

toimintaympäristöistä missä me ollaan.” 

 

Tietotyön negatiiviset puolet tiedostettiin yrityksissä. Kiire ja työsähköpostit nähtiin asioiksi, 

joita pitää oppia hallitsemaan. 

 

”Tietysti tekniikka on tuonut mukanaan sen, että entistä kiivaammaksi, 

hektisemmäksi mennyt tää tekeminen.” 

 

”Hankkeitten luonne on muuttunut sillä tavalla, että tämä 

aikatauluttaminen, ja kyllä sitä voi kutsua myös kiireeksikin on lisäätynyt. 

Joka sitten tietenkin on asia, joka sopii jollekin ja jollekin se sopii vähän 

huonommin.” 

 

Haastattelun viimeiset kysymykset liittyivät arkkitehtitoimiston johtamisen muutokseen ja 

tulevaisuuden spekulointiin. Arkkitehtitoimistojen koettiin muuttuneen paljon viime 

vuosikymmenten aikana. Pääasiallisiksi syiksi koettiin suunnitteluteknologian murros sekä 

työkulttuurin ja -arvojen muutos. Myös 1990-luvun lama koettiin tärkeäksi. 

 

“Siellä oli tupakat pöydällä ja lampusta roikkui villanaru, mihin oli Colt-

sytkäri liimattu. Sytkäri ei ikinä huku papereiden joukkoon, vaan se roikkuu 

lampusta. Puhelinmuistio oli pöydällä. Se oli sen verran kulunut, että siitä 

oli kannet lähtenyt. A-sivulla oli ensimmäisenä Aalto, Alvar koti- ja 

työnumerot. Pieni juttu, mutta on muuttunut valtavasti.” 

 

”Mun mielestä tää on muuttunut parempaan suuntaan. Mennyt 

ammattimaisemmaksi, ja avoimemmaksi tekeminen.” 
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Toimiston koko, kasvu ja kasvun rajat olivat teema, josta lähes kaikki halusivat puhua. Suomen 

pienten markkinoiden koettiin luovan ”lasikaton” kasvulle. Tulevaisuuden näkymistä ja 

toimialan muutoksista oli kahdenlaisia visioita. Joko niin, että isot toimistot kasvavat ja 

keskisuuret häviävät, tai niin, että pienet toimistot muodostavat koalitioita, joiden avulla 

kykenevät toimimaan. 

”Yritysten koko tulee kasvamaan, se on tapahtunut maailmallakin. Isot 

toimistot kasvaa, keskisuuret pienenee. Pienet toimistot tule sa ̈ilyma ̈a ̈n 

sellaisina studioina ja nyrkkipajoina, mutta vain ne isot toimistot voi ena ̈a ̈ 

vastata isoihin rakennushankkeisiin.” 

 

“Se pitkäänvallinnut ajatus siitä, että arkkitehtitoimistot vaan kasvaa ja 

kasvaa vaan ja että vain iso voi menestyä. Voi olla, että se ei olekaan totta.” 

 
“Jos pistää kokoon muutamasta keskikokoisesta toimistosta yhteenliittymän 

ja tekee yhdessä isompia kokonaisuuksia niin silloin voi päästä niihin 

käsiksi. Silti pitää kätensä likaisina. Päästä tekemään sitä itse 

arkkitehtuuria.” 
 

Ratkaiseviksi arkkitehtitoimiston johtamiseen vaikuttaviksi toimialan trendeiksi koettiin 

teknologian sekä hanke- ja organisaatiomallien muutokset.  

 

“Tekoäly tulee muuttaa tätä. Tietomallintaminen tulee olee kohta yhtä 

vanhanaikaista kuin käsinpiirtäminen. Tekninen osaaminen niin sen 

merkitys tulee pienenemään ja luovuuden ja joustavuuden, päätöksenteon 

kyvyn merkitys tulee kasvamaan.” 

 

”Muuttaa liiketoimintamalleja kaikilla aloilla. AirBnB:t ja muut. Kyllähän 

se väkisinkin meidänkin hommaan tulee tavalla tai toisella. Tulee keinoälyä, 

tulee erilaista automatiikkaa ja erilaisia prosesseja. Se vaikuttaa myös 

johtamisen malleihin väkisinkin. 
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Haastattelun päätyttyä kiitin haastateltavia ja jäin yleensä vielä hetkeksi juttelemaan ja 

kiertelemään toimiston tiloja. Nämä olivat mukavia hetkiä, jotka mahdollistivat vapaan 

keskustelun ”virallisen osuuden” päätyttyä. Useampi haastateltava mainitsi, että johtajuuden 

laajempia teemoja ei arjen kiireessä aina ehdi miettiä. 
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6 

Löydökset ja johtopäätökset 

 

 

6.1 Keskeiset löydökset 

Tutkimuskysymyksiä käsitellään seitsemän sisältöanalyysin avulla esiin nostetun teeman kautta: 

1. Johtajuuskäsitykset 

2. Arkkitehtiorganisaation johtamisen erityispiirteet 

3. Johtajana kehittyminen 

4. Henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi 

5. Motivointi ja hyvinvointijohtaminen 

6. Yrityskulttuuri ja työympäristö 

7. Arkkitehtitoimiston johtamisen tulevaisuus 

 

Tässä kappaleessa esiteetään yhteenveto haastatteluiden löydöksistä. Seuraavassa luvussa nostetaan 

esiin muutama haastatteluista ja kirjallisuustutkimuksesta noussut tärkeä teema ja pohditaan niiden 

keskeisiä kehityssuuntauksia. 
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1. Johtajuuskäsitykset 

Vastaajien näkemykset johtajuudesta vaihtelivat, mutta joitain yhdistäviä tekijöitä löytyi. 

Yleisesti johtajuus koettiin monisyiseksi ja jopa hankalasti määriteltäväksi asiaksi. 

Suomalainen johtamiskulttuuri, toimialan historia ja yliopiston koulutuspainotukset näkyivät 

johtajuuskäsityksissä. Johtajuuskäsityksissä korostui esimerkillä johtaminen, luottamuksen 

rakentaminen ja pragmaattisuus. Lisäksi projekteihin liittyvä suunnittelujohtajuus nähtiin 

keskeiseksi arkkitehtijohtamisen osa-alueeksi.  

 

2. Arkkitehtitoimiston johtamisen erityispiirteet 

Suunnitteluorganisaatio koettiin erilaiseksi johdettavaksi kuin muunlaista työtä tekevä 

organisaatio. Syyt tähän nähtiin kaksijakoisesti, työntekijöiden ja toiminnan erityispiirteiden 

kautta. Arkkitehdit koettiin alaisina älykkäiksi, kriittisiksi ja herkiksi ihmisiksi. 

Arkkitehtitoiminnan projektikeskeisyys toistui haastatteluissa, ja se vaikuttaa johtaneen 

tiettyjen johtamiskäytäntöjen syntymiseen. Yksi tärkeä erityispiirre oli myös se, että 

useimmiten arkkitehti johtaa arkkitehtitoimistoa. Liiketoiminnan näkökulmasta 

arkkitehtiyritykset koettiin suhteellisen yksinkertaisina. Tämä edelleen korostaa ihmisten 

johtamisen ja strategisen johtamisen merkitystä.  

 

3. Johtajana kehittyminen 

Arkkitehteja ei yliopistossa kouluteta johtamaan ihmisiä tai organisaatioita. Lähes kaikilta 

haastateltavilta puuttui muodollinen liiketoiminnan tai johtamisen koulutus, joten ne oli 

opittu joko käytännön kautta, itseoppimalla tai hakeutumalla jatkokoulutuksiin. Luonnollisesti 

tämän vuoksi johtajana kehittymisen poluissa oli eroja. Osa johtajista oli perehtynyt 

johtamisen teoriaan ja hakenut ulkopuolista apua kehittyäkseen. Osa taas oli kehittynyt 

johtajana pääasiassa yrityksen ja erehdyksen kautta. Lähes kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, 

että johtajana kehittyminen vaatisi lisää opiskelua ja jatkuvaa ponnistelua. 
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4. Henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi 

Henkilöstön kehittämisen suhteen oli erilaisia koulukuntia. Osassa toimistoista oli 

muodostettu selkeät rakenteet kehityskeskusteluille ja eri urapolkujen selventämiselle. 

Toisissa yrityksissä työntekijöiden kehittyminen oli vapaamuotoisempaa ja satunnaisempaa. 

Toimistojen koko korreloi jonkin verran kehitysrakenteiden systemaattisuuden kanssa, mutta 

tässäkin suhteessa eroja löytyi. Rekrytointi vaikutti pääosin melko suunnittelemattomalta. 

Pienellä osalla toimistoista oli selkeä rekrytointistrategia ja rakenteet toivotun uuden 

työvoiman houkuttelemiseksi ja palkkaamiseksi. Pitkäjänteistä ja strategista rekrytointia 

esiintyi kuitenkin vain harvakseltaan ja yleensä uutta työvoimaa palkataan sen mukaan, kun 

toimeksiannot sitä vaativat osakkaiden itse tehden rekrytointipäätökset. 

 

5. Motivointi ja hyvinvointijohtaminen 

Arkkitehtien koettiin motivoituvan erilaisista asioista kuin muiden alojen työntekijöiden. Tässä 

mielessä nousi esiin kolme motivoinnin kategoriaa; projektimotivointi, uramotivointi ja 

fiilismotivointi. Pienessä osassa toimistoista tietotyön haasteet ja pitkän tähtäimen jaksamisen 

ylläpito oli otettu strategisiksi kehityskohdiksi.  

 

6.  Yrityskulttuuri ja työympäristö 

Arkkitehtien koettiin nykyään vaativan enemmän työilmapiirin ja työkulttuurin suhteen kuin 

aiemmin. Työntekijöiden vaatimusten työnantajan suuntaan koettiin kasvaneen, joka 

selitettiin yleensä taloustilanteen paranemisen tai yhteiskunnan kasvaneen 

individualisoitumisen kautta. Kehitystä ei kuitenkaan yleisesti ottaen nähty negatiivisena, 

vaan koettiin, että arkkitehtitoimistoissa tekeminen, työntekijöiden kohtelu ja johtaminen on 

mennyt parempaan suuntaan. 
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7. Arkkitehtitoimiston johtamisen tulevaisuus 

Arkkitehtitoimistojen koettiin muuttuneen paljon viime vuosikymmenien aikana. Teknologian 

kehitys, globalisaatio ja hankemallien muutokset vaikuttivat olevan tärkeimmät käsitysten 

taustalla vaikuttavat voimat. Lähitulevaisuuden ratkaiseviksi arkkitehtitoimiston johtamiseen 

vaikuttaviksi toimialan trendeiksi koettiin suunnitteluteknologian, hankemallien ja 

organisaatiomallien muutokset. Yleisesti ottaen toimiala koettiin olevan ison murroksen 

edessä. 

 



  

 
97 

6.2 Pohdintaa 

1.    Arkkitehtuurin uudet liiketoimintamallit 

Digitalisaation ja globalisaation kaltaiset trendit muuttavat rakennusalaa. Kyetäkseen 

kasvamaan tulevaisuudessa tulisi arkkitehtitoimistojen ottaa systemaattinen 

strategiasuunnittelu osaksi toimintaansa. Johtaminen on tulevaisuudesta käsin operoimista, 

joten megatrendien, kilpailijoiden toiminnan, asiakkaiden tarpeiden ja laajemman 

toimintaympäristön muutoksia tulisi jatkuvasti tarkkailla, analysoida ja järjestelmällisesti 

integroida yrityksen strategiaan, jota edelleen jalkautetaan käytäntöön henkilöstöjohtamisen 

kautta. Systemaattisesta strategiasuunnittelusta kannattaisi muodostaa jatkuva prosessi, jolle 

on myös aikataulutettu riittävästi aikaa johtamistyössä. Tutun ja turvallisen toimintatavan 

kyseenalaistaminen pelottaa, mutta muuttuvassa maailmassa suurempi riski on tehdä asiat 

samalla tavalla kuin aikaisemmin. Globaalissa innovaatiotaloudessa ei pärjää pelkästään 

tekemällä parempia suunnitelmia. 

Tämän lisäksi arkkitehtien kannattaisi pyrkiä ymmärtämään paremmin niitä 

realiteetteja, joiden sisällä arkkitehtitoimistot toimivat. Arkkitehdit vaikuttavat yhä olevan 

enemmän kiinnostuneita alan sisäisen arvostuksen ja korkean profiilin saavuttamisesta, kuin 

liiketaloudellisesta menestyksestä. Totuus kuitenkin on, että yhä verkottuneemmassa ja 

kompleksisemmassa ympäristössä ei pärjää ilman kunnollista liike- ja rahataloudellista 

ymmärrystä. Yksi arkkitehtitoimistojen kehityskohta tulisi olla taloudellisten rakenteiden 

ymmärryksen ja taitojen kartuttaminen, sekä niiden integroiminen yrityksen laajempiin 

päämääriin. 

Liiketoiminnan näkökulmasta, perinteisellä arkkitehtuurilähtöisellä lähestymistavalla 

ei enää samalla lailla pärjää kuin ennen. Asiakkaan odotukset ja tarpeet ovat kasvaneet, eikä 

enää pelkän hienon suunnitelman tarjoaminen riitä heille. Arkkitehtitoimistojen tulee 

kartoittaa asiakkaidensa todellisia tarpeita, ja pyrkiä vastaamaan niihin. Asiakaslähtöisyyden 

lisäksi arkkitehtien tulee seurata laajempaa teknologioiden johtajuuden ja 

liiketoimintamallien kehitystä, eikä pelkästään sitä, minkälaisia uusia julkisivumateriaaleja on 

tarjolla tai minkälaisia taloja Sveitsissä suunnitellaan. Jos muutokseen ei reagoida, valuu 

loppukin vastuu ja vaikutusvalta rakennusyritysten laariin. 
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Monet maailman menestyneimmistä arkkitehtitoimistoista ovat jo pitempään laajentaneet 

toimintaansa muille aloille arkkitehtuurin ulkopuolella. Tekniset innovaatiot, monialaiset 

kumppanuudet ja tutkimusyhteistyöt auttavat johdonmukaisesti toimittamaan innovatiivisia ja 

onnistuneita projekteja. Luotettavuus ja huipputasoinen tuote tai palvelu on yhä hyvä perusta 

menestyvälle liiketoiminnalle, mutta innovatiivisuus on se näkökulma joka ohjaa näitä 

yrityksiä eteenpäin ja auttaa pysymään kehityksen ja kilpailun kärjessä. Innovaatioita tulee 

kehittää sekä yrityksen liiketalousmallien, että johtamismallien ja tuotteiden sekä teknologian 

tasolla. 

Yhtenä esimerkkinä ovat yritykset, jotka toimivat arkkitehtisuunnittelun ja 

rakennuttamisen välimaastossa. Monissa maissa taloudellinen ja lainsäädännöllinen vastuu 

rakennushankkeesta on rakennuttajalla, ja arkkitehti toimii vain yhtenä 

suunnittelukonsulttina. Työnjako on arkkitehdin kannalta turvallinen, koska lopullinen vastuu 

on muilla, mutta vastuun mukana kulkevat myös palkkio ja vaikutusvalta. Arkkitehdeillä on 

valmiiksi rakennetun ympäristön, rakennuslainsäädännön ja rakennusprosessien kattava 

ymmärrys, joten mahdollisuudet siirtyä toimimaan laajemmin rakennusalan sisällä ovat aidosti 

olemassa. 

KAAVIO 7. Strategisen toiminnankehittämisen esimerkkimalli 
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2.    Henkilöstöresurssien strateginen kehittäminen 

Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön osaaminen korostuu menestystekijänä. Tämä on 

erityisen totta arkkitehtitoimistojen kohdalla, joilla ei juuri ole muita resursseja kuin 

yrityksessä työskentelevien arkkitehtien kyvyt ja taidot luoda korkeatasoista arkkitehtuuria. 

Strategisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan sitä, että henkilöstön kehittäminen nähdään 

osana strategiaa ja tätä kautta yrityksen tuloksellisuutta. Organisaation menestyksellä ja 

hyvällä henkilöstöjohtamisella on osoitettu olevan yhteys. 

 Käytännön tasolla henkilöstön oppiminen, sitouttaminen ja työhyvinvointi tulee ottaa 

keskeiseksi henkilöstökehittämisen agendaksi. Tietotyön pitkäaikaisen jaksamisen 

mahdollistaminen tekee kaikkien elämästä parempaa, mutta on myös järkevää 

tuloksellisuuden kannalta. Parhaissa yrityksissä henkilöstön kehittämistä ja hyvinvointia 

kehitetään pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla 

Hyviä periaatteita strategiseen henkilöstöjohtamiseen: 

• Esimiehet laativat yhdessä alaisten kanssa henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat 

• Uudelle työntekijälle laaditaan perehdytyssuunnitelma työsuhteen alussa 

• Strategisista tavoitteista johdetut henkilöstön kehittämissuunnitelmat sisällytetään 

yrityksen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan 

KAAVIO 8. Systemaattisen henkilöstön kehittämisen esimerkkimalli 
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3. Tuottavuutta ja hyvinvointia eettisellä johtamisella 

Eettinen johtaminen on oikeudenmukaista, reilua ja tuloksellista johtamista, joka rakentuu 

johtajan ja organisaation arvojen pohjalle. Arkkitehtiesimies joutuu työssään usein 

tasapainottelemaan ristiriitaisten intressien, kuten yrityksen taloudellisen kannattavuuden, 

asiakkaan tarpeiden sekä alaisten työn mielekkyyden ja oikeudenmukaisuuden välillä. 

Intressien ristiriitojen ja epävarmuuksien keskellä eettinen johtaja kantaa vastuun rohkeasti ja 

päämäärätietoisesti. 

Eettinen johtajuus parantaa yrityksen tulosta. Moraalinen toimintatapa viestii 

yrityksen paremmuudesta, rakentaa asiakkaan suuntaan luottamusta ja houkuttelee yritykseen 

parhaita työntekijöitä. Tutkimusten mukaan korkeatasoinen ja moraalinen johtaminen korreloi 

yrityksen taloudellisen tuottavuuden kanssa. Syy tähän on se, että hyvä johtaminen on yleisesti 

tärkein yrityksen ylivertaisen tuoton merkki. Asiakassuhteissa eettinen toimintatapa rakentaa 

luottamusta, kun organisaatio kasvaa lunastamaan asiakaslupaukset toisensa jälkeen. Parhaat 

osaajat ovat kiinnostuneita työskentelemään yrityksissä, joiden toiminta perustuu laajempaan 

päämäärään kuin vain silkan voiton tavoitteluun. Ei ole sattumaa, että ne yritykset, joissa on 

HR-käytännöt, ovat usein myös menestyneimpien yritysten listoilla. Eettinen johtaminen 

parantaa henkilöstön työhyvinvointia sekä kunnioituksen ja arvostuksen tunnetta, joka 

sitouttaa työtekijää ottamaan vastuuta ja tarvittaessa ponnistelemaan yli vaaditun tason. 

Saatu positiivinen palaute ja tunne siitä, että tuottaa jotain arvokasta muille kasvattaa 

motivaatiota, jolloin syntyy itseään ruokkiva positiivisen kehityksen kehä. 

Henkilökohtaisella tasolla eettisen johtamisen kehittäminen lähtee omien arvojen 

kriittisestä tarkastelusta. Omat arvot, uskomukset ja tottumukset muodostavat ajattelulle 

kehyksen, jotka eivät välttämättä ole totuuden- tai tarkoituksenmukaisia. Eettisen johtajuuden 

tavoite on kehittää omaa henkilökohtaista ja ammatillista integriteettiä, joka jalkautetaan 

käytäntöön johdonmukaisena toimintana. Johtajan integriteetti heijastuu koko organisaation 

toimintaan ja rakentaa viisasta, vastuuta kantavaa ja rohkeaa organisaatiota. 
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KAAVIO 9. Eettisen johtamisen kehittämisen kehä. Mukaillen: Juuriharja Consulting, 7. 
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6.4 Tutkimuksen arviointia 

Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet, rakenne, teoreettinen viitekehys ja metodiikka pyrkivät 

keskinäiseen johdonmukaisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena, ei ollut löytää totuutta 

johtajuudesta, ja tulkintojen oikeellisuus jää loppupeleissä lukijan arvioitavaksi. Löydösten 

uskottavuutta voidaan arvioida sen mukaan, voitaisiinko tutkimus toteuttaa samoin 

menetelmin uudelleen. Tutkimuksen teoriaosuus antoi laajan teoreettisen ja historiallisen 

viitekehyksen, jonka kautta tutkittavaa ilmiötä, johtamista tarkasteltiin. Katsaus yleiseen 

johtamisteoriaan antoi kokonaiskontekstin, jonka kautta johtamisen nykytilaa, ja siinä 

vaikuttavia painotuksia voidaan ymmärtää 

 Tutkimuksen aikana haastattelujen avulla tuotettu empiirinen aineisto sitoi 

johtamiskäsitykset arkkitehtialan kontekstiin. Haastatteluissa pyrin saada haastateltavilta 

mahdollisimman realistisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, ja uskon, että suurin piirtein 

samat teemat nousisivat esille huolimatta haastattelijasta, jos muut tutkimuksen muuttujat 

pysyisivät samoina. Perustan oletukseni siihen, että haastateltavat ovat arkkitehtialan 

ammattilaisia ja heidän näkemyksensä perustuvat monen vuoden perspektiiviin ja vahvaan 

ammatilliseen näkemykseen. 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Arkkitehtisuunnittelualan johtamista on kansainvälisestikin tutkittu suhteellisen vähän ja 

myös suomalaisen arkkitehtialan johtamisen jatkotutkimukselle olisi paikkansa. Jotta kyetään 

tekemään yleispäteviä päätelmiä arkkitehtisuunnittelualan johtamisesta, vaaditaan 

jatkotutkimukseen laajempi otanta. Luonteva ensiaskel olisi muodostaa kattava yleiskuva 

suomalaisen arkkitehtialan johtamisen nykytilasta. Muodostettua kuvaa voitaisiin tämän 

jälkeen verrata toisissa maissa toimivien arkkitehtitoimistojen johtajuustulkintoihin. 

Mielenkiintoisia verrokkikulttuureita olisivat esimerkiksi Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa, 

joissa on laajemmat rakennusmarkkinat, kookkaampia arkkitehtitoimistoja sekä suurempi 

arkkitehtikunta. Kansallisen ammattikulttuurin vertailun lisäksi voitaisiin myös tarkastella 
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yksittäisiä ulkomaalaisia ”huipputoimistoja”, joissa on sovellettu uudenlaisia johtamis- ja 

organisaatiomalleja, joita voitaisiin peilata suomalaisiin toimistoihin. 

 Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian arkkitehtien ammattijärjestöt AIA ja RIBA ovat 

aloittaneet arkkitehtijohtajuuden ja arkkitehtiorganisaatioiden johtamisen tutkimushankkeita 

ja jopa perustaneet aihetta tutkivia instituutteja. Myös suomalaiset edunvalvontajärjestöt, 

SAFA ja ATL, voisivat samalla tavalla toimia suunnannäyttäjinä. Kevyt ensiaskel olisi 

esimerkiksi jäsenkyselyn toteuttaminen, jossa selvitettäisiin suomalaisen arkkitehtikunnan 

johtajuuskäsityksiä ja johtamiseen liittyviä kehitystarpeita. 

 

6.5 Johtopäätökset 

Tässä työssä on tullut esille arkkitehtialan liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisiä 

painotus- ja kehityskohtia. Johtamisen kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse yrityksen 

tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisesta. Tutkimuksen kautta esiin nousee kolme tärkeää 

aihetta liittyen arkkitehtitoimistojen johtamiseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen: strateginen 

johtaminen, henkilöstön kehittäminen, sekä eettinen johtajuus. Arkkitehtitoimistojen tärkein 

resurssi on henkilöstö, jonka kehittäminen tulee nähdä oleellisena osana strategisia 

tavoitteita. Rakennushankkeiden monimutkaistumisen ja teknistymisen seurauksena myös 

johtamistaidot, erityisesti suunnittelujohtamisen näkökulmasta ovat korostuneet. 

Suomalaiset toimistot ovat lähinnä pieniä ja keskikokoisia toimistoja, mutta myös 

pienten arkkitehtitoimistojen menestyksen kannalta strateginen johtaminen ja sen 

jalkauttaminen arkisen johtamiskäytöksen kautta on tärkeää. 

Arkkitehtialan liiketoiminnan edistämiseksi tulisi alan keskeisten tahojen asettaa 

johtaminen yhteiseksi kehittämisen ja tutkimuksen aiheeksi. Liiketalous- ja johtamistaitojen 

edistäminen korkeatasoisen arkkitehtuurin rinnalla parantaisi arkkitehtitoimistojen asemaa 

rakennusalan sisällä ja kansainvälistä kilpailukykyä. 
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7.2 Kuvat, kaaviot ja taulukot 

 

KUVAT 

 
KUVA 1 s.25 Siirtyminen käsityöstä standardisoituun massatuotantoon oli valtava muutos teollisessa 
liikkeenjohdossa. Valokuva: Pxhere (CC0). 
 
KUVA 2 s.25 Taylorismin ilmenee 1950-luvun insinööritoimistossa pyrkimyksenä tehokkuuteen, 
ennustettavuuteen ja valvontaan. Valokuva: Carl Guderian, (CC BY-NC-SA 2.0). 
 
KUVA 3 s.27 Myös osassa arkkitehtitoimistoista alettiin ymmärtää, että vuorovaikutus ja tiimiharmonia 
ovat oleellisia luovuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
Valokuva: Skidmore, Owings & Merillin projektikokous, Cuff 1991, 3. 
 
KUVA 4 s. 31 Mies joka keksi johtamisen”, rakenneanalyyttisen koulukunnan yksi tunnetuimmista 
johtamisguruista Peter Drucker (1909–2005). Valokuva: Jeff McNeill, CC-BY-SA-2.0. 
 
KUVA 5 s.31 Rakenneteorioiden aikana alkoi muodostua Arupin kaltaisia monikansallisia ja monialaisia 
suunnittelukorporaatioita. 
Valokuva: Sydneyn oopperatalon rakennustyömaa. Valokuva: Arup 2016, 8. 
 
KUVA 6 s.35 Animaatiostudio Pixarin johtaminen on hyvä esimerkki kulttuuriteorioiden onnistuneesta 
soveltamisesta. Pixarin luovuutta ja innovaatiota vaaliva kulttuuri on tietoisesti rakennettu yhteisten 
päämäärien ja arvojen pohjalle (Catmull 2014). 
Valokuva: Jason Pratt, CC BY 2.0. 
 
KUVA 7 s.35 Yhdysvaltalainen arkkitehtuurijätti Gensler korostaa myös yrityskulttuuria, mutta fokuksessa 
on luovuuden sijasta yritteliäisyys. Valokuva: Gensler, www.gensler.com 
 
KUVA 8 s.37 Applen, Googlen ja Facebookin kaltaiset teknologiajätit ovat esimerkkejä 
innovaatioparadigmaa johtamisessaan hyödyntävistä yrityksistä. 
Valokuva: Blake Patterson, CC BY 2.0. 
 
KUVA 9 s.37 Arkkitehtitoimisto BIG (Bjarke Ingels Group) on osoittautunut innovatiiviseksi yritykseksi, 
sekä arkkitehtuurinsa, kulttuurinsa, että liiketoiminta- ja rahoitusmallien kannalta. 
https://www.designboom.com/architecture/bjarke-ingels-group-big-architects-studio-visit-01-08-2014/ 
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KAAVIOT 
 
KAAVIO 1 s.12 Tutkimuksen viitekehys. 
 
KAAVIO 2 s.20 Johtamisparadigmojen suhde johtamisen trendeihin, muoteihin ja iskusanoihin, mukaillen 
Seeck 2009, 41. 
 
KAAVIO 3 s.42 Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtaminen, Seeck 2008, 358 (Bass&Avollo, 
1990 mukaan). 
 
KAAVIO 4 s.56 Arkkitehdin ammattikuvan ja taitoedellytysten muutoksia 20–30 vuoden aikana, 
mukaillen Penttilä 2006, 512. 
 
KAAVIO 5 s.59 Uusia suunnitteluteknologioita omaksutaan yhä nopeammin, mukaillen Deutsch 2011. 
 
KAAVIO 6 s.61 Arkkitehdin ammatinharjoittamisen kulttuurin muutos, mukaillen Carreher & Smith 2017, 
4. 
 
KAAVIO 7. s.98. Strategisen toiminnankehittämisen esimerkkimalli. 
 
KAAVIO 8. s.99. Systemaattisen henkilöstön kehittämisen esimerkkimalli 
 
KAAVIO 9. s. 101. Eettisen johtamisen kehittämisen kehä. Mukaillen: Juuriharja Consulting, 7. 
  

 
TAULUKOT 
 
TAULUKKO 1 s.43 Johtamisparadigmojen ominaispiirteet, Seeck 2008, 36–37. 
 
TAULUKKO 2 s.64 Aineistolähtöisen sisältöanalyysin vaiheet, Tuomi & Sarajärvi 2009. 
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8. 

Liitteet 
 

 
1. Haastattelurunko 

2. Informointi haastatteluiden käsittelystä, luottamuksellisuudesta 

ja arkistoinnista 

3. Haastattelusuostumuslomake 

4. Haastattelupöytäkirjat 
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Haastattelurunko 
• Kiitos mielenkiinnosta tutkimustani kohtaan. 

• Haastatteluaikataulun varmistaminen haastateltavalta. 

• Oman tutkimusposition selvittäminen haastateltavalle. Muistutus haastatteluiden 

käsittelystä, luottamuksellisuudesta ja arkistoinnista. Haastattelusuostumuksen 

allekirjoitus tarvittaessa. 

 

1. Esittelisitkö itsesi, mikä on roolisi ja vastuualueesi yrityksessä? 

2. Kertoisitko työstäsi, mitä ajankohtaista johtamiseen liittyvää tulee mieleen? 

3. Miten määrittelet johtajuuden ja miten se ilmenee organisaatiossanne? Anna 

konkreettinen esimerkki johtajuuden ilmenemisestä. 

4. Miten olet oppinut johtamaan? Oletko opiskellut johtamisoppeja ja 

–tekniikoita vai oppinut käytännön kautta? 

5. Miten kuvailisit arkkitehtitoimiston johtamista? Mitä erityispiirteitä alaan liittyy 

johtamisen näkökulmasta? 

6. Piirrä kuva yrityksenne johtamisesta. Kerro kuvasta. 

7. Mitä ominaisuuksia haette potentiaalisilta työntekijöiltä? Mitkä tekijät nostavat yksilön 

organisaatiossanne ylöspäin johtajaksi tai johtajana? 

8. Muistuuko mieleen joku konkreettinen tilanne, jossa oma johtajuutesi joutui koetukselle? 

Kuvaile mitä tapahtui ja miten selvisit tilanteesta. 

9. Onko arkkitehtitoimiston johtaminen muuttunut työurasi aikana? 

10. Muuttuuko johtaminen tulevaisuudessa? Jos muuttuu, niin miten? 

11. Tuleeko mieleen jotain muita johtajuuteen liittyviä kokemuksia? 

12. Kiitos haastattelusta! 



  

 
115 

Informointi haastatteluiden 

käsittelystä, 

luottamuksellisuudesta ja 

arkistoinnista 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus, milloin vain 

keskeyttää osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn 

kysymykseen. 

 

Haastattelu kestää 45 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ääninauhalle, jonka jälkeen 

haastattelu kirjoitetaan tekstitiedostoksi. Ääninauha tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on 

kirjoitettu tekstitiedostoksi. Jos haastateltava ei halua tiettyjä kertomiaan asioita 

tutkimusteksteihin kirjoitettaviksi, kohdat poistetaan aineistosta. 

 

Haastattelussa esille tulleita asioita käytetään tutkimuksessa pääasiassa lähdeaineistona 

kokonaiskuvan muodostamiselle. Kuitenkin tutkimusjulkaisuun voidaan sisällyttää lyhyitä 

suoria otteita haastatteluista, jos haastateltava ei tätä erikseen kiellä. Niiden yhteydessä 

voidaan mainita haastateltavan nimi. 

 

Tutkimus arkistoidaan arkkitehtuurin laitoksen kirjastoon ja Aalto-yliopiston sähköiseen 

arkistoon ja sitä voidaan käyttää tutkimustarkoitukseen vakiintuneiden eettisten käytäntöjen 

mukaisesti. 
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Haastattelusuostumus 
 

 

 

Minä, __________________________________, annan suostumuksen arkkitehtuurin maisteriopiskelija 

Henrik Kaasisen ________/_______ 2017 tekemän haastattelun tallentamiseen ja 

tutkimuskäyttöön. Haastattelussa saatua tietoa ei saa käyttää ketään asianomaista tai 

sivullista vahingoittavassa tai halventavassa tarkoituksessa.  

 

 

 

 

Mahdollisia rajoituksia haastattelun käytölle: 

 

 

 

 

 

 

 

Aika ja paikka: 

 

 

Haastateltavan allekirjoitus:   Haastattelijan allekirjoitus 

 

 

_____________________________   _____________________________ 
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Haastattelupöytäkirja A 
Haastateltava:  Johtaja, Toimisto A 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 45 min 

 

 

HK   

Ihan alkuun voitko kertoa mikä on sun rooli ja vastuualue yrityksessä? Alun perin teitähän oli 

4 osakasta, nyt on 3. Niin miten teillä on jaettu vastuu? 

 

Haastateltava A 

Perustettiin firma nelistään, sillä periaatteella, että kaikilla on tasaosuus ja tasaiset oikeudet, 

velvollisuudet ja vastuut. Ollaan oltu virallisista rooleista aika vapaita toimimaan. Ollaan niin 

matala organisaatio, että meillä ei ole juuri muuta hierarkiaa kuin neljä tyyppiä omistaa, 

nykyään toki kolme tyyppiä omistaa. Tehdään kolmistaan yhdessä kaikki päätökset. Näistä 

virallisista velvoitteista, niin ollaan kierrätetty hallituksen puheenjohtajaa, ja myöhemmin 

kasvettua kierrätetty toimitusjohtajan titteliä. Käytännössä se ei juurikaan merkitse mitään. 

Hallituksen puheenjohtajan rooliin kuuluu muutaman sähköpostin kirjoittaminen muille 

osakkaille muutaman kerran vuodessa. Ei ole ollut titteleistä kyse. Tällä hetkellä mä olen 

toimitusjohtaja. Olin pitkään hallituksen puheenjohtaja. Ei jaksettu kierrättää, kun sillä ei ollut 

mitään merkitystä. Toista tai kolmatta vuotta ikään kuin toimitusjohtaja, vaikka se titteli ei 

juuri missään näy. 

 

HK   

Eli onko kaikki tehnyt kaikkia rasteja? 

 

Haastateltava A 

Kyllä. 
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HK   

Periaatteessa on siis roolit, mutta aika orgaaninen. 

 

Haastateltava A 

Joo. 

 

HK   

Miten sä määrittelet johtajuuden? Ja jos pystyt antamaan 

esimerkin, että miten se ilmenee täällä teidän firmassa. 

 

Haastateltava A 

Kun työ on niin projektisidonnaista. On lyhyitä projekteja. Esimerkkinä suunnittelukilpailu. 

Pitää kuukaudessa tai kolmessa viikossa johtaa suunnittelukilpailu luonnoksesta maaliin ja 

hoitaa se rasti. Se on tietyllä tavalla se ydinpihvi arkkitehtijohtajalla. Sitten on isompien 

projektien vetämisvastuu, missä joutuu johtaa omaa suunnitteluryhmää vuosia. Seitsemän 

vuotta esimerkiksi, ja siinä samassa johtaa koko suunnittelupuolta pääsuunnittelijan 

ominaisuudessa. Olla johtaja kokouksissa isolle laumalle insinöörejä ja muuta. Se on tavallaan 

mikroprojektinjohtamisesta laajennettu rooli missä on paljon monimutkaisempi dynamiikka. 

Kun ei ole esimerkiksi suorassa esimiesasemassa pääsuunnittelijana suhteessa LVI-

suunnittelijaan, mutta siitä huolimatta projektin pääsuunnittelijana joudut johtaa kokouksia, 

joudut johtaa suunnitteluprosessia. Se on tämän alan johtajuudessa kiinnostava twisti. 

Lisäksi on tietenkin tää yrityksenjohtamishomma. Yrityksen tai minkä tahansa 

suunnittelutoimiston voi nähdä myös yhtenä isona projektina tavallaan. Sulla on pieniä 

suunnitteluprojekteja, isoja suunnitteluprojekteja ja se isoin suunnitteluprojekti sisältää ne 

kaikki. Suunnittelet sen toimiston, valitsee henkilöt, roolittaa ne ja suunnittelet mitä toimisto 

tekee tulevaisuudessa. Jollain tapaa johtajan tehtävät ja valmiudet suorittaa niitä tässä 

bisneksessä kaikki linkittyy toisiinsa. Mun mielestä on vaarallista eriyttää se toimiston 

johtaminen projektien johtamisesta. Siinä mielessä on tuntunut oikealta johtaa toimistoa 

samalla tavalla kuin projektia.  
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HK   

Ilmeisesti teillä kaikki osakkaat on tehnyt sekä hallinnollista 

johtamista, että on myös mukana suunnittelujohtamisessa. 

 

Haastateltava A 

Kyllä. Sitä hallinnollista johtamista on aika vähän faktisesti. Talousmielessä 

arkkitehtitoimistobisnes on hirvittävän selkeää. Siinä ei ole sellaista talousjohtamista. Palkkaa 

maksetaan, projekteja laskutetaan. 

 

HK   

Entä onko teillä tasoja organisaatiossa? Oletteko jakanut 

alaspäin vastuuta? 

 

 Haastateltava A 

Toki meillä on projekteille eri tyyppisiä projektienjohtajia. Muutamassa projektissa on 

pääsuunnittelijakin joka ei ole osakas. Monessa ollaan oltu itse pääsuunnittelijana ja hoidettu 

sitä. Muutama projekti missä on pääsuunnittelijat meidän pitkäaikaisia työntekijöitä. Joka 

projektissa on tietysti projektin sisäistä hierarkiaa, muodostuu vääjäämättä ja kokemuksen 

taitojen projektin roolituksen kannalta. Usein projektissa on pakollista roolittaa 

suunnitteluryhmää. Joku ottaa enemmän liidiä, käy kokouksissa. Koko ryhmä ei käy kokouksissa. 

Firman johtamisessa siinä ei ole johtamista jaettu. Meillä ei ole ketään työntekijää, joka ottaisi 

minkäänlaista roolia yritysprojektin johtamisessa. Meillä on kaksi “sihteeriä”, jotka ovat isossa 

roolissa firman pyörittämisessä, mutta ei voi sanoa, että he johtaisi mitään. 

 

HK   

Niin, hoitaa sellaisia arkipäivän asioita. Entä sinä itse, miten olet oppinut johtamaan? Onko se 

tullut kantapään kautta kokemuksen perusteella vai? 

 

Haastateltava A 

Joo. 
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HK   

Oletko lukenut mitään oppaita tai tekniikoita? 

 

Haastateltava A 

En. 

 

HK 

Eli ihan käytännön kautta. Tuntuu, että monella arkkitehdilla se on se tarina. Ehkä esimerkkejä 

nähnyt jossakin. Tästä toimialasta, niin miten sä kuvailisit arkkitehtitoimiston johtamista? Jos 

vertaa johonkin toiseen toimialaan, mitä erityispiirteitä tässä on? 

 

Haastateltava A 

Ihmiset, tietenkin. Kun ei ole mitään muuta työvälineitä kuin suunnittelijat ja miten lahjakkuutta 

ja motivaatiota voi vaalia ja saada kukoistamaan. Saada käytetyksi. Se on tärkein osa. Luulen, 

että ihmiset motivoituvat erityyppisistä asioista, kuin monella muulla toimialalla. Se on ilman 

muuta se erityispiirre. Toinen erityispiirre on se bisneksen yksinkertaisuus todella. Kun myydään 

vaan suunnitelmia tai suunnittelutunteja. Se tekee siitä hirveen paljon yksinkertaisempaa ja 

suoraviivaisempaa. Kaikki rakentuu ihmissuhteeseen, siihen dynamiikkaan. Ihmisiä johdetaan. 

 

HK 

Millaisia keinoja te sitten käytätte näiden ihmisten johtamiseen, tai motivointiin? 

 

Haastateltava A 

Yritetään välttää minkäänlaisten keinojen käyttämistä johtamisessa. Kyllä mä luulen, että 

menetelmät on olleet hirveen yksinkertaisia. On koitettu tehdä niitä projekteja mahdollisimman 

hyvin. Saada suunnitteluryhmän johtaminen unohtumaan sinällään. Johdetaan niitä projekteja ja 

suunnittelijat tekevät sitä projektia ja löytää sitä kautta oman paikkansa. Ei tarvitse erikseen, tai 

tavoite on ollut varmaan se, ettei erikseen tarvitsisi johtaa. Tavoite on se, että kaikki näyttää 

siltä, että tehdään yhdessä vaan projektia. Projektissa on erilaisia rooleja ja sitä kautta syntyy 

tietty struktuuri. 
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HK 

Eli se ryhmä toimii sellaisena itsenäisenäkin 

yksikkönä? 

 

Haastateltava A 

Niin ja jos ajatellaan, että se isoin projekti on toimisto, niin koko toimistokin on yks projekti. En 

mä osaa sanoa onko se oikein vai väärin, mutta niin mä silloin kun mä oon ollu itse toimistossa 

vaan työntekijänä oon toivonut tai nähnyt, että miten se parhaiten menisi. Työskennellään sen 

projektin eteen, eikä firman tai johtajan. Ei toimita rakenteessa vaan toimitaan projektissa. Se on 

ainakin mua motivoinut ja sitä kautta olen yrittänyt toimia, kuten toivoisin, että minulle 

toimittaisiin. 

 

HK 

Se on ihan hyvä periaate. Itsestäkin tuntuu tuo sama, että keskimäärin arkkitehdit ovat tosi fiksua 

porukkaa, ja motivoitunutta myös. Mäkin oon työelämässä huomannut, että se lähinnä ärsyttää, 

jos joku tulee siihen liikaa päsmäröimään. 

 

HK 

Aktivoiva tehtävä. Piirrä kuva teidän yrityksen johtamisesta. 

 

Haastateltava A 

Kuva yrityksen johtamisesta. Jos ajatellaan, että meillä on eri kokoisia projekteja eri vaiheissa. 

Jotkut projektit liittyvät toisiinsa. Joillain projekteilla saattaa olla osaprojekteja. Niin se 

yritysprojektina yrittää kattaa kaiken. Ottaa kaiken tasapuolisesti huomioon. Yrittää nostaa 

kaikkia projekteja paremmaksi. Tietyllä tavalla tähän pitäisi säilyttää sellainen kierto. Toi on 

laatuakseli, mä en heti keksi mikä tää toinen akseli vois olla. Mutta jos tää ois laatu tai hyvinvointi 

tai menestys, onnistumisen akseli. Niin jotenkin tässä isossa projektissa pitäisi pystyä 

kierrättämään näitä. Joku tarvitsee enemmän nostoa kuin joku toinen projekti. Sakan 

muodostuminen firman pohjille pitäisi yrittää estää. Olkoot ne projekteja saatikka ihmisiä. 

Sellaista ei ainakaan pitäisi synnyttää, että ihmiset jotenkin liikaa lokeroituis. 
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HK 

Ehkä tästä pohjasakasta päästään rekrytointiin, että mitä te haette potentiaalisilta työntekijöiltä? 

Tekin olette kasvaneet tosi nopeasti. 

 

Haastateltava A 

Se kasvaminen tapahtuu aina sykäyksittäin. Tulee iso projekti, niin on hätä kädessä, että nyt 

tarvitaan neljä kerralla. Pitkäaikaista rekrytointistrategiaa on vaikea pitää yllä. Hyvää talenttia 

voidaan toki metsästää. Että nyt vuonna 2013 löytyi sellainen ja me ollaan pidetty sitä 

naftaliinissa kolme vuotta ja vihdoin sitä voidaan käyttää. Se ei toimi niin, monestakaan syystä. 

Usein ne tyypit tulee vaan jonkun projektin perässä. Ne näkevät niille henkilökohtaisen 

urakehityksen. Haluavat tulla tekee jotain tiettyä projektia. Sit on tietenkin nuoremmat tähdet, 

jotka tekevät usein kisoja ja sellaista. Niistä on hirvittävän vaikea löytää talenttia, etenkään 

sellaista pysyvää tyyppiä. Nuori nälkäinen tyyppi ei kauaa kattele, jos ei saa jatkuvasti muuttuvia 

ja parempia työtehtäviä. Mä en voi palkata kisatiimiin nuorta nälkäistä leijonaa vuosiksi.  
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HK 

Niin, että se lähtee menee jossain vaiheessa. 

 

Haastateltava A 

Niin. Se on fiksu ja nälkäinen ja motivoitunut arkkitehti, haluaa työtehtävien muuttuvan 

kehittyvän, muuttuvan paremmaksi. Se on myös tällä alalla aika ominaista, että ne työtehtävät 

ei hirveästi muutu. On ne muutamat stepit mitkä tapahtuvat. Sä olet nuorena suunnittelijana 

arkkitehtitoimistossa. Usein silloin pääsee tekee vaihtelevampia töitä, vähän sitä sun tätä. Se 

pitää hetken motivoivana. Pääsee tekee jännittäviä haastavia kisaehdotuksia, olemaan se 

luovuuden ytimessä. Mutta sitten se seuraava steppi, että pääsee nuoremmaksi suunnittelijaksi 

projektiin, joka saattaa kestää vuosia. 

 Se syö monella tapaa sen yksittäisen suunnittelijan motivaatiota. Tietyllä tavalla se 

learning curve lähtee tasaantumaan jossain vaiheessa. Sen jälkeen on enää pari steppiä. Päätyy 

projektinvetäjäksi, tai jopa pääsuunnittelijaksi. Ne vaiheet taas kestävät vuosikymmeniä. Tai on 

tähän saakka perinteisesti. Suomessa, jos täällä on 100 vuotta ollut jotenkin organisoituneita 

toimistoja, niin sen 100 vuoden aikana tällaisia isoja kierroksia ei niin kovin montaa ole 

ollutkaan. Tähän saakka aika hidas ja perinteisen työelämän mallin mukainen ammatti. Se 

vaikuttaa siihen johtamiseen ja siihen rekrytoimiseen tosi paljon.  

 Eri layereita jos sä lähdet etsii, että nyt projekti johon mä haluun jonkun pääsuunnittelijan 

ja omasta joukkueesta ei ole ketään, jota siihen voidaan nostaa niin sellaisen rekrytoiminen on 

ihan herran hallussa. Ja tää ammattikunta on aika pieni, jos suomessa on 3000 arkkitehtia, ja mä 

sanoisin, että niistä 2500 väittää tuntevansa mut, ja mä tunnen niistä ehkä 1500. Pystymetsästä 

ei voi hakea ketään, jos on metsänhoitaja. Rekrytoiminen on erilaista kuin muilla aloilla. 

Vaikuttaa myös toi kielihomma. Me saadaan 5-10 harjoittelu- tai työhakemusta päivässä. 

Suomenkielisiä niistä on ehkä 5-prosenttia. 

 

HK 

Niin, teillä on kuitenkin näkyvyyttä ulkomailla, niin sieltä tulee. 
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Haastateltava A 

Joo. 

 

HK 

Eli rekrytointi on epävarmaa, mutta kuulosti, että talentti toistui sanana. Onko se sellainen 

keskeinen mitä haetaan? 

 

Haastateltava A 

Kyllä mä luulen, että se on. Sellaista puurtajatyyppiä syntyy helpommin talenteista, kuin ei-

talenteista. Sitten puurtajatyyppejä niitä ei välttämättä tarvitse sillä tavalla ehkä etsiäkään. Kyllä 

silleen kirkasotsaisesi idealistisesti haluisi, että kaikki olisi täällä tosi motivoituneita ja 

lahjakkaita ja nälkäisiä. Sen leipäänty 

neen puurtajan saa helposti tehtyä talentista. Toisinpäin se on mahdotonta. 

 

HK 

Muistuuko mieleen joku konkreettinen tilanne, jossa sun omat johtajataidot olisi erityisesti ollut 

koetuksella? Joku vaikea tilanne. 

 

Haastateltava A 

Se on henkilöjohtamista. Ei nyt ihan päivittäistä, mutta kyllä se on koko ajan käsillä projekteissa. 

Kenen pöydännurkalle menet kertomaan jonkun asian. Mä haluaisin, että toi tehdään näin. Toi 

pitää olla ehdottomasti sininen. Kenelle mä menen isossa projektissa kertomaan sen ja miten 

mä rakennan sitä projektin sisäistä hierarkiaa, hyvin pienillä teoilla, usein huomaamatta. 

 Sellainen huomaamaton homma saattaa nousta esiin kaivertavana asiana. Esimerkiksi 

kisoja, kun tehdään. Tehdään aika paljon, ei pärjätä hirveen hyvin, mutta tehdään mielestämme 

erittäin hyviä kisaehdotuksia aika isolla sydämellä. Niin ne ovat sellaisia henkisesti kaikkia 

kuluttavia hommia mihin liittyy sellainen luomisen tuska ja turhautuminen, jos joku ei ymmärrä 

tai joku ei osaa tai sä haet. Nyt mä en pysty antaa tähän ideaa, että sun pitää kaivaa sulla on 

enemmän aikaa. Sulla on viikko aikaa, niin kaiva jotain esiin tästä aineistosta. Jos sieltä ei sitten 

synnykään, niin ettei näytä sitä turhautumistaan. Se on helvetinmoinen koetinkivi. Sama jos sulla 
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on tiimi, jonkun kanssa synkkaa. Tietysti siellä tiimissä on syntynyt hierarkiat. Mun pitäisi sen 

toisen tyypin kanssa eka jutella asioista. Syntyy sellaisia hirvittäviä paineita tiimin sisällä. Mä 

oon myös siinä tiimissä. Miten mä saan parhaan lopputuloksen. Se on tavallaan ratkaisu siitä, 

että onko siihen aikaa. 

Sen päätöksen tekeminen siitä, että rakentaako pitkällä tähtäimellä sitä asiaa toimivaksi, vai 

haluaako sen hyvän lopputuloksen nyt, suunnitelman. Nämä kohdat on missä on omaa 

johtamistaitoa joutunut kyseenalaistamaan tai tekemään kompromisseja sen suhteen mitä itse 

ajattelee, että mikä olisi oikein. Kyllä ne on niitä kohtia, joihin ei välttämättä löydy työkaluja.  

 

HK 

Ne on usein kilpailut, jotka on niitä jotka herättää tunteita tai tulee konflikteja? 

 

Haastateltava A 

Joo, tai ne tulee tiivistetysti. Toki isossa projektissa samanlaisia hetkiä on, mutta niitä ei tule 

montaa päivässä. Tuollainen skaba kun on painekattila, joka puristuu loppua kohti. Pitää saada 

tulosta tyyppinen. Isossa projektissa sellaisia tiivistyshetkiä ei sillä tavalla. 

 

HK 

Se on totta ja kilpailussa on myös se epävarmuus, että tuleeko tästä nyt mitään. 

 

Haastateltava A 

Niinpä. 

 

HK 

Onko sun mielestä arkkitehtitoimiston johtaminen jotenkin merkittävästi muuttunut sun uran 

aikana? 

 

Haastateltava A 

On joo, tosi paljon. Mä aloitin Gullichsen Kairamo Vormalalalla harjoittelijana 19-vuotiaana. Yksi 

mun työtehtävistä oli siivota Krissen pöytää. Siellä oli tupakat pöydällä ja lampusta roikkui 
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villanaru, mihin oli Colt-sytkäri liimattu. Sytkäri ei ikinä huku papereiden joukkoon, vaan se 

roikkuu lampusta. Puhelinmuistio oli pöydällä. Se oli sen verran kulunut, että siitä oli kannet 

lähtenyt. A-sivulla oli ensimmäisenä Aalto, Alvar koti- ja työnumerot. Pieni juttu, mutta on 

muuttunut valtavasti. Mä olin sen jälkeen muutaman vuoden Salmisen toimistossa. Sitten olin 

Sarcilla hetken aikaa. Siinä välissä olin 5 vuotta Vartiaisen toimistossa. On muuttunut paljon.  

 Silloin kun mä aloittelin 90-luvun puolivälissä, toimistoissa piirrettiin vielä käsin aika 

isoltakin osin. Se laman vaikutus oli niin kouriintuntuva, että henkilökunnalla ei ollut juurikaan 

oikeuksia. Oli tosi paljon työttömiä arkkitehteja. Laman luoma ahdistus ja epävarmuus 

työpaikasta oli aika pitkäänkin käsin kosketeltava juttu, joka vaikutti johtamiseen ja hierarkioihin. 

Ton tyyppiset asiat on muuttunut aika paljon. Aika pitkään ollut Helsingissä ja Suomessa hyvä 

työtilanne. Hyvistä tyypeistä täytyy pitää kiinni, ja kyllä se varmaan aika monessa toimistossa 

näkyy konkreettisena johtamisena, motivoimisena ja muina asioina. 

 

HK 

Niin, ei enää riitä se, että tuossa on joku pöydänkulma missä voit tehdä hommia. Parhaat tyypit 

haluavat, että se kulttuuri ja ilmapiiri on myös innostava. 

 

Haastateltava A 

Joo, ja projektit on muuttunut, etenkin kun tää rakennuslain muutos tuli. Arkkitehdin rooli tai 

projektit on muuttunut vastuullisemmiksi. Arkkitehti saatetaan viedä oikeuteen, mitä ei 90-

luvulla vielä ollut. Se oli aika leppoista kuitenkin. Nyt on ainakin isommissa projekteissa aika 

paljon sellaista projektin luomaa jäykkyyttä ja raskautta tullut. Johtamisen tarpeet on muuttunut 

aika paljonkin. 

 

HK 

Varmaan vauhti on kans kasvanut. Osittain toi ja myös teknologian kehitys. Miten projektit 

nykyään tehdään. 

 

Haastateltava A 

Joo. 
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HK 

Menee vähän spekuloinnin puolelle, mutta miten näkisit, että mihin ollaan menossa? Miten 

arkkitehtitoimiston johtaminen tulee muuttumaan? 

 

Haastateltava A 

Mä en oikein johtamisesta osaa sanoa, että miten se tulee muuttumaan. Mutta kyllä sellainen 

pelkotila tai näkemys. Ehkä se ei ole pelkotila vaan pitää vaan adaptoitua ja ottaa käyttöön. 

Tekoäly, tai ei ehkä nyt singulariteetti. Tekoäly tulee muuttaa tätä. Tietomallintaminen tulee 

olemaan kohta yhtä vanhanaikaista kuin käsin piirtäminen. Tekninen osaaminen niin sen 

merkitys tulee pienenemään ja luovuuden ja joustavuuden, päätöksenteon kyvyn merkitys tulee 

kasvamaan. 

 Usein tää ammatti on ollut enemmän sitkeyden ja jääräpäisyyden, hiljaisen tiedon 

soveltamisen kenttää missä kamppaillaan aikaa ja rahaa vastaan. Ajetaan jotain tiettyä asiaa 

vaan eteenpäin vuodesta toiseen projektissa tai projektista toiseen. Tää tulee muuttumaan 

varmaan hektisemmäksi ja kokeilevammaksi. Kun ei itse tarvitse tuottaa sitä dokumenttien 

määrää ja itse ei tarvitse tietää miten se räystäsdetalji nyt tehdäänkään. Ei tarvitse murehtia siitä 

menikö nyt portaiden mitoitus oikein. Ei tarvitse tarkistaa poistumisreittejä. Vaan kaikki nämä 

asiat on siinä virtuaalimaailmassa mihin se suunnittelu siirtyy. 

 Sä et voi tehdä virheitä enää. Virheiden välttely tulee poistumaan tästä ammatista, mitä 

tää on hirveen paljon ollut. Sellaisten uhkarohkeiden tekojen ratkaisutekokyky saattaa korostua. 

Onko se nyt luovuutta vai mitä se on, ikään kuin seulotaan vaihtoehtoja.   

    

HK 

Kyllähän sen nyt jo huomaa, että monia steppejä suunnittelussa voi automatisoida tai on 

automatisoitu. Samalla mä näkisin, että toi voi tarkoittaa myös sitä, että arkkitehtiorganisaatiot 

muuttuvat monimutkaisemmiksi. Tai onhan se jo nyt niin, että erikseen voi olla joku BIM-

asiantuntija, yks tekee rendauksia. Ei ole silleen, 

että arkkitehti no sehän on arkkitehti, että työnkuva on kaikilla sama. Jos se siitä menee vielä 

eteenpäin. 

Haastateltava A 
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Toisaalta se voi mennä myös siihen, että työkuva muuttuu kaikille paljon enemmän 

samanlaiseksi. Ajattele vaikka visualisointeja. Ennen oli toimistoissa tyypit, jotka osasivat piirtää 

perskiksiä, ja sen jälkeen tyypit, jotka osasi rendata. Enää tavallaan rendaajaa ei tarvita. Monet 

sourcaa ne hommat aika onnistuneestikin. Erikoisosaaminen jostain ulkopuolelta. Vaikka 

palokonsultit ovat kohtuullisen uusi ala tai akustikkoja käytetään joka projektissa. Moni sellainen 

vaikea asia, mikä on jossain toimistossa joku tyyppi joskus osannut, niin se ostetaan muualta.  

Norjassa käytetään usein ovikonsultteja. Erikoisosaamisalue minkä Suomessa isoissa 

projekteissa joku tyyppi hoitaa ovet. Mikä on aika raskas, vaikea, monimutkainen paketti. Siihen 

ei voi pystymetsästä silleen, että otapa RT esiin ja teepä tän projektin ovet. Se on aika tuskainen 

taival. Pitää olla joku joka on tehnyt ovia. Norjan projektissa sitä varten on ovikonsultti, joka 

tulee ja hoitaa ovet. Arkkitehti vaan laittaa jalat pöydälle. Mä haluisin et ne ois vähän eri värisiä. 

 Voi olla, että tulevaisuudessa tää toimenkuva muuttuu enemmän ja enemmän siihen mitä 

mä teen. Kaikki konttorissa tekee vaan sitä, loput asiat ostetaan. Jossain vaiheessa Intiasta vähän 

cäditystyötä. Todennäköisesti ei. Tietomallikonsultti tarjoaa palveluita. On virtuaalimaailma 

mihin se talo rakentuu. Siellä käydään tekemässä päätökset. Perinteisesti vaan muutama tyyppi 

on käynyt kokouksissa ja hoitanut sen toimiston kasvoina toimimisen. Se on varmaan sellainen, 

joka kans muuttuu. Sitä henkilökuntaa niitten kasvojen takana ei tarvita niin paljoa. Se pitkään 

vallinnut ajatus siitä, että arkkitehtitoimistot vaan kasvaa ja kasvaa vaan ja että vain iso voi 

menestyä. Voi olla, että se ei olekaan totta. 

 

HK 

Niin, että pienikin voi pystyä isoihin juttuihin. 

 

Johtaja A 

Niin tai sitä isoa toimistoa et pysty pitämään yllä. Suomessa ei ole niin paljoa projekteja, että 

Sarc voisi 25 vuoden kuluttua yhä työllistää 80 tyyppiä. Ehkä enemmän sellaisia yksittäisiä 

arkkitehteja. En tiedä, se on yksi skenaario. 
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HK 

Aletaan päästä loppupuolelle. Tuleeko mieleen muita yleisiä Johtajuuteen liittyviä kokemuksia 

kaiken tämän perusteella mitä ollaan puhuttu? 

 

Haastateltava A 

Se henkilöjohtaminen on hirvittävän tärkeää myös siinä pääsuunnittelijan roolissa. Miten 

suunnittelukokouksen johtaa, kenelle puhuu milläkin tavalla, miten toimitaan. Miten sä voit 

motivoida, vaikka sen LVI-suunnittelijan, johon ei mitään aseita ole. Ei ole mitään keppejä tai 

porkkanoita, muuta kuin sen projektin onnistuminen. 

 Toki olisi kiinnostavaa tietää johtamisesta enemmän, mutta tietyllä tavalla se rooli tai tie 

mitä on lähtenyt kulkemaan, niin siihen kuuluu jotenkin se, että se johtaminen ei ole mikään 

erillinen osa. Vaan tehdään projektia ja tehdään eri rooleissa. Johtaminen on asia, jota välttelee. 

Se ei ole johtamista vaan ihmisten kanssa työskentelyä. Kyllä mä luulen, että se johtaminen on 

tabu arkkitehdeille ja arkkitehtitoimistoissa. Ollut jo varmaan aika pitkään. Jo lamasta saakka 

varmaan. Se on muuttunut ja on jatkuvassa muutoksessa vieläkin perinteisistä malleista. Että 

sulla on arkkitehtitoimistossa erikseen piirtäjät ja on hierarkia. On toimistonomistaja, joka 

käskyttää portaita alaspäin ja lopulta on piirustusrulla ja kopiolähetti hakee sen. Se on muuttunut 

aika paljon siitä, ja se johtaminen on väistynyt. 

 

HK 

Okei. Tarkoitatko, että tietyllä tavalla se on jopa trauma sieltä, että ei me nyt ainakaan tällä 

tavalla enää tehdä? 

 

Haastateltava A 

Joo, sitäkin. Kerro muiden haastateltavien ajatuksista ja tuloksista. Toimi johtamisen konsulttina 

5 minuuttia. 

 

HK 

Mä oon huomannut sen, että tosi erilaisia lähestymistapoja. Aika monilla on niin, että ollaan vaan 

jostain opittu. Ei olla hirveästi opiskeltu mitään. Jostain on kehittynyt tällainen malli, me 
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toimitaan tällä tavalla, ja tää toimii meille. On joitain poikkeuksia. Kävin yhdessä yrityksessä, 

joka oli selkeästi enemmän liiketoimintalähtöinen. Siellä oli selkeää, että okei nämä 

johtamisopit, tää on meidän malli. Lähestymistapa oli tosi paljon enemmän liiketoiminta edellä 

kuin arkkitehtuuri edellä. 

 

Haastateltava A 

Tuohon liittyy varmaan usein se, että on insinöörivaikutteita? 

 

HK 

Kyllä. Sitä monet on sanonut ihmisten johtamisesta ja motivoinnista, että kun arkkitehdit on tosi 

fiksuja, mutta myös herkkiä, vähän taiteilijoita. Niin sun pitää olla aika hellävarainen ja 

varovainen arkkitehtien kanssa. Insinöörien johtaminen voi olla paljon suoraviivaisempaa, että 

se toimii. Luulen, että enemmän sitten kun olen toteuttanut tän haastattelusarjan ja tehnyt 

johtopäätökset, niin voisin lähettää sulle lopullisen työn sitten. 

 

Haastateltava A 

Lähetä ilman muuta. 

 

HK 

Ehkä yleisesti voisi sanoa, että arkkitehdeillekin vois olla hyvä lukea edes jotain perusteoksia tai 

edes vähän mitä erilaisia ajatuksia nyt on olemassa. 

 

Johtaja A 

Ystäväni Ingelsin Bjarke on mies, joka ei juuri kirjoja lue, mutta viimeksi kun kävin sen kämpillä, 

niin sillä oli kahvipöydällä varmaan 5 kirjaa, joista 4 oli sellaisia Bluffing Your Way to Business 

–tyyppisiä lentokentältä ostettuja bisneksen ja johtamistaidon opuksia. Paksuin teos oli Bluff 

Your Way to Game of Thrones. Bjarke on kova Game of Thrones fani, mutta alkuperäiset kirjat 

ovat liian paksuja. 
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HK 

Toi on hyvä. Se on ollut ihan menestyksen kaava ilmeisesti. 

 

Haastateltava A 

Joo, Bjarkellä on ollut niin erityyppinen lähtömalli. Sillä on ollut vahvat junior partnerit heti 

alusta saakka. Rakennettu sitä firmaa hyvin hierarkkisesti. Siellä on business developer manageri 

ja toimari ja vaikka mitä ollut tosi pitkään. Lähdetty rakentaa todella sellaista isoa, vakavaa 

organisaatiota alusta saakka. 

 

HK 

Todellakin ollut systemaattista, että okei nyt lähdetään tekemään isosti. Ilmeisesti se on 

toiminut. Mä oon ymmärtänyt, että voimakas verkostoituminen on ollut myös yksi heidän 

työkaluistaan. 

 

Haastateltava A 

Joo, varmasti. 

 

HK 

Ehkä sellaisen vois vielä sanoa tästä tietotyön johtamisesta, että musta tuntuu, että 

tunneälylliset taidot tulee olemaan yhä tärkeämpiä.  

 

Haastateltava A 

Ilman muuta. 

 

HK 

Se ei enää riitä, että hahmotat loogisesti sen systeemin. Sun pitää ymmärtää myös ne tunteisiin 

perustuvat motivaatiot mitä ihmisillä on ja mitä reaktioita heille tulee ja näin. Osata niitä 

hyödyntää niin, että ihmisille tulee hyvä fiilis. Daniel Golemanilla on teos Emotional Intelligence, 

josta voi jonkun tiivistelmän lukea. Se on sen alan superproffa, joka yhdistää sen johtamiseen. 

Se on mulle ollut sellainen kiinnostava teos. Suuri kiitos tästä haastattelusta. 
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Haastattelupöytäkirja B. 
Haastateltava:  Johtaja, Toimisto B. 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 45 min 

 

HK 

Aloitetaan. Mikä on roolisi ja vastuualueesi 

yrityksessänne? Teitä kun on neljä osakasta, 

niin keskittyy joku enemmän johonkin? 

 

Haastateltava B 

Toivoisin, että meillä olisi roolit, mutta meillä ei ole. Kuitenkin me ajaudutaan tekemään tiettyjä 

asioita persoonallisuuksien kautta ja vastuunkantamisen halun kautta. Olen persoonana 

sellainen, että olen jaksanut ja halunnut kantaa vastuuta meidän yrityksessä myös niistä asioista, 

jotka eivät ole puhtaasti suunnittelutehtäviä. Jokainen osakas haluaisi irrottautua tekemään 

arkkitehtisuunnittelua ja sen edellytysten turvaaminen vaatii hallinnon ja organisaation jatkuvaa 

kehittämistä. Välillä on niin, että jokin suuri rakennushanke vie jonkun osakkaan voimat niin, että 

hänellä ei ole voimia muuhun. Tällöin toisten täytyy tukea siinä tilanteessa. Me täytetään ensi 

vuonna 20 vuotta, ja siinä historiassa on ollut kaikenlaisia mutkia, jotka on määrittänyt meidän 

neljän roolia. Välillä joku on ottanut vastuuta jostain tietystä aiheesta ja välillä toinen. 

 

HK 

Eli teillä kaikki osakkaat ovat mukana myös suunnittelutyössä? 

 

Haastateltava B 

Kaikki osakkaat ovat mukana suunnittelutyössä, ja kaikki osakkaat ovat mukana 

hallinnollisissa tehtävissä. Me pyritään aktiivisesti nyt kehittämään, toimisto on kasvanut 

voimakkaasti viimeiset vuodet. Niin siitä seuraa ihan uudentyyppisiä ongelmia ja haasteita. 
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Meidän tavoite on nimenomaan nyt jakaa sitä vastuuta organisaatiossa alaspäin, jos nyt 

käytetään tällaista termiä. Ihan johtuen siitä, että me pystytään hallitsemaan toimintaamme 

paremmin. Siksi olemme palkanneet tänne täysipäiväisen talouspäällikön, joka hoitaa sen 

puolen, meillä on viestintävastaava, IT-manageri ja toimistoassistentti 

suunnitteluorganisaation lisäksi.  

 

HK 

Niin teidän yritys alkaa olla sen kokoinen, että se on välttämätöntä. 

 

Haastateltava B 

Kyllä, ja paine on jakaa vastuuta myös toiminnasta arkkitehdeille vastuualueittain. Sen lisäksi, 

että meillä on tätä toimintaa tukevaa henkilökuntaa. 

 

HK 

Mikä on määritelmäsi siitä mitä johtajuus on? Ja miten se ilmenee? Vaikka jos tulee mieleen joku 

konkreettinen esimerkki teiltä täältä? 

 

Haastateltava B 

Se on kykyä hallita kokonaisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Se on kykyä olla mukana 

kehityksessä. Se on kykyä ohjata sitä kehitystä. Ennen kaikkea, se on kykyä tehdä yhteistyötä 

ja innostaa ja sopeuttaa omat ajatukset organisaation tarpeisiin. Kyllä innostaminen ja yhdessä 

tekeminen on tämän päivän asiantuntijaorganisaatiossa ja luovassa rikastavassa yhteisössä 

yhä tärkeämpää. 

Mutta matka siihen, että on saavutettu menestys, niin kuin kuvasit, se lähtee niistä 

ajoista jo ennen kuin meidän yritys edes perustettiin. Meidän työhuoneesta, meidän opiskelun 

alusta, se lähtee siitä hengestä, joka me luotiin yhdessä ihan ensimmäisestä päivästä, kun me 

astuttiin osastolle Tampereella 80-luvulla. Me oltiin samaa kurssia, paitsi yksi osakkaista tuli 

mukaan kuvioihin Helsingistä vasta 90-luvulla, mutta joka tapauksessa yhdessä tekeminen, 

yhteen hiileen puhaltaminen. Silloinkin kun ollaan vaikeita, niin silloinkin tavoitteena on 

löytää ratkaisuita. Ollaan huomattu, että me ollaan erilaisia, mutta kun löydetään se millä 
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tavalla voidaan vahvistaa toisiamme erilaisina. Niin sitten me ollaan vahvoja.  

 

HK 

Tuo on tosi mielenkiintoinen pointti, että ne teidän nykyisen yrityskulttuurin siemenet olivat 

siellä ihan jo opiskeluajoissa. 

 

Haastateltava B 

Kyllä mä katson, että me kannetaan mukana semmoista intohimoa. Jos se intohimo loppuu ja 

se yhdessä tekemisen tapa siitä häviää, niin meiltä lähtee henki pois. Sen jälkeen me ollaan 

vaan yritys, joka vaan tekee sitä toimintaa jostain ymmärtämättömästä syystä. Arkkitehtuuri 

on se meidän intohimo ja se on se miksi me halutaan toimia. 

                        

HK 

Entä oma johtajaurasi, miten olet oppinut johtamaan? Onko se tullut käytännön kautta vai oletko 

opiskellut jotain johtamisoppeja tai tekniikoita? 

 

Haastateltava B 

Koulussahan siihen ei opetettu. Toivottavasti nykyään opetetaankin. Se on tullut kantapään 

kautta ja se on kehitystä edelleen. Varmasti olisi olut hyvä käydä siihen myös jotain kursseja, 

mutta kaikki mitä olen käynyt, on liittynyt rakentamisen prosessinhallintaan. Mä olen jonkun 

verran lukenut kirjallisuutta, johtamisoppaita, laadun kehittämisen perusteoksia. Esimerkiksi 

W. Edward Demingin Out of Crisis, joka kertoo laatujohtamisen periaatteista. Joitain 

yritysjohtajien omia kokemuksia, nyt on sellainen vähän viihdyttävä kirja menossa, Ed 

Catmullin Creativity Inc., joka on Pixarin presidentti. Siinä on erittäin samanlainen luonne kuin 

meidän toiminnassa. 

 

HK 

Ja tuntuu, että samalla tavalla kuin Pixarillakin, niin myös teillä tämä tila on keskeinen, siis miten 

toimisto on organisoitu fyysisesti. 
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Haastateltava B 

Joo, tällaisessa vaatimattomassa mittakaavassa. Mutta on ollut hauska havaita, että ihan siinä 

alussa siinä mainitsee William Edward Demingin, joka taas on ehkä ollut vähän aliarvostettu, 

mutta joka nimenomaan on tallaisen laatujohtamisen isä. Hän on korostanut laadun 

merkitystä. Me halutaan yrittää ainakin, tehdä niin hyvää laatua kuin mahdollista, parempaa 

jopa kuin meidän asiakkaat haluaisi joskus. Tai me ymmärretään se eri tavalla joskus. Mutta 

joka tapauksessa me ei missään tapauksessa olla tosi hyviä siinä, meillä on tosi paljon 

kehitettävää, mutta me yritetään kuitenkin päästä edes siihen vaiheeseen, että voitasi tutkia 

omia tuloksia. Että me voitasi niitä sitten parantaa. 

 

HK 

Miten kuvailisit arkkitehtitoimiston johtamista? Miten se eroaa muista aloista? Mitä 

erityispiirteitä juuri tähän toimialaan liittyy? 

 

Haastateltava B 

Nämä ihmiset ovat ensinnäkin todella fiksuja, taitavia, sosiaalisia ja yhä enemmän myös 

yksilöitä. Pitäisi kuitenkin pystyä myös tekemään ryhmätyötä. He ovat asiantuntijoita samalla 

kun tämä on luova yhteisö. 

Aika puhtaasti arkkitehtitoimisto on projektityötä. Niin kaikesta pitäisi tehdä projekti. 

Myös kehityshankkeista pitäisi tehdä projekti, jotta ne projektit on syy yhdistää näitä luovia 

ihmisiä. Projektille on kaikkein olennaisinta, että sillä on merkityssisältö riittävän suuri. 

Arkkitehtuurin isoin tehtävä on tuottaa merkitystä ympäristöön, se on isoin prinsiippi. Se 

tuottaa merkitystä ihmisen elämään. Erilaiset inhimilliset toiminnat yhdistyvät synteesiksi, 

rakennetuksi ympäristöksi, tilaksi, jossa ihmisen toiminta on mahdollista. Se kantaa hyvin 

paljon, siihen latautuu enemmän kuin pelkkään rakentamiseen. Projekteista tulee riittävän 

suuri syy, jotta se synnyttää motivaation ja pitää yllä sitä intohimoa. 

Projektien avulla viedään toimistoa eteenpäin. Työ hankkeiden merkityksellisyyden 

eteen on se, joka on syy olla olemassa ja tehdä työtä. Sitten se nivoutuu tähän elämään ja 

todellisuuteen. Sitten projektit, joiden tarkoituksena on kehittää työympäristöä, työvälinteitä, 

prosessinhallintaa tai tiedonhallintaa, niin ne liittyvät sitä kautta siihen, että asioita voitaisiin 
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tehdä helpommin, paremmin, palvelemaan asiakkaita ja näyttämään helpommin toteen niitä 

ajatuksia.  

 

HK 

Ymmärsinkö oikein, että ensisijainen tapa millä motivoidaan ihmisiä, 

on se, että yritetään saada niin kiinnostavia tai hienoja projekteja, 

että se itsessään motivoi? 

 

Haastateltava B 

Joo, se on kaksiteräinen miekka se kiinnostava projekti. Totta kai me kilpaillaan markkinoilla 

hyvistä toimeksiannoista ja tehtävistä. Kilpaillaan työntekijöistä samalla niiden avulla. Mutta 

arkkitehtuuri tehdään aina itse, se ei koskaan tule annettuna. Se on aina sen projektin työn 

tulos, luovan työn tulos. Voi olla vaatimatonkin tilaus ja siinä voi olla pieni budjetti, mutta siitä 

voi tulla merkittävää arkkitehtuuria. Ei siis komeaa, voi olla ihan arjen arkkitehtuuria ja hyvää 

ympäristöä, mutta sillä sisällöllä voi olla iso merkitys. Sen takia me myös tehdään se projekti 

itse. Siinä on se millä tavalla me saadaan valjastettua tätä henkistä pääomaa ja potentiaalia 

täällä. 

Kun on valkoinen paperi ja sitten lähdetään miettimään, että mikä sen hankkeen 

substanssi on, mikä se arkkitehtoninen sisältö on, mikä se merkityssisältö on. Ne kaikki liittyy 

toisiinsa, tekniikka, rakennustekniikka ja talous. Teknologia nimenomaan inspiroi taidetta. 

Taide haastaa teknologian. Niiden varassa rakennetaan korkeatasoista ympäristöä, joka 

tehdään talouden rajoittamana, mutta joka tuottaa arvoa sille taloudelle. Valitettavasti usein 

on niin, että se talous johtaa sitä hommaa. Silloin se on väärinpäin. Pistetään kärryt hevosen 

eteen. Ei pääse syntymään arvoja, joita arkkitehtuurin rakentaminen voi tuottaa.  

 

HK 

Eli pitäisi mennä visio edellä. Kuitenkin teillä tuntuu olevan aika käytännöllinen 

lähestymistapa. Kun katsoo teidän töitä, niin se on yhdistelmä molempia. 
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Haastateltava B 

Pyritään tekemään synteesin siitä, että taiteellisesti korkeatasoista, teknisesti korkeatasoista 

rakentamista, joka tehdään optimaalisin kustannuksin. Yritetään löytää niitä rakentamisen 

keinoja, rakentamisen osatoteuttajia, aliurakoitsijoita, tuoteosatoimittajia ynnä muita, jotka 

pystyvät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, mahdollisimman alhaisella kustannuksella. 

Sehän on laadun kehittämisen keskeisin edellytys, että laatua tuetaan, koska vain silloin syntyy 

markkinoille laadukkaita tekijöitä, jotka voittavat markkinaa. Kun ne lähtevät kilpailemaan 

siinä markkinassa, niin hinta lähtee laskemaan, koska ne pystyvät tekemään sen paremmin, 

tehokkaammin ja virheettömämmin. On harhaa, että se tapahtuisi hintaa painottamalla, koska 

siinä käy käänteisesti. Jos katsoo maailman arkkitehtuuria, niin tuntuu siltä, että suomessa se 

kuilu levenee koko ajan suhteessa siihen mitä maailmalla parasta tehdään. Perustuu juuri 

tähän, taitaviin suorittajiin, erittäin korkeaan esivalmistamiseen ja systemaattiseen 

tekemiseen, terveeseen markkinaan, joka laatua painottaa, vaikka Keski-Eurooppa.  

 

HK 

Millaisia ominaisuuksia haette uusilta työntekijöitä? Tehän olette laajentuneet paljon, eli mitä 

etsitte työntekijöiltä? 

 

Haastateltava B 

Työkokemusta. Seuraavaksi ihan puhdasta taitoa ja näkemystä. Esimerkiksi nuoria 

opiskelijoita, kun otetaan töihin, joilla ei ole kokemusta, niin silloin nämä kaksi seuraavaa ovat 

keskeisessä roolissa. Sitten asennetta, se on yksi tärkeimmistä asioista, että on sellaista 

yrittäjähenkisyyttä parhaimmillaan, että on valmis tarttumaan toimeen ja venymään, ottamaan 

vastuuta. Kaikilla ihmisillä ei tarvitse olla ihan kaikkia ominaisuuksia, mutta näitä me haetaan. 

Energiaa ja kokemusta sopivassa suhteessa on hankkeissa. 

 

HK 

Eli kokemus, näkemys, asenne ja taidot? 
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Haastateltava B 

Kokemus, näkemys, asenne, energia ja taidot. 

 

HK 

Kun ihmiset on ollut täällä teillä töissä, niin mistä palkitaan? Millä tavalla teillä voi ylentyä tai 

päästä johtavaan asemaan? 

 

Haastateltava B 

Me ollaan siinä taitekohdassa, kuten kerroin aluksi, että tämä on ollut toistaiseksi organisaatio, 

jossa on neljä johtajaa ja muut työntekijät. Käytännössä assosiaattitaso olisi väistämätön, että 

se pitäisi toteuttaa. Mutta tapa on se, että suorittaessaan työnsä hyvin, saa vastuullisempia 

tehtäviä. Me pyritään tarjoamaan urapolku. Sitten on tietysti puhtaasti taloudellinen 

kompensaatio, jolla palkitaan suoritetuista töistä. Me palkitaan esimerkiksi 10 vuotta 

työskennelleitä ja yhteisesti toki koulutusta ja matkoja. Mutta tällaista erikoista henkilöön 

kohdistuvaa, niin se tapahtuu sitten hankkeen tiettyjen vaiheiden tai sen kokonaisuuden 

valmistuttua.  

 

HK 

Onko teillä paljon työntekijöitä, jotka ovat olleet pitkään töissä? 

 

Haastateltava B 

Kyllä meillä on, arvioisin kymmenisen ihmistä, jotka ovat olleet yli 10 vuotta. Pari on ollut 15.  

5-10 vuotta on ollut jo useita kymmeniä. Meillä ei vaihtuvuutta ole ollut viimeaikoihin asti juuri 

lainkaan, tullut vain sisään. Nyt on ollut vähän liikehdintää ja siinä on henkilökohtaisia syitä, 

mutta näen myös, että tällä urapolulla pakkautuu sinne loppupäähän, eli kokeneeseen päähän 

ihmisiä. Jos he eivät saa vastaavasti mahdollisuuksia täältä. Tai nuoriakin, jotka lähtevät 

miettimään omia mahdollisuuksiaan. Kun on valtava talentti, niin ei me voida kaikille tarjota sitä 

optimaalista vetovastuuta. Mutta on tunnistettu. 

 

    



  

 
139 

HK 

Vaikuttaa siltä, että se on arkkitehtitoimistoissa aika vaikeaa, kuten sanoit fiksua ja 

kunnianhimoista porukkaa keskimäärin, että miten sä mahdollistat kaikille sen 

henkilökohtaisen kehittymisen polun. Koska se myös motivoi. 

 

Haastateltava B 

Tuntuu, että me ei olla kauhean hyviä tunnistamaan näitä ihmisten motiiveita. Niistä pitäisi 

avoimemmin käydä ihmisten kanssa keskustelua, ja meillä on kehityskeskustelusykli liian harva 

myös. 

 

HK 

Kuinka usein niitä on? 

 

Haastateltava B 

Edellinen oli 2013 ja nyt on tarkoitus pitää. Kuten sanoin liian harva. 

 

HK 

Tuleeko mieleen tilannetta, jossa omat johtajataidot 

olisi pantu koetukselle, sellainen vaikea tilanne? 

 

Haastateltava B 

Niitä on. Sanoin vitsinä, että meidän keskeisimmät menestystekijät ovat jatkuva huonommuuden 

tunne ja valtava kunnianhimo yhdistettynä. Pitää sitä nälkää yllä. Oli esimerkiksi yksi hanke, jota 

oli tehty teknisesti jo tosi pitkälle, ja asiakas ei ollut tyytyväinen siihen konseptiin ollenkaan. 

Siinä vaiheessa paitsi suunnittelijana, mutta myös tiiminvetäjänä olin aika uudessa tilanteessa. 

Mä ajattelin, että tämä ei ole mun juttu. Tämä ei ole musta kiinni, että mitä me nyt tehdään. Niin 

järjestetään sisäinen, työntekijät kutsuivat sitä kilpailuksi, mutta mä en halunnut kutsua sitä 

kilpailuksi. Mä ajattelin, että ne olisi rinnakkaisia työpajoja, jotka tuottavat ehdotuksia sille 

asiakkaalle. Se asiakas on sellainen, että se haluaa päästä valitsemaan. No vanhempi arkkitehti 

pitäisi tätä ihan kamalana tilanteena tietysti. Hetkinen minkä piirsin, sen piirsin, ottakaa tai 
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jättäkää. 

 Meillä on iso toimisto ja siinä on toistakymmentä ihmistä sidottu siihen hankkeeseen ja 

tämä asia voidaan tehdä monella tavalla hyvin. Ei minun tarvitse omaa arkkitehtonista 

ambitioani juuri tähän hankkeeseen käyttää. Voidaan tehdä niin, että järjestetään hyviä 

ideatyöpajoja ja sitten keskustellaan asiakkaan kanssa. Hän saa vaikuttaa ja sitoutetaan hänet 

sitä kautta. Se on kuitenkin tällainen evoluutiokehitys, orgaanisesti kehittyy se rakennushanke. 

Siinä on matkaa, vaikka kuinka paljon tehdä asioita. Nyt tehdään näin, ja se oli tosi menestys 

suhteessa asiakkaaseen ja meidän tiimiin. Se on tosi tärkeää, ettei tällainen prosessi hajota tätä 

tiimiä, eikä yhteistyökykyä.  

 Mun pitää olla siinä rinnalla ja vahvistaa sitä mielikuvaa siitä, että niitä parhaita ajatuksia 

tuodaan siihen ja synnyttää synteesiä siten, ettei myöskään työntekijöille tule sellaista oloa, että 

se oli minun idea ja minä haluan, että se menee puhtaana läpi. Että säilyy se sama dynaamisuus 

siinä. Mutta sitten on sellainen, että jos on arkkitehtikilpailu, ja saattaa syntyä ajatus minulta tai 

se saattaa syntyä pienessä tiimissä tai jossain. Se viedään ja hiotaan puhtaasti ja se saa 

tuomaristolta ja asiakkaalta hyväksynnän. Voitetaan se ja sen jälkeen konsepti on valmis, sitä ei 

tarvitse kyseenalaistaa. Sitä on helppo viedä eteenpäin ja keskittyä pienempiin asioihin sen 

jälkeen.  

 Totta kai sielläkin tapahtuu kehitystä ja muutoksia, mutta isoa kuvaa ei enää tarvitse 

palata kyseenalaistamaan. Se on kyllä helpottavaa. Silloin se prosessi on myös toisenlainen. 

Nykyään tehdään lähes poikkeuksetta isostakin rakennushankkeesta se hankekohtainen kaava, 

ja sillä määritellään hankkeen edellytyksiä. Viranomaiset haluavat varmistaa sen.  

 

HK       

Hyvä esimerkki. Olivatko tiimin jäsenet tyytyväisiä 

tähän? Oliko se heille outo tilanne?  

 

Haastateltava B 

He ottivat sen todella mielenkiinnolla vastaan. Ottivat uutena mahdollisuutena tehdä jotain eri 

lailla, ja päästä suunnittelemaan ja vaikuttamaan. Se alkoi olla vähän puuduttavaa se tekeminen. 

Siellä oli taustalla se, että sieltä poistui iso visio. Se johtui osittain myös siitä, että asiakas ei itse 
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pystynyt määritellä niitä lähtökohtia. Meidän olisi pitänyt tuoda siihen voimakkaammin. 

Hankkeessa oli ristivetoja, urakoitsija. Tällä prosessilla me saatiin se vapautettua, me löydettiin 

asiakkaan ja urakoitsijan kanssa yhteinen latu, jota me nyt mennään. Se on loistavaa. Pistin itseni 

siitä sivuun, omat ambitioni ja yritykseni. Ja sitten käännettiin ympäri se tilanne. Se oli 

huvittavaa, että sen konseptin kehitti meidän juniori, meidän harjoittelija. Mutta siitä konsepti-

ideasta arkkitehtuurin on vielä pitkä matka. Siinä ajatukset on lennellyt matkan varrella, mutta 

nyt ne pitää jalostaa rakennukseksi.   

 

HK       

Toi on mielenkiintoinen lähestymistapa, koska kyllä vieläkin arkkitehtitoimistoissa on sitä 

ajattelutapaa, että osakkaat suunnittelevat konseptin, ja muut vain 

toteuttavat, sehän on se perinteinen malli.  

 

Haastateltava B 

Kyllä ja tätä meillä on myös. Mutta sitten on myös siltä väliltä, että tehdään tiiminä. Koska me 

neljä tehdään tiiminä ja ollaan aina tehty, ja parhaat tulokset monesti syntynyt niin, että 

haastetaan toisia, lyödään yhteen ja etsitään se viides vaihtoehto. Samalla tavalla välillä tehdään 

porukalla ja löydetään sitä kautta hyviä ajatuksia. Tämä on erittäin tärkeää ja 

arkkitehtimaailmastahan löytyy tällaisia, vaikkapa Fosterin toimisto, joka edustaa maailman 

huippua kaikessa. Siellä on kolmen tapaisia projekteja: niitä joista Foster ei tiedä mitään, niitä 

joista hän tietää jotain ja niitä joihin hän aidosti osallistuu. Ei voi ollakaan muulla tavalla. Mun 

mielestä on hyvä, että on monimuotoisuutta ja meilläkin on. Monipuolisia tapoja toimia, 

seisotaan monella jalalla, tehdään monia typologioita. Ongelmanratkaisukyky on se meidän 

tärkein ominaisuus. Ei se, että keskitytään jonkun tietyn typologian virittämiseen äärimmilleen. 

Me ei olla asuntosuunnittelutoimisto, mutta me tehdään asuntotuotantoa. Tehdään julkisia 

taloja, tehdään kaavoja, meillä on kymmenen sisustajaa. Työympäristökonsepteja. Ihan laidasta 

laitaan.  

 

HK      

se on enemmän se tekemisen tapa keskeinen 
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juttu, eikä se mitä tehdään.  

 

Haastateltava B 

Kyllä. 

 

HK 

Miten teillä tiimien koko ja rakenne? Jos on vaikka kilpailu tai muu projekti, miten se on 

organisoitu, kuinka monta henkeä siinä on mukana ja mitkä ovat roolit? 

 

Haastateltava B 

Riippuu hankkeen koosta. Pienimmillään se on yksi arkkitehti tai kokenut opiskelija, joka vetää 

tiimiä. Sitten siinä on yleensä aina vähintään yksi osakas. Yksi arkkitehti, joka hallitsee 

tietomallia, se tehdään ArchiCad:lla meillä. Pitää olla riittävä osaaminen tehdä se kokonaan. 

Siihen voidaan lisätä apua, sisustaja, nuorempi suunnittelija. Voi olla pari arkkitehtia, 

kokeneempi ja nuorempi. Vielä isommassa projektissa voi olla BIM-arkkitehti, vetäjä ja 

toimistoarkkitehteja. Sitten kun kasvaa tosi isoksi niin on kokeneita arkkitehteja, joilla ei ole 

tietomallinnusosaamista ollenkaan, mutta tulee paljon rakennusteknistä määrittelyä, 

rakennusselostuksen kautta, projektinvetämistä, kokouksia, BIM-arkkitehti erikseen, vastuullisia 

toimistoarkkitehtejä osa-alueittain. Se vaan kasvaa, kertautuu, mitä vaativampi hanke, sitä 

enemmän kokemusta pitää olla suhteessa siihen hankkeeseen. Isoimmat hankkeet ovat tällä 

hetkellä Espoon keskuksen lippulaiva ja Keski-Suomen keskussairaala, jossa on yli 15 ihmistä. 

Pienimmät hankkeet ovat tällaisia, että yksi arkkitehti. Asuntuotantoa ja 1-3 henkilöä tekee 

ketterästi. 

 

HK 

Eli se on orgaanista myös. Te kun olette 90-luvulla aloittaneet, niin onko arkkitehtitoimiston 

johtaminen muuttunut tänä aikana? 

 

Haastateltava B 

Me ollaan menty töihin 80-luvun lopulla ihan nuorina junioreina ennen lamaa. Se 90-luvun lama 
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oli se suuri lama, jolloin lähes kaikki oli työttömänä. Me oltiin onnekkaita, kun saatiin jäädä 

töihin. Silloin hankkeet olivat ylipäätään erilaisia, koska oli taksa. Niihin sai aikaa ja varattiin 

aikaa ihan eri tavalla. Julkinen toimija oli tiennäyttäjä. Nykyään se on ihan toisinpäin. Ne ovat 

yksityiset tahot, jotka rakennuttavat ja niillä on jopa parhaat projektit. Julkinen taho kipuilee 

resurssien puutteessa. 

 Arkkitehtitoimistojen digitalisaatio, vaatimus kasvaa eksponentiaalisesti. Tietomalliin 

ladataan yhä suurempia vaatimuksia, ja siitä tulee se keskeisin työkalu. Se on sitä jo. Silloin 

lähdettiin siitä, että on hakaviivain ja rissa, kynät ja mekaaniset työvälineet. Joihinkin 

toimistoihin tuli sitten niitä tietokoneita ja tietokoneavusteinen suunnittelu räjähti 

vuosituhannen alussa kaikkiin toimistoihin, se vaan kasvaa. Nykyään meillä on valtava määrä 

servereitä ja mallipalvelimia. Me kehitetään tätä, että meillä on sähköpostit, kalenterit ja kaikki 

mobiililaitteissa myös. Miten saadaan pädissä dokumentit työmaalle. Pelkästään tämä tekninen 

puoli. Sitten on erikoistumista, ohjelmia, pintamallinnusta, projektinhallintaa. Kaikkiin on 

vahvuudet eri ihmisillä erilaiset. Ei ole enää niin, että kaikki tekee sitä saman tyyppistä työtä. 

Työprofiilit ovat niin erilaiset, sehän on muuttunut ihan täysin tämä toimiala. Kuitenkin kyseessä 

on se sama, että rakennetaan. Rakentaminen on fyysistä toimintaa ja konkreettisia fyysisiä 

objekteja. 

 

HK 

Viimeinen kysymys. Ehkä vähän jo koskit siihen, miten johtaminen tulee muuttumaan 

tulevaisuudessa? Kun ala teknistyy ja tulee erikoistuneempia työnkuvia, niin miten se vaikuttaa 

siihen johtamiseen? 

 

Haastateltava B 

Tuohon liittyen ja myös edelliseen jatkoa, niin olihan arkkitehtitoimistot enemmän tai 

vähemmän autoritäärisiä, hyvin hierarkkisia organisaatiota. Työntekijöistä puhuttiin orjina. Sitä 

mä en ole kuullut pitkään aikaan kenenkään käyttävän. Mä en itse ole halunnut käyttää sitä 

koskaan. Ei ollut työsopimuksia. Ei ollut lomarahoja, ei kunnioitettu aina edes äitiyslomia, eikä 

muita vapaita. Mä allekirjoitin aikanaan yleissopivan työehtosopimuksen ATL:n puheenjohtajana. 

Mä olen nähnyt sen erittäin tärkeänä osana, että säännöt ovat selvät. Kilpaillaan samoilla 
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periaatteilla ja kunnioitetaan myös työntekijöiden oikeuksia. Tässä mielessä ala on 

demokratisoitunut. 

 Tekninen vaativuustaso on koko ajan noussut. Varmasti tulee enemmän naisia alalle. Kyse 

on siitä myös, että mikä on suomessa arkkitehdin asema projekteissa enää jatkossa. 

Rakentamisesta päättää yhä enemmän muut kuin arkkitehdit. Siellä on rakennuttajakonsultit. 

Taloudellinen valta on ihan muualla kuin arkkitehdilla. Arkkitehdille ei edes avata niitä 

kustannuksia aina. Niitä kuitenkin syytetään siitä, ettei ne tiedä niistä kustannuksista, mutta kun 

eihän niille edes kerrota niitä. Yritysten koko tulee kasvamaan, se on tapahtunut maailmallakin. 

Isot toimistot kasvavat, keskisuuret pienenee. Pienet toimistot tule säilymään sellaisina studioina 

ja nyrkkipajoina, mutta vain ne isot toimistot voi enää vastata isoihin rakennushankkeisiin. Tulee 

yhä vaikeampaa kilpailua voittamalla perustaa toimistoa. Sekin on valitettavaa, koska niin pitäisi 

olla. Kilpailut on ollut meidänkin voimavara. Arkkitehtitoimistoista tulee suurempia konserneja. 

Niitä ei halua ostaa monialayritykset, koska tämä on niin erityinen, johtuen arkkitehtien 

persoonista. Ne ei ole onnistunut. Poikkeuksia saattaa olla. Ehkä saattaa jotkut lyöttäytyä yhteen 

kilpailun vuoksi. 

 Arkkitehtitoimistot saattavat ruveta myös palvelupalettiaan kasvattamaan, kehittämään 

enemmän. Tämä on ollut maailmalla tapana, developperit ei välttämättä ole urakoitsijoita, ne 

voi olla arkkitehtitoimistoja tai muita toimijoita. Ei tarvitse välttämättä tehdä edes omalla 

rahalla. Rakennuttamista voi alkaa tehdä pienessä mittakaavassa jossain määrin. Se voi olla ihan 

potentiaalinen vaihtoehto. Se ei vie leipää suurilta rakennusfirmoilta ollenkaan. Johtamisesta 

tulee yhä enemmän osaavien ryhmien keskinäistä tekemistä ja yhteistyötä. Meillä omassa 

toiminnassa ollaan pyritty yhteishenkeä nostamaan juhlilla, joita on tietyin väliajoin. Ne juhlat 

on kuitenkin vain hengähdystaukoja. Pääasia on, että se työ palkitsee. 

 Oikein johdettuna ja integroituneena suomalaiseen rakennusbisnekseen arkkitehtuurista 

tulee merkittävä arvo. Jos katsotaan esimerkiksi Britanniaa, joka on yli 10-kertaa isompi talous 

ja toimistot myös vastaavasti.  Ne parhaat toimistot on myös niitä suurimpia toimistoja, ja niillä 

on ne suurimmat liikevaihdot. Saksassa sama. Tämä on oikein, näin pitää olla. Se pitää olla juuri 

niin, että ei ole rahatoimistoja ja hyvää arkkitehtuuria tekeviä toimistoja. Joskus on vähän ollut 

siihen suuntaan. Se ei voi olla niin, vaan vakavarainen arkkitehtitoimisto, joka kykenee 

kehittämään toimintaansa, vastaamaan asiakkaan tavoitteisiin, tekemään teknisesti ja 
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taiteellisesti korkealuokkaisia suunnitelmia, joiden avulla kyetään rakentamaan ja tuottamaan 

kiinteistöliiketoiminnalle arvoa ja asiakkaalle haluttu imago. Ja ennen kaikkea kolmannelle 

osapuolelle, joka on poissa pöydästä, kuten Aalto sanoi, pienelle ihmiselle, hyvää ympäristöä. 

 

HK 

Kuulostaa siltä, että näet nämä kuitenkin mahdollisuuksina. 

 

Haastateltava B 

Nimenomaan, nämä ovat toisiaan tukevia. Taide ja teknologia arkkitehtuurina tuottaa arvoa 

taloudelle. Se tuottaa suoraan arvoa. Meillä on typologiat muutoksessa, palvelukonsepteja tulee 

monenlaisia. Arkkitehtuuri laajasti nähtynä, toiminnallisena, toimivana, korkeatasoisena 

rakentamisena, kiinteistönä, tuottaa ihan suoraan merkittävää pysyvää arvoa, joka on 

muuntojoustavuutta elinkaaren koko ajan. Ettei tarvitse purkaa sen takia. Se on kestävyyttä, 

kosteudenhallinasta lähtien. Se on investointi. Se on yksilöllinen osa kaupunkia ja rakennettua 

ympäristöä, josta ei haluta luopua. Parhaimmillaan se on sitä. Ei mikään ole muuttunut 

tuhansissa vuosissa. Xenophon ja Vitruvius on edelleen ihan päteviä. 

 

HK 

Meillä alkaa aika loppua. Tämä oli todella mielenkiintoista. Paljon kiitoksia. 

 

Haastateltava B 

Ole hyvä. Nämä ovat ihanteellisia nämä mun jutut, että arkipäivässä me kipuillaan näiden 

asioiden kanssa koko ajan. Ei ole kultareunaista tämä touhu. 

 

HK 

Niin. On se visio, mutta sitten se käytännön tekeminen on eri asia. 

 

Haastateltava B 

Joo, mutta ne onnistumiset ja ne valmiit projektit ovat niitä jotka palkitsee ja osoittaa, että se 

työ kannatti tehdä. 



  

 
146 

 

Haastattelupöytäkirja C 
Haastateltava:  Johtaja, Toimisto C 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 45 min 

 

HK 

Ihan ensin kiitos vielä, että suostuit tähän. Ihan aluksi niin tiedän, että olet toimitusjohtaja ja 

olet aloittanut tänä vuonna. Mutta pystyisitkö kertoa mikä sun tausta, rooli ja vastuualue on 

tällä hetkellä? 

 

Haastateltava C 

Jos taustasta aloitetaan, niin se on varsin pitkä täällä konsernissa ja alun perin Rakennustoimisto 

Puolimatkassa. Ihan tuotantoa, tuotannonhankintatehtäviä on joskus tullut tehtyä. Itseasiassa 

kun meillä oli projekti Leningradissa Neuvostoliitossa, ja siitä hankintainsinööriksi. Työmailla 

työmaainsinööri, projekti-insinööri. Sitten jossain vaiheessa siirryin meidän 

kiinteistönkehitykseen. Developattiin toimitilakohteita, muun muassa tämä kortteli tässä. Sen 

jälkeen kehitysjohtajaksi rakennusliikkeeseen. Olin välillä linjajohtajana rakennusliikkeessä. 

Uusimaa tän pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Etelä-Häme sitä aluetta johdin. Sen jälkeen 

jälleen kehitysjohtajana IT- ja liiketoiminnan kehittäminen. Ja sitten tämän vuoden alusta täällä. 

Tämmöinen tausta. No mikä mun tehtävä sitten on, niin se on tavanomainen toimitusjohtajan 

tehtävä tässä firmassa. Johdan tätä meidän organisaatiota ja raportoin meidän hallitukselle.  

 

HK 

Eli sulla on pitkä ura johtotehtävistä. Okei, mennään tähän aiheeseen eli johtamiseen vähän 

tarkemmin. Miten sä määritellet johtajuuden ja miten se ilmenee teillä täällä? 

 

 



  

 
147 

Haastateltava C 

Sä varmaan osaat määritellä johtajuuden teorian viitekehyksen paremmin. Mutta se, että mitä 

mä pidän johtajuuteen kuuluvana, niin tietysti suunnan määrittämistä ja näyttämistä, 

kommunikointia ja seuraamista. Alahenkilöille ja organisaatiolle sen seuraamista, 

muistuttamista ja ohjaamista. Tän tyyppistä. Se on tietysti yksi osa-alue, se on se suunta. Tää on 

tätä management-puolta. Sitten on leadership-puolta. Miten me ihmisiä johdetaan. Miten me 

suhtaudutaan erilaisiin asioihin. Miten me vaaditaan. Miten käsitellään ongelmatilanteita. 

Minkälainen esimiestyön tapa meillä on. Miten me suhtaudutaan ihmisten kehittämiseen ja näin 

edelleen. Sitä puolta. Sitten ollaan osa isoa konsernia niin, ehkä se on osa sitä managementtia 

myös, mutta meillä on paljon konserniohjeita. Siinä on paljon tätä valvonnankin puolta. Me ei 

haasteta sellaista mikä on jo päätetty ja ratkaistu. Vaan pikemminkin keskitytään seuraamaan ja 

varmistamaan, että me pystytään sitä toteuttamaan. 

 

HK 

Jos keskittyy enemmän tähän leadership-puoleen, niin miten se ilmenee täällä? 

 

Haastateltava C 

No tietysti miten me mitataan sitä, niin mitataan kerran vuodessa henkilötyytyväisyyskyselyllä. 

Sen jälkeen koitetaan siitä synnyttää toimenpiteitä, asiankäsittelyä ja esillä pitämistä pitkin 

vuotta. Meillä on leadership-puolella tuloskeskustelut ja kehityskeskustelut puolen vuoden 

välein. Tämä on tätä mittaamista, metodiikkaa. Sitten kuukausittain kerätään palaute- ja fiilis- ja 

tämmöistä. Se on enemmän semmoinen kuumemittari, että missä ryhmässä tai osastossa tai 

suunnittelualalla miltäkin tuntuu. Että onko jossain jotain mitä pitäisi huomata. Tämä on ehkä 

vähän mekanistista, mutta tämä onkin sitä mittaamista. Mitä me sitten tehdään, niin toki se on 

sitä esimiehen esimerkin antamista ja suunnan. Asioiden käsittelyä ja myös softien puolien esille 

ottamista. Yksi osa sitä on, ollaan kehittämisessä, ei välttämättä, miten me sitä toteutetaan, 

mutta että halutaan sitä kehittää. Me ei mun mielestä olla riittävän hyviä siinä. Ollaankin 

esimiestyön kouluttaminen otettu yhdeksi tän vuoden teemaksi. 
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HK 

Eli se on ihan agendalla? 

 

Haastateltava C 

On agendalla ja se on yksi meidän koulutussatsaus. 

 

HK 

Miten sä itse olet oppinut johtamaan? Oletko opiskellut jotain johtamisoppeja vai onko se tullut 

käytännön kautta? 

 

Haastateltava C 

Se on varmasti sekä että. Enhän mä ole mikään ekonomisti. Insinöörejähän ei opeteta johtamaan, 

ne saa sen äidinmaidossa. Käytännön kautta tietysti moni asia, mutta meillä on esimerkiksi 

johtamisen koulutusohjelma konsernin sisällä. Konsernin oma ja vielä Suomen yhtiön oma. Aalto 

EE:n kanssa nykyään tehdään. Tämmöinen räätälöity. Se on yksi sellainen eniten johtamiseen 

keskittynyt isompi satsaus. Mutta toki meillä on erilaisia enemmän fokusoituja johtamisen 

koulutuksia ja kurssituksia ollut. Sisäistä koulutusta. 

 

HK 

Tarjotaan sitä kautta mahdollisuuksia. 

 

Haastateltava C 

Se on vähän niin, että jos sä olet nyt kiertänyt noita arkkitehtitoimistoja. Ne ovat kooltaan 

yleensä pieniä. Me ollaan kuitenkin pohjoismaissa 18 000 ihmisen konserni ja Suomessakin 

8500. Se antaa mahdollisuuksia ihan toisella lailla. 

 

HK 

Niin, pikkasen eri rakenteet sille. Nyt kun mainitsit noi arkkitehtitoimistot, niin tehän ette, kuten 

sanoit, ole pelkkä arkkitehtisuunnittelufirma, vaikka teette myös sitä. Mutta teilläkin on paljon 

arkkitehtejä täällä töissä. Ehkä sulla on jotain näkökulmaa siihen, että minkälaista on tällaisen 
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arkkitehtiporukan johtaminen. Mulla kysymyksenä on, että miten kuvailisit arkkitehtitoimiston 

johtamista, mutta se ei ihan tähän. 

 

Haastateltava C 

Tästä näkökulmasta, kun johdan monialasuunnittelutoimistoa. 

 

HK 

Niin se on vähän eri, mutta jos muotoilee niin, että teillä on monenlaisia suunnittelijoita. 

Insinöörejä, arkkitehteja vaikka mitä. Niin millaisia erityispiirteitä se tuo sitten johtamisen 

näkökulmasta, kun on niin erilaisia ihmisiä. 

 

Haastateltava C 

No tietysti ainakin se tuo sen, että väkisinkin me joudutaan rakentamaan organisaatiota eri 

tavalla. Kun me joudutaan organisoimaan tätä porukkaa pienempiin, joka tuo sitten sisäisiä 

organisaatiorakenteiden rajapintoja, jotka tekevät aina gäppejä ja tietokatkoja ja tehottomuutta. 

Se on yksi. Sitten arkkitehteihin liittyen, niin nehän on verrattuna näihin muihin hemmetin fiksua 

porukkaa. Fiksua ja haastavaa. Ehkä vähän herkempääkin. Täytyy sanoa, että koko 

suunnitteluväki on aika erityyppistä, kun toi rakennusliikkeen porukka. Ehkä vielä 

huolellisemmin täytyy asioita käsitellä, ettei synny väärinkäsityksiä. Ihmiset ovat aika tarkkoja 

nyansseistakin ja näin. Arkkitehtien johtaminen, siellä on se taitelijapuoli ja sielu. Siellä on tämän 

pitkälle koulutetun kriittisen tekijän puoli. Se tuo siihen omia piirteitä. Mutta en tiedä onko siinä 

sinällään mitään kummallisempaa johtamiseen liittyviä erityspiirteitä. Nämä on niitä mitä siinä 

käytännön elämässä tulee vastaan. 

 

HK 

Liittyykö se lähinnä kommunikaatioon? Kuulosti vähän siltä. 

 

 

Haastateltava C 

No kommunikaation siinä mielessä ainakin, että ehkä siinä täytyy olla tarkempi. Jossain 
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vähemmän kriittisessä työyhteisössä asiat menee tuosta, eikä niitä sen kummemmin. Mutta 

täällä saatetaan pysähtyä puimaan ja pohtimaan enemmän asioita. Siitä saattaa ehkä generoitua 

sellaisia sisältöjä ja merkityksiä, joita ei ollenkaan ollut tarkoitus. Mitä mä olen koittanut tänne 

tuoda tämän vuoden alussa lisää, niin luoda sellaista avointa kommunikoinnin kulttuuria ja 

ympäristöä. Että ei pysähdyttäisi puimaan asioita, vaan tultaisiin suoraan. Käytäis 

kanssakäymistä aktiivisesti, jolloin päästäisiin turhista asioista eroon. Otetaan heti kissa 

pöydälle. 

 

HK 

Niin, ei jää sellaisia solmuja. 

 

Haastateltava C 

Joo, kaivamaan, kiusaamaan ja syömään motivaatiota. 

 

HK 

Sitten kysymys rekrytoinnista. Minkälaisia ominaisuuksia te haette. Teillä on varmaan omat 

systeemit rekrtyointiin, mutta mitä te haette potentiaalisilta työntekijöiltä? 

 

Haastateltava C 

Sehän riippuu ihan, että mihin tehtävään rekrytoidaan. Vaihtelee hyvinkin paljon. 

 

HK 

Joo, onko jotain yhdistävää tekijää? 

 

Haastateltava C 

Mikä voisi olla sellainen. Me haetaan tietysti hyviä tyyppejä, jolla prosessori toimii. Sekin kovin 

tehtäväriippuvaista. Jossain täytyy oikein kovasti satsata siihen. Jossain haetaan enemmän 

suorittajaa. Vaikea sanoa suoraan, että olisi jotain yhteistä nimittäjää, kyllä se lähtee siitä 

tehtävästä. 
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HK 

Entä mistä palkitaan? Tai mitkä tekijät nostaa organisaatiossa ylöspäin näitä yksilöitä? 

 

Haastateltava C 

Pyritään suorituksesta palkitsemaan ja suorituskyvystä. Sehän osoittaa ihmisissä potentiaalia. Ja 

potentiaalista me tietysti innostutaan ja pyritään etsimään uusia lisähaastavia tehtäviä ja 

avaamaan tietä eteenpäin. 

 

HK 

Entä kun teillä on näitä sisäisiä johtamiskoulutusjärjestelmiä, niin miten niihin valikoidaan 

ihmiset? 

 

Haastateltava C 

Yleensä tämän tyyppisiä valitaan nimenomaan. Nähdään, että heissä on potentiaalia ja kannattaa 

kouluttaa. Aukeaa sitten uusia tehtäviä. 

 

HK 

Tuleeko mieleen joku konkreettinen tilanne, jossa sun omat johtajataidot olisi joutunut 

erityiselle koetukselle? Joku tosi vaikea tilanne. 

 

Haastateltava C 

Vaikka kuinka monta. 

 

HK 

Joku tosi vaikea tilanne. Kuvaile minkälainen se tilanne oli ja miten selvisit siitä. 

 

Haastateltava C 

Sanotaan, että kyllähän kun avainhenkilöistä on kyse, niin asioilla on silloin kovasti merkitystä. 

Että niissä onnistutaan silleen, että ihmisen into ja motivaatio säilyvät, pysyy yllä ja kehittyy. 

Varsinkin avainhenkilön menettäminen on suuri takaisku. Moni asia menee sekaisin, vaikea 
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löytää uutta ja niin edelleen. Jos tällaisen henkilön kohdalla tulee sellainen tilanne, että 

erilaisista syistä, järjestelystä, organisoitumisesta tai jostain muusta, se positio muuttuu. Ikään 

kuin putoaa alta. Sitä täytyy käsitellä, niin se on hirveän haasteellinen. Miten siitä saa toisen 

näkemään eteenpäin eikä tekemään johtopäätöksiä, jättämään meitä. Miten tämmöisistä selviää, 

niin se on sitä, että mikä se tie sinne eteenpäin on. Koittaa puhua siitä. Pitää katseen siinä, eikä 

siinä, että surraan mennyttä, jota ei voi enää olla. Tämmöinen on se millä mä olen yrittänyt niistä 

selvitä. Tai mikä on ollut se taktiikka, jolla koittanut edetä. 

 

HK 

Kuulostaa aika pragmaattiselta tyyliltä. Näin me tästä selvittäisin.  

 

Haastateltava C 

Niin, ja että on tietenkin ikävää, että näin on käynyt, mutta kun juttu on nyt näin. Miten tästä 

eteenpäin sinä voisit jatkaa, mitä mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Tämä ei ollut 

maailmanloppu vaan tie jatkuu. Tämmöinen näkemys. Mutta kyllähän vihainen asiakas on aina 

sitä. Kuluttaja-asiakkaat on jossain tilanteissa erittäin hankalia. Ei se tavallaan ole 

johtamistilanne, mutta tietyssä mielessä on. Me ollaan annettu lupaus. Hän on siihen uskonut 

ja siitä maksanut. Me ei onnistuta ja hän pettyy. Sen asian käsittely on ollut joidenkin kohdalla 

vaikeimmasta päästä. 

 

HK 

Mitä sä itse ajattelet tuollaisissa tilanteissa. Tuollainen tosi vaikea tilanne, niin onks se vaan, 

että nyt on pakko tehdä näin ja toimit sen mukaan vai miten itse tilanteessa toimit oikein. 

Stressaava ja vaikea tilanne. 

 

Haastateltava C 

Työtehtäviin kuuluu monenlaista. Se on yksi lähtökohta. Mutta ehkä se, että miten siinä asiassa, 

mikä se käsiteltävä asia ikinä onkaan, niin siinä on hyvä pitää yksi perusprinsiippi, hoitaa ensin 

ihmisen ja sitten vasta asiaan. Että jaksaa käyttää aikaa siihen, että sen ihmisen olon käsittelee 

ja on siitä pahoillaan. Vasta sen jälkeen, että mitä tehdään. 
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HK 

Ja tuohan vaatii myös tunneälyä, että pystyy lukemaan. 

 

Haastateltava C 

Sitähän se vaatii. Jotkut ovat siinä oikeankin hyviä, toiset ei kauhean hyviä. Se on oikeastaan 

helppo, kun muistaa, että mennään tässä järjestyksessä, eikä heti lähdetä vääntämään, että onko 

tää meidän syy vai eikö ole. 

 

HK 

Tuo on hyvä prinsiippi. Ensin ihminen ja sitten vasta asiaan. Aktivoiva tehtävä, piirrä kuva teidän 

yrityksen johtamisesta. Ei ole oikeaa vastausta. 

 

Haastateltava C 

Kuva johtamisesta? Tää on just arkkitehdeille tehty tehtävä, insinööreille tästä täytyy varmaan 

tehdä vuokaavio. Mitähän mä nyt sanoisin. Mä piirrän tähän tällaisia kehiä. Tai ei nämä ole edes 

kehiä, vaan sisäkkäisiä neliöitä. Tähän täytyisi kehittää enemmänkin symboliikkaa. Täällä on 

meidän visio, strategia ja pääperiaatteet. 

 

HK 

Ne on siellä keskellä? 

 

Haastateltava C 

Joo. Ja meillä tietysti on organisaatiorakenteita tässä ympärillä paljonkin. Niitä tulee sieltä 

konsernista ja tulee täältä maantasolta ja niin edelleen. Organisaatiorakenteita ja muita 

tukifunktioita ja rakenteita. Sitten tulee tämä meidän oma johtoryhmä, joka toteuttaa niitä ja 

hyödyntää näitä rakenteita. Toteuttaa tätä konsernin visiota. Sitten tulee meidän ihmiset täällä, 

joiden kanssa me tehdään. Täällä on sitten se markkina ja se ulkopuolinen maailma, johon me 

tuodaan arvolisää. 
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HK 

Vähän niin kuin linnoitus tai joku kaupunki? 

 

Haastateltava C 

Niin, sen ei pitäisi. Kun mä aloin kertoa, että me ja ulospäin markkinaan. Mutta tätä voi katsoa ja 

pitäisikin katsoa ulkoa sisäänpäin. Täällä on se markkina, ne asiakkaan tarpeet ja arvolisät, joita 

me voidaan tuottaa. Tässä on resurssit, joilla me tuotetaan ja täällä on ne prinsiipit, joilla me 

toimitaan. 

 

HK 

Sinullakin on pitkä johtamisura, niin miten rakennusalan firman johtaminen on muuttunut urasi 

aikana? 

 

Haastateltava C 

No onhan tietysti johtamiskulttuuri ja yrityskulttuuri muuttunut. Meillä on muuttunut siinäkin 

mielessä, että ehkä sellainen suurin vaihe-ero oli, kun NCC Group osti Puolimatkan täältä. Me 

muututtiin tytäryhtiöksi ja lähemmäksi pohjoismaista tapaa toimia ja johtamisen tapaa. Se on 
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varmasti yksi meillä, eli se on tuonut toisaalta keskustelevuutta ja tämmöistä enemmän, mutta 

toisaalta paljon lisää näkökulmaa. Me ei ajatella enää kuten se pieni yritys täällä Suomessa 

suhteessa koko grouppiin, vaan ollaan merkittävän suuri toimija. Ollaan siellä suuren toimijan 

toiminnoissa ja johtamisessa mukana. Tuodaan sinne myös oma panoksemme ja integroidutaan. 

Ollaan viime aikoina integroiduttu aivan hirveän paljon. On lähtenyt johtoa, joka toimii 

konsernissa nykyään. Nämä on ehkä osa. Sitten tietysti onhan meidän yhteiskunnassa muutenkin 

autoritäärisyydestä hyvinkin poistuttu näinä viime vuosikymmeninä. Se oli vielä hyvinkin läsnä. 

Ihan kaikkia rakenteita myöten, työympäristöjä myöten. Ihmisten kommunikaatio ja tämmöistä 

myöten. Kyllähän siitä on päästy pois. Enemmän vuoropuheluun ja helpompaan 

lähestyttävyyteen, asioista puhumiseen sen sijaan, että ättäröitäis niiden 

organisaatiorakenteiden ja hierarkioiden kanssa. 

 

HK 

Joo, se vaikuttaa johtamiseen tosi paljon. Tuntuu, että varsinkin nuoremmilla sukupolvilla on tosi 

erilainen suhtautuminen. 

 

Haastateltava C 

No se on ehkä sitäkin, mutta luulen, että iästä riippumatta ollaan päästy siihen. Ei minusta meillä 

havaitse sellaista, mutta kyllä se jossain määrin. Jotkut aiemmat esimiehet ja esimiesten 

esimiehet olivat varsin jäykkiä ja vanhoillisia, mutta sen näköjään aika hoitaa. Voi siinä jotain 

sukupolviasiaakin olla, mutta mä en ole oikein varma onko se välttämättä edes sitä. Mutta hieno 

homma, että on siirrytty keskustelevampaan ja välittömämpään ja epämuodollisempaan. Myös 

joustavampaan ja kommunikoivampaan. Enemmän kontaktoivaan ja dialogia käyvään. 

Sparraavampaan ja valmentavampaan. 

 

HK 

Samalla voisin kuvitella, että johtajan näkökulmasta noi muutokset on vaikeuttanut tilannetta 

siinä mielessä, että pitää osata enemmän erilaisia rooleja. Jos ennen sä olet ennen insinööri- tai 

arkkitehtitoimistossa voinut vaan sanoa, että näin tehdään ja se on toiminut, mutta nythän on 

ihan toisenlainen tilanne. 
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Haastateltava C 

Mutta kyllähän meillä silti täytyy sellainen rakenne olla olemassa, että jos meillä jossain kohtaa 

jokin asia päätetään ja sitä organisaatiossa jalkautetaan, niin ei sitä ruveta siellä uudestaan 

päättämään. Sitten keskustellaan siitä, kuinka me saadaan tämä toimimaan ja aikaiseksi kun 

ruvetaan toteuttamaan. Mutta jos se on välitön ja hyvä se yhteys, niin sieltä alkaa tulla palautetta, 

että tässä ei toimi tämmöinen, tähän täytyy keksiä. Se on sitä dialogia, jota siinä voi käydä. 

Entisessä maailmassahan oltaisiin ääritapauksissa tehty vaan väkisin. Perse edellä puuhun. Mutta 

ei siitä voi lähteä, että päätöstä ruvettaisiin joka vaiheessa aina päättämään uudestaan. 

Tehdäänkö me vai eikö tehdä. Vaatii valmiutta keskusteluihin. Kyllähän se vaatii koko ketjulta, 

vaikka ei kauhean iso yritys olekaan, mutta kyllä siinä on monta vaihetta. Että johtamisen ketju 

toimii. Mitä me käsitellään ja päätetään. Seuraavalle saadaan kommunikoitua, että tämän takia 

toimitaan näin. Jolloin sillä on se peruste olemassa. Kyllähän ihmiset siitä alkaa, jos lähdetään 

muutosta tekemään, usein vaikeimmat asiat on muutoksen johtamista, että no miksi? Kun siitä 

kysymyksestä päästään yli, niin seuraava kysymys on jo vähän helpompi, että mitä sitten? Ja sen 

jälkeen seuraava, että miten tehdään? 

 

HK 

Nyt kun vähän käytiin läpi johtamisen lähihistoriaa, niin miten arvioisit tästä eteenpäin? Millaisia 

trendejä, miten johtaminen tulee muuttumaan? 

 

Haastateltava C 

Kristallipallot esiin. 

 

HK 

Onko nähtävissä nykyhetkessä jotain? 

 

Haastateltava C 

Nykyhetkessä voi aina peilata lähihistoriaa ja mihin se sama lineaarinen kehitys menisi. Mutta 

mikä sitten olisi sellainen, mitä yleensä ne megatrendit ovat ja miten ne vaikuttaisi johtamiseen. 

Mehän on oltu tälläkin toimialalla aika kotimaisia. Sitten aina puhutaan digitalisaatiosta ja 



  

 
157 

teknologioista ja näin. Yhteen aikaan etätyö oli se juttu ja samalla ei huomattu, että se 

työyhteisön sosiaalinen merkitys ohenee. Ei mulla mitään kuolematonta tähän ole heittää. 

Näistähän se varmasti globalisaatio, digitalisaatio ja niiden mahdollisuuksia. Enemmän ehkä 

ollaan siellä tekemisen substansseissa kuin johtamisen. Monikulttuurisuutta ja moniarvoisuutta 

ja tämmöisiä asioita. Ne tuovat johtamiseen omia haasteitaan. Kuitenkin pääosin kotimainen 

työyhteisö täällä, mutta suunta on varmasti monikansallinen Suomalainen. 

 

HK 

Teillä ei niin paljon kuitenkaan ulkomaalaisia työntekijöitä? 

 

Haastateltava C 

Meillähän ei ole ulkomailla yhtään työntekijää. Toimitaan suomen markkinoilla ja suomessa. 

Mutta meillä on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä jonkin verran, mutta ei kovin paljoa vielä. 

Suuntaus on varmasti, että niitä on enemmän kuin vähemmän. Se varmasti osaltaan vaikuttaa 

tähän. Täytyy osata huomioida. 

 

HK 

Alkaa olla vikoja kysymyksiä, tuli mieleen, kun katsoin tätä kuvaa, että mikä tää teidän visio on? 

 

Haastateltava C 

Visiohan on konsernin yhteinen visio. Me uudistetaan toimialaa ja tuotetaan ylivertaisia kestävän 

kehityksen ratkaisuja. 

 

HK 

Tuleeko mieleen jotain muita johtajuuteen liittyviä kokemuksia 

 

Haastateltava C 

Kyllähän asiantuntijaorganisaation johtaminen, joka suunnitteluorganisaatio on, niin on 

todellakin erilaista kuin tuotanto-organisaation. Ihmiset on erilaisia, kysyy erilaisia kysymyksiä, 

tarvitsee erilaisia perusteluja, erilaista dialogia ja eri määrän. Selvästi enemmän. Vaativampaa, 
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ovat haastavampia ja haastavat. Siihen haastamiseen on syytä olla valmis. Eihän siihen tarvitse 

vastauksia olla, mutta ei koe sitä ongelmana. Mulla oli yksi hauska tilanne, kun edellisessä 

tehtävässä kehitysyksikköön rekrytoin yhtä henkilöä. Mun ryhmässä porukka oli seulonut ihmiset 

ja haastatellutkin jo. Se jota oltiin rekrytoimassa, niin hän vinkkasi mulle, että tule sinäkin vähän 

juttelemaan. Tämä joka oli saamassa työpaikan, niin rupesi haastamaan mua. Se oli yhtäkkiä 

sellainen yllättävä tilanne, mutta ehdottomasti pidin siitä. Koska ne asiat, joilla hän haastoi mua, 

oli todella relevantteja. Kyllä me hänet sitten rekrytoimmekin ja olen ollut erittäin tyytyväinen. 

Mutta täytyy olla valmis siihen. Aina ei vastauksia ole tai ei ole mahdollisuuksia dialogiin, mutta 

ei se saa olla vaikeata ja ahdistavaa. 

 

HK 

Pitää olla valmis siihen. 

 

Haastateltava C 

Valmistautunut henkisesti, vaikkei tiedollisesti olisikaan. Siihen voidaan palata ja näin. Mutta 

sellainen vanhan ajan johtaminen, missä pitää olla kaikkien asioiden asiantuntija ja tuntea koko 

homman substanssi, niin sellaiselle johtajalle se voi olla aika vaikea tilanne. 

 

HK 

Niin, että kyseenalaistatko sä jotenkin mun auktoriteettia. 

 

Haastateltava C 

Niin joo ja tokihan se sitä kyseenalaistaakin, mutta se jos mikä on asiantuntijaorganisaation 

johtamista. 

 

HK 

Tavallaan onko näin, että alainen voi olla monessa jutussa paljon fiksumpi? 

 

Haastateltava C 

On, ja parhaat alaiset ovatkin. Jos tän homman hoitaa hyvin niin ne kaikki on. Ei pidä yrittää luoda 
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sellaista kulttia, että olisi itse se paras asiantuntija. Ei varmasti ole. Parhaat asiantuntijat on 

tuolla joukoissa, kun ne on juuri niitä asiantuntijoita. Oma eksperttiisi on siellä sen kuvion 

johtamisen puolella. 

 

HK 

Kaiken kaikkiaan johtaminen aikamoista tasapainottelua. 

 

Haastateltava C 

Ei ne suurimmat haasteet tässä ole niitä asioiden johtamista, kyllä ne siellä ihmisissä on. 

Ihmisten johtaminen on se juttu. Ne asiat ne voi olla kiusallisia, tiukkoja ja hankalia, mutta kyllä 

ne suurimmat haasteet on siellä, että saa ne ihmiset innostumaan. 

 

HK 

Kiitos tosi paljon. 
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Haastattelupöytäkirja D 
 

Haastateltavat:  Johtaja 1, Toimisto D 

   Johtaja 2, Toimisto D 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 45 min 

 

 

HK 

Esittelisittekö itsenne, mitkä ovat roolisi ja vastuualueesi yrityksessänne? 

 

Haastateltava D1 

Olen toimitusjohtaja, siihen kuuluu operatiivinen johtaminen. Se on käytännön asioiden 

pyörittämistä. Myöskin talousasioiden hoitaminen ja vastaaminen. Laskutuksesta huolehtiminen 

ja ylipäätänsä siitä huolehtiminen, että meillä on käytössä tarvittava määrä resursseja 

henkilöstön ja talouden osalta. Että homma pyörii. Paljon sellaista työtä toimitusjohtaja tekee, 

jossa operoidaan tulevaisuudesta käsin. Puretaan riskejä sieltä pois, että se mahdollistuu se 

sovittu tavoite tai strategia. 

 

Haastateltava D2 

Mä olen sitten hallituksen puheenjohtaja, se on erilainen rooli. Meillä on kevyt hallitus, koska 

siinä on minä ja Sami. Vuodenaikana sen puitteissa kirjataan ne lakisääteiset pakolliset, mutta 

myös kirjataan vuodenaikana niitä tapahtumia, ennakoitavia asioita. Pääsääntöisesti pyritään 

kerran kuussa pitämään kokous. Aina ei ehditä. Tilintarkastaja yleensä on kiinnostunut, että 

onko tiettyjä asioita huomioitu ja muuta. 

 

Haastateltava D1 

Ja kun ollaan tämän kokoinen yritys, niin osallistutaan myös siihen asiakastyöhön. Ja Kalle nyt 
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on kuusi vuotta vetänyt meidän suurinta hanketta tässä. Ollaan allokoitu hänelle aikaa hoitaa 

myös sitä, ja kevennetty sitten näitä muita vastuita. Joskus 7-8 vuotta sitten tilanne oli toisin 

päin. Mulla oli iso hanke ja Kalle hoiti sitten käytännössä katsoen toimitusjohtajan tehtäviä. 

 

HK 

Niin, se pikkasen elää? 

 

Haastateltava D1 

Näin se joustavasti hoidetaan. Toinen paikkaa toista. Se muu vastuu sitten on talon ulkopuolella 

 

HK 

Mennään itse aiheeseen eli johtamiseen ja johtajuuteen, niin miten te määrittelette johtajuuden 

ja miten se ilmenee teidän organisaatiossa? 

 

Haastateltava D1 

Sille on niin monta eri määritelmää. Puhutaanko management vai leadership-tason 

johtajuudesta. Mä näen, että me ollaan tässä yrityksessä siellä leadership-tasolla. Meidän pitää 

pysyä management-asioista erossa. Se johtajuus on myöskin sitä, että tietää oman roolinsa ja 

paikkansa. Osaa sitten jalkauttaa tiettyjä asioita sinne management-tasolle. Ettei myöskään polta 

sitä omaa uskottavuuttaan tietyissä asioissa. 

 Toinen tapa määritellä johtajuutta on mun mielestä se, että toimii edestä johtajana. Tai 

esimerkkijohtajana. Se on oikeastaan ainoa järkevä tapa tällaista yritystä johtaa. Eli täytyy olla 

näitten ihmisten luottohenkilö. Se yhtä lailla on ylhäältä päin johtamista ja se on palvelemista. 

Pystytään kannustamaan, tsemppaamaan. Kouluttamaan, niin että niistä saadaan paras 

potentiaali irti. Se on yhtä lailla johtamista. Koulutus on meille tärkeä juttu. Yksi tärkeä tehtävä 

johtajalla on myös kasvattaa uusia johtajia. Yksi tärkeä tehtävä on myöskin töiden hankinta, ja 

sen ulospäin luodun imagon ja maineen ylläpitäminen ja hankkiminen. 

 

Haastateltava D2 

Ajallisesti voisi sanoa, että johtajuuteen liittyy aika voimakkaasti se, että vähintään puolet ajasta 
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me pyritään tehdä töitä meidän ihmisten kanssa. 35% ajasta tehdään töitä meidän kulttuurissa 

vallitsevan tiimien ja organisaation yhteistyön rakentamiseksi. 15% jää strategiatyöhön. Kyllä 

johtajuus on nimenomaan sitä edestä johtamista. Se on ainoa tapa. Esimerkillä johtaminen. Sä 

oot siellä ja laitat ittes likoon, oot asiakkaissa, viranomaisten kanssa hoidat asioita. Kyllä se on, 

että mitä suuremmaksi yritys kasvaa ja niitä tapahtumia riittää, niin kun tulee tekemätön paikka, 

se tulee mun pöydälle. Voittekste hoitaa tän? Siihen liityy se, että vastuuta me annetaan paljon, 

vastuullisille suunnittelijoille, tiimiorganisaatioille, ratkoo niitä ongelmia itse. Tehdä päätöksiä. 

Me ei puututa niihin. Se on ihan olennaista, että jos joku on vastuussa jostain kokonaisuudesta, 

niin sillä on myös valta. Me ei voida mennä sinne ja ottaa kynästä kiinni. Voidaan auttaa 

päätöksenteossa ja tukea sitä prosessia kaikin mahdollisin tavoin. Mutta ei puuttua siihen mikä 

kuuluu hänen vastuuseen. Se on usein aika vaikea poisoppimisen paikka johtajilla, kun noustaan 

sieltä managementista leadershippiin, niin täytyy pystyä jättämään se taakse. Pitää luottaa niihin 

ihmisiin. Ne tekee ehkä eritavoilla kuin sinä. Jotkut tekee paremmin kuin sinä, siihenkin pitää 

tottua. Se on tärkeä asia pitää mielessä. 

 

Haastateltava D1 

Tulee hutejakin välillä, mutta se kuuluu siihen oppimiseen. Siitä ei kannata tehdä sen suurempaa 

haloota muuta kuin, että se kuuluu siihen prosessiin. Oppii, ottaa riskejä ja kehittyy. 

 

Haastateltava D2 

Virheiden tekeminen on kans ihan tervettä. Jos joku tekee mokan, niin se käsitellään, katsotaan 

mikä meni pieleen ja toivotaan ettei tehdä kahteen kertaan. Jaetaan myös sitä tietoa mikä meni 

pieleen. 

 

HK 

Toi steppi managementista leadershippiin, se on monelle aika vaikea. Voitteko kertoa, mikä 

teidän oma tausta on johtamisen suhteen. Miten te olette oppinut johtajiksi? Oletteko opiskelleet 

oppeja tai tekniikoita, vai onko se tullut ihan kantapään kautta? 
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Haastateltava D1 

Kyllä siinä on varmaan kumpaakin, että mun oma tausta on se, että olen ollut yrittäjä 16-

vuotiaasta saakka. Kasvoin yrittäjäperheeseen. Nähnyt ja kokenut kaikennäköistä sinä aikana, 

muutamat konkurssit ja kaikki muut. Monessa yrityksessä mukana, sitä on oppinut kantapään 

kautta niitä tiettyjä asioita. Mutta kyllä se niin on, että jos meinaa kasvaa kunnon johtajaksi, niin 

kyllä siinä tarvii myös apua. Me ollaan haettu muun muassa Trainers’ Houselta, Jari Sarasvuolta 

paljon apua. Ollaan käyty kolme vuotta siellä erilaisia intensiivivalmennuksia. Sieltä ollaan 

paljon apua saatu, ja muitakin vastaavia alan merkittäviä toimijoita käydään kuulemassa, ja 

hankitaan tänne joku puhumaan. Luetaan alan kirjallisuutta, ja ollaan ajan hermolla, että mitä 

maailmassa tapahtuu ja mitä johtajuudessa tapahtuu. Se on tärkeä osa. 

 

HK 

Niin, että se no selkeä fokus, että tätä kehitetään 

 

Haastateltava D2 

On kyllä. Määrätietoista itsensä kehittämistä. Meillä on vähän saman tyyppinen tausta, että 

yrityksessä ollaan oltu alusta asti. Tässä yhtiössä missä me ollaan oltu työntekijöinä, niin me 

ollaan ehkä luonteeltaan sellaisia vastuunkantajia, että ollaan otettu koppia usein vähän 

enemmänkin kuin mitä hartiat on kestänyt. Se on pakottanut oppimaan. Kyllä sieltä on tän alan 

liiketoiminnan oppiminen tapahtunut aika pitkälle. Ollaan aika isoissa firmoissa johtavissa 

asemissa oltu, ikään kuin oppia saatu sitä kautta. Sitten tämä loikka johtajuuteen vaatii tietoisen 

valinnan, rupeaa tekemään töitä sen kanssa. Se ei ole itsestään selvä kaikille. 

 

Haastateltava D1 

Joskus 5 vuotta sitten ihan puhuttiin siitä, että jos me meinataan kasvaa tästä merkittäväksi 

toimijaksi, niin me ollaan itse yrittäjinä se seuraava pullonkaula. Meidän täytyy itse kasvaa ja 

kehittyä, tulla paremmiksi johtajiksi ja paremmiksi ihmisiksi. Oppia omaa ajankäyttöä, itsensä 

johtamista, muiden johtamista ja niitä malleja mitä siihen liittyy. Kyllä se tiedostettiin aika 

vahvasti siinä vaiheessa. Ymmärrettiin, että meidän täytyy tehdä asialle jotain. Ne panokset mitä 

niihin silloin laitettiin, mikä tuntui silloin tosi raskailta, niin kyllä ne on maksanut itsensä 
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kymmenkertaisesti takaisin. Että se on ollut viisasta. 

 

HK 

Niin, pitkäntähtäimen sijoitus. 

 

 

Haastateltava D1 

Kyllä. 

 

HK 

Kun puhutaan tästä toimialasta, niin miten kuvailisitte arkkitehtitoimiston johtamista ja miten 

se eroaa jostain muusta? Tai mitä erikoispiirteitä tässä toimialassa teidän mielestä on 

johtajuuden näkökulmasta? 

 

Haastateltava D1 

Tää on asiantuntijaorganisaatio. Täällä on pääsääntöisesti tosi fiksuja ihmisiä, jotkut itseäni 

fiksumpia. Silloin johtaminen on myöskin sitä, että sä löydät oikeat ihmiset tekemään oikeita 

asioita oikeaan aikaan. Näiden ihmisten motivointi on myös tärkeää. Siellä saattaa olla 

vanhempia tieteenharjoittajia, jotka on tehnyt sitä 30-40 vuotta, tai sitten vasta koulusta 

valmistuneita opiskelijoita. Niillä on vähän erilainen motivaatio. Tapa tehdä asioita. Toiset 

motivoituvat pelkästä arkkitehtuurista, toiset sosiaalisesta kontekstista ja kuka mistäkin asiasta. 

Johtaminen on sitä, että pyrkii pitämään sellaista ilmapiiriä ja kulttuuria, jolloin se luottamuksen 

ilmapiiri rakennettaisi tänne. Kaikki auttaa toisiaan, ja jeesaa. Koetaan yhteenkuuluvuutta ja 

hyvää fiilistä siitä tekemisestä. Se on erityispiirre. 

 Toinen erityispiirre tässä porukassa on se, että nää on enemmän tai vähemmän taiteilijoita 

kaikki. Siellä on se taiteellinen herkkyys pinnan alla tosi vahvasti läsnä. Siellä on kaikenlaisia 

persoonia. Herkkiä ihmisiä aistimaan erilaisia asioita. Se täytyy hyväksyä, erilaisia tapoja tehdä. 

 

Haastateltava D2 

Se tuo pienen mausteen. Insinööritoimisto on siinä suhteessa ihan erilainen, ihan eri peli. Vois 
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kuvitella, en ole insinööritoimistoa johtanut, mutta se mitä on läheltä seurannut. Meillä vieraili 

yks diplomi-insinöörijohtaja hetken aikaa. Kyllä siinä huomattiin, että kommunikaatio 

organisaation kanssa, se että hallitsee sen saman kielitaidon, joka siirtyy sen kokemuksen kautta, 

että oot ollut alalla kauan. Se oikeastaan on edellytys sille, että sä itse ymmärrät mitä 

organisaatiossa tapahtuu. Että se sanaton viesti kulkee, muuten sitä ei tajua. Jos sä et ole kiinni 

siinä kieliopissa. 

 

Haastateltava D1 

Se on just näin. Jos karkeesti yleistää niin mitä me tehdään tässä arkkitehtuurissakin, niin se on 

sellaista sielun puhaltamista materiaan loppupeleissä. Jotakin ympäristöä, jossa 1+1 on 

enemmän kuin 2. Jotain sellaista millä on tekemistä jonkun hengen kansa, tai jonkun 

aineettoman olemuksen kanssa. Nää ihmiset tekee työkseen sitä, ne on tosi herkkiä siinä. Se yhtä 

lailla näkyy siinä, että jos johtaja ei kykene kommunikoimaan samalla kielellä, niin sä et saa sun 

työntekijöiden luottamusta. Ne ei arvosta sitä sun tekemistä, jos ne kokevat, että toi ei ymmärrä. 

Niille asioille ei välttämättä ole aina selkeetä kieltä. Jos sä et ymmärrä sitä tekemisen olemusta 

siinä taustalla. Sellaista kuuntelua tarvitaan niiden ihmisten kanssa. Se johtaminen on myöskin 

sitä kuuntelua ja kommunikointia. Eikä pelkästään määräämistä 

 

HK 

Mua kiinnostaisi kuulla lisää, kun mainitsit vähän tosta yrityskulttuurista. Ainakin vaikuttaa siltä, 

että se on teillä keskeinen juttu, ja puhuitte, että motivoiva ympäristö ja näin. Millaista 

yrityskulttuuria te pyritte rakentamaan ja millä keinoilla te rakennatte sitä? 

 

Haastateltava D2 

Meillä on tietyt arvot, jotka pohjautuu meidän arvoihin tehdä asioita. Se lähtee siitä arvopohjasta. 

Ne arvot on tehty näkyväksi. Siis ihan näkyväks näkyväks. Taulu seinälle. Meillä on ollut sellaisia 

tilaisuuksia missä me ollaan puhuttu näistä asioista. Kerrottu mitä me ajatellaan niistä asioista. 

Rohkeus, avoimuus, suvaitsevaisuus, luottamus. Nämä näkyy myöskin siinä mitä tehdään. 

Esimerkiksi meidän liiketoiminnassa meillä on todella rohkeita juttuja käynnissä tällä hetkellä. 

Meillä on avoin ilmapiiri, me ollaan itse läsnä, tässä istutaan avotoimistossa kaikkien kanssa. Ei 
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olla missään nurkkahuoneessa tai norsunluutornissa. Meille voi tulla puhumaan mistä vaan. 

Kommunikaatio toimii tosi hyvin. Oikeastaan se lähtee sieltä. No millä tavalla se ryhtyy sitten 

näkymään siinä. Pitää toteuttaa. Pitää vaalia ja olla itse esimerkkinä siinä. Sitten kun he näkee, 

että noikin, johtajatkin tekee. Mä saan tehdä, mä voin tehdä virheitä. Sillä tavalla se toimii hyvin 

sen takia, että se on avointa. Kun se on avointa, ihmiset myös opettaa toisiaan, kannustaa 

toisiaan. 

 Ei pelätä kertoa, että itseasiassa mä en osaa tätä, tai voitsä näyttää. Toinen auttaa toista 

nuorempaa, tai kokemattomampaa tai ylempitasoista henkilöä. Hänkin arvostaa sitä, että assari 

osaa hoitaa projektipankit paljon paremmin kuin hän. Siinä syntyy kunnioitus myöskin molempiin 

suuntiin. Ihan oleellsesti siihen kulttuurin rakentamiseen ja sen vahvistamiseen kuuluu se 

ajankäyttö mistä äsken mainitsin. Se että oikeesti. Johtajilla on monella, ollaan nähty kun 

nimitetään johtajaksi, ikään kuin sun ei täytyis enää liata käsiä. Se ei ole niin. Sä menetät sen. 

Kulttuurin tehtävä on ottaa johtajalta valta. Se tekee sen väistämättä, jos sä et ole siinä mukana, 

jos sä et oikeesti johda. Oikeasti johtaminen on sitä, että täytyy kääriä hihat, haista paskalta 

välillä. Tehdä oikeesti niitä töitä, niin ihmiset luottavat suhun ja hyötyy siitä mitä sä teet. 

Kulmahuoneesta johtaminen ei käy kauaa. Ei lyö leiville. Se kulttuuri rapistuu itsestään. Ihan 

inhimillistä. 

 

Haastateltava D1 

Statuksen kautta johtaminen on ihan hölmöä. 

 

Haastateltava D2 

Ei asiantuntijaorganisaatiota voi, se on mahdotonta. Se on kaikkein vaikein johdettava johtuen 

siitä, että ne on kaikki korkeasti koulutettuja, älykkäitä ihmisiä. Ei mikään tämmöinen corporate 

bullshit mee läpi. Ei toimi. Ne vaan nauraa hihittää sulle. 

 

Haastateltava D1 

Yksinkertainen sääntö voi olla se, että sanoo mitä aikoo tehdä, antaa lupauksia, ja pitää 

lupaukset. Ei sen kummempaa. Avoimuus, kommunikaatio, lupaukset, lupausten pitäminen. Sillä 

kun lähtee liikkeelle, niin aika hyvin pääsee. Ja täytyy näiden kanssa samoissa juoksuhaudoissa 
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rypeä. Ei se ole niin, että sanotaan, hoitakaa homma, mä lähden Bahamalle. 

 

Haastateltava D2 

Se on sellainen menneisyydestä saatu vahva oppi, että älä koskaan anna sellaista käskyä alaiselle 

mitä sä et itse ole valmis toteuttamaan. Kyllä se niin on, että kyllä me aika hyvin tartutaan niihin 

paskahommiin, kun niitä tulee. Sun on pakko hoitaa joku vaikea reklamaatio tai 

asiakastilaisuustilanne, joku rahaliikenteeseen liittyvä ongelma ja muu niin. Kyllähän me 

lähetään ne hoitamaan. Ne on epämiellyttäviä tilanteita, koska niissä on ristiriitoja. Mahdollisuus 

saada turpaan oikein kunnolla rahallisesti ja muuta, mutta se on vaan pakko hoitaa. Johtajan 

tehtävä on myöskin hoitaa niitä ikäviä asioita. Tulee tilanteita, joissa joutuu irtisanomaan 

ihmisen tai muuta. Ne on epämiellyttäviä, ei me haluta tehdä sellaisia. Kuka haluaisi. Mutta se 

täytyy hyväksyä, se on osa sitä työtä.  Mitä sä sanoitkaan, kun pääsee manageriksi…? 

 

Haastateltava D1 

Niin kun teet 8 tuntia päivässä töitä innokkaasti, niin kun pääset johtajaksi, saat tehdä samaa 

työtä 12 tuntia. 

 

Haastateltava D2 

Kun pääse yrittäjäksi tulee taas pari tuntia lisää. Osakkaaksi niin taas tuntimäärä kasvaa. 

 

Haastateltava D1 

Mutta kyllä tän pitää kans olla kivaa. Kyllä tästä arjesta pitää osata nauttia. Tanssia sen 

paholaisen kanssa. Kuinka hullua tää tekeminen, tai kiivasta tai stressaavaa, niin pitää osata 

myöskin ottaa pieni ilo irti. Kun ei tää kumminkaan mitään rakettitiedettä ole. Ei mitään 

aivokirurgiaa, ei se potilas siihen pöydälle kuole. Kävelet pari kertaa korttelin ympäri, poltat pari 

tupakkaa ja tuut takas. 

 

HK 

Näinhän se on, mutta sekin on varmaan osa sitä kulttuuria just, että on ok no tää meni vähä 

pieleen, mutta sille voi nauraa ja jatketaan eteenpäin vai miten se teillä nyt meneekään. 
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Haastateltava D1 

Otetaan opiksi. 

 

Haastateltava D2 

Kyllä meillä tietysti työkaluja käytetään erilaisia sitten siinä. Meillä on omat valmennukset ja 

oman porukan kanssa asioista puhuminen, joka on muuta kuin varsinaista työtä. Sitten meillä on 

henkilökohtaista ravinto- ja kuntovalmennusta. Jengi käyttää niitä palveluita hirveen mielellään 

hyödyksi. Henkinen ja fyysinen valmennustuki lisättynä siihen, että on aktiivisesti mukana 

tekemässä ihmisten kanssa. Ja tuottaa sitten ylimääräisiä ihan oikeita panostuksia henkilön ja 

yksilön hyvinvointiin. Siinä on hyötyä myös siviilissä, ihan koko elämän alueelle. Viikonloput ja 

lomat ne ole toipumista, vaan ne on sitä voimaantumisen aikaa. Aina se ei onnistu työmäärästä 

riippuen. 

 

Haastateltava D1 

Pyritään myös pitämään se työmäärä kohtuullisena. Resursoidaan. Hoidetaan oma tonttimme 

niin, että on tarpeeksi tekijöitä. Yksi kauneimmista kiitoksista mitä viime vuonna kuulin, oli kun 

yksi työntekijä joka tuli tänne töihin, niin sanoi, että hän tuli mua kiittämään, ja sanoi että kiitos 

tosi paljon, että oon saanu töissä olla täällä. Hänen mieskin sanoi, että sä oot muuttunut, kun 

oot tullu tänne töihin, että sä oot taas se nainen johon hän aikanaan rakastui. 

 

HK 

Sitten tulee aktivoiva tehtävä. Piirtäkää kuva teidän yrityksen johtamisesta. 

 

Haastateltava D2 

Mä piirsin sen jo. Tää on meidän johtamismalli. Nämä kaksi yhdistettynä niin tulee täydellinen. 

Mä kerron mitä, ja sä kerrot miten. Meillä on myöskin tällainen telepaattinen yhteys. 

 Tässä välissä, niin tässähän on merkillistä se, että me ei tunnettu, kun me ryhdyttiin 

yhdessä yrittäjiksi. Vedettiin ihan hatusta. Oltiin samassa työpaikassa oltu aikaisemmin. Joskus 

todettu, että ton kans vois perustaa firman, ja toinen sano joo. Sitten meni 5 vuotta, mä sanoin 

joko nyt? Okei. 
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HK 

Kertokaa näistä kuvista. 

 

Haastateltava D2 

Toi on se miten se kulttuuri rakennetaan. Se on se johtajan oman ajankäytön, mihin sä fokustat 

sun ajasta, ihan oikeesti. Sä oot läsnä niiden ihmisten kanssa. Sä oot läsnä kun sä rakennat heidän 

välistä yhteistyötä. Tietysti sä oot läsnä siten kun pitää katsoa sieltä tulevaisuudesta käsin tätä 

hetkeä. Toi toinen kuva on varmasti se kuinka se on käytännössä rakenteellisesti toteutettu. 

 

 

 

Haastateltava D1 

Joo. Kun yritys kasvaa isommaksi niin sen varjo laimenee, ja se pitää se kulttuuri juurruttaa niihin 

rakenteisin. Jos me ei olla paikalla tässä, niin se silti toimii se kulttuuri. Yrityksessä sovitut 

salaiset sopimukset ja julkiset sopimukset niin, että se homma pyörii ilman meitä. Se varjo näkyy 

sen rakenteen kautta. Tossa on meidän rakenne. Siellä on hallitus, sit on johtoryhmä. 

Johtoryhmän alaisuudessa myyntiryhmä, projektiryhmä ja kehitysryhmä joka kokoontuu. 
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Projektiryhmän alla on sitten projektit, joita hallinnoidaan eri tiimien kautta. Meillä on sit 

tiimiorganisaatiossa 4-5 tiimiä tällä hetkellä. Siellä on henkilövastuu ja sitten on projektivastuu. 

Täältä raportoidaan tänne ylöspäin, ja me saadaan siellä hallituksessa se tietty suodatettu tieto 

mitä me tarvitaan yrityksen pyörittämiseen. Ja täällä on sitten tietyt prosessit, jotka toimii 

kalenterin kautta niin, että ne toimii. Vaikkei me olla paikallakaan niin täähän toimii sitten. 

Vaikkei palaveria ole itse vetämässä.  

 

 

 

HK 

Tää oli kyllä kova kombo. Tää iso kuva, ja sitten miten se käytännössä tehdään. 

 

Haastateltava D2 

Saa kopioida, ei maksa mitään. 

 

HK 

Voisin kysyä rekrytoinnista, ja myös liittyen tähän kulttuuriin, että mitä te haette potentiaalisilta 

työntekijöiltä? Miten te huomioitte sen, että he sopisivat just tähän teidän kulttuuriin? 
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Haastateltava D1 

Meille tulee hakemuksia lähestulkoon päivittäin. Niistä sitten meidän myyntiassari poimii sitten 

potentiaalisimmat mitkä meidän mielestä olisi haastateltavissa, mitkä olisi järkevä haastatella. 

Siellä on tietyt kriteerit mitä me aina katotaan. Osaako käyttää meidän ohjelmistoa, kun me 

tehdään tietomallia. Suunnitteluun se pitäisi olla se, että osaa tehdä. Me päädyttiin, kun firmaa 

perustettiin, että me ei palkata mitään amatöörejä tänne. Yritetty siitä pitää kiinni. No ollaan 

ehkä viime vuosina otettu vähän opiskelijoita. Oppimaan kun on mahdollista. Pääsääntöisesti 

pyritään ottamaan vaan niitä, jotka hallitsee sen työkalun. Se on ensisijainen. Tietenkin kun 

haastatellaan, niin ei haastatella pelkästään kertaa, vaan kaksi, tai jopa kolmekin kertaa. Että ne 

ihmiset näkee, myöskin ne ihmiset, joiden kanssa ne tulee sitten tekemään töitä. Niin me ollaan 

se ajateltu. Sitten porukalla päätetään, että onko sopiva henkilö siihen hommaan ja tehtävään 

mitä on kuviteltu. Joskus jos siellä on joku tosi hyvä tyyppi, niin vaikkei sille ois välttämättä just 

sitä paikkaa siinä, niin kyllä me se palkataan se tänne. Koska me tiedetään, että se rupeaa itse 

töitä generoimaan, tai me hankitaan sille. Se löytyy, että se sopii kuvioon hyvin. Välillä sellaisia 

helmiä. 

 

Haastateltava D2 

Se asenne on tärkeä. Jos on poikkeuksellisen hyvä tyyppi, niin me koulutetaan käyttämään niitä 

työkaluja. Meillä on yks joka ammatikseenkin kouluttaa esimerkiksi ArchiCadia, niin me pystytään 

järjestämään sisäisesti näitä eri koulutuksia täällä, ja täsmäkouluttamaan ihmisiä niillä alueilla 

missä niillä on tarpeita siihen. Mutta se henkilön luonne ja kokemus on tärkeämpi kuin se, että 

osaako käyttää tiettyä työkalua. Työkalu ei ole se määrävä tekijä. Siinä alussa tietysti pinkan 

päälle nousee ne, jotka selvästi osaa käyttää työkaluja ja muuta. Seulotaan ne, toki katotaan 

kaikki muutkin läpi. Riippuu vähän tilanteesta. Joskus palkataan viidessä minuutissa joku heti. 

Joskus palkataan kolmen haastattelun perusteella. 

 

HK 

Kuulostaa, että ne luonteenpiirteet on myös sellainen. 
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Haastateltava D1 

Se on ihan oleellinen. Että sopii porukkaan.  

 

HK 

Sitten kun porukkaa on ollut täällä, niin miten työntekijä voi edetä, mitä te tarjoatte polkuja? 

Miten joku voi edetä johtajaksi, onko teillä jonkunlaista rakennetta siihen, miten se toimii? 

 

Haastateltava D1 

Meillä on kehityskeskustelut kerran vuodessa, missä käydään henkilökohtaiset kehitysnäkymät 

läpi, koulutustarpeet. Sitten saadaan työtyytyväisyyskysely ja palautekanava, mitä kautta pystyy 

antaa palautetta. Tietysti arjessa se on enimmäkseen sitä, että mitä tarpeita ja toiveita niin 

pyritään se ottaa huomioon. Sitten tietysti aika tärkeetä nuorille myöskin, niinkun sanoa, että tää 

on aika hidas tää prosessi tähän ammattiin kypsymisessä. Se ei tapahdu puolessa vuodessa tai 

vuodessa. Pitää olla valmis tekemään aika pitkään koulun jälkeen sellaista aika pyyteetöntä 

yksinkertaista duunii, jotta oppii ne työn perusteet. Ei sieltä hetkessä nousta johtajan asemaan, 

jos sittenkään. Alallahan on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, ja niitä pyritään tekemään 

selkeesti esille. Sä voit keskittyä arkkitehtuuriin, konseptisuunnitteluun, työpiirustuksiin, 

työmaanhallintaan, pääsuunnitteluun, 3D-mallintamiseen, tietomallintamiseen. Se on tavallaan, 

että erikoistuu sisällä. Tai asuntosuunnitteluun, hotellisuunnitteluun, kaupalliseen 

suunnitteluun. Näitähän on erilaisia tapoja. Toiset ei halua erikoistua, ja toiset haluaa. Keskittyä 

johonkin, se riippuu luonteenpiirteistä. Sama koskee piirtäjiä. Sä pystyt keskittymään erilaisiin 

tehtäviin, jotkut keskittyy hallinnointiin, vaikka projektipankin hallintaan, ja 

kustannusseurantaan, laskutuksen valmisteluun, tai pelkästään piirtämiseen, koordinaatioon, tai 

sihteerin tehtäviin ja näin. On erilaisia polkuja. Sitten yhdessä pohditaan mikä on kullekin 

mielekkäin. 

 

Haastateltava D2 

Meillä ei ole sellaista palkkajärjestelmätyyppistä, kirjattua, tämmöisiä erilaisia kehityspolkuja 

esimerkiksi alemmille toimihenkilöille. Joskus on tehty, meillä ei sellaista ole. 
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HK 

Sitten muutama viimeinen kysymys. Kertokaa joku konkreettinen tilanne, missä oma johtajuus ja 

johtamistaidot oli erityisesti koetuksella. Joku tosi vaikea tilanne, ja miten te selvisitte siitä. 

 

Haastateltava D2 

Jaa, erään suuren hankkeen resursointi. 

 

Haastateltava D1 

No mä voin kertoa vitsin tässä samalla. Kun firmaa perustettiin, niin meitä oli kolme. Mentiin 

asiakkaalle esittelee meidän suunnitelmaa, miten me tullaan kasvamaan. Heitettiin käppyrät 

siihen, minä vuonna meitä on näin paljon ja miten kasvaa. Sit se asiakas kysyy, että miten te 

kuvittelette, että te saatte noita työntekijöitä teille tähän firmaan tolla tahdilla? Sit mä sanoin, 

että no henkilökohtaisella charmilla. 

 

Haastateltava D2 

Niin kävi. 

 

Haastateltava D1 

Aika hyvin se piti kutinsa. 

 

Haastateltava D2 

Tohon äskeiseen kysymykseen, niin kyllä se varmaan ton hankkeen osalta oli koetuksella siinä 

mielessä, että se usko itseen ensisijaisesti. Meidät kyseenalaisti tilaaja, kyseenalaisti koko 

arkkitehtikunta, meidät kyseenalaisti kaikki viranomaiset, kaupunginjohto. Että pystytäänkö me 

ottaa koppi siitä siinä tilanteessa. Että siinä ei montaa yötä tullut nukuttua, koska näistä jokaisen 

osalta täytyi pikkuhiljaa saada rakennettua kasaan organisaatio rupes kasvamaan niin piti pystyä 

myöskin johtamaan niin että ne uskoo siihen. Että kaikki uskoo, kaikki ponnistaa sen eteen. 

Ainakin henkilökohtaisesti se on ollut yksi rankimmista puristuksista tässä meidän firman aikana. 

Tuolla menneisyydessä on kaikennäköistä muutakin. Tää ehkä ekana tulee mieleen.  
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HK 

Miten se sit löyty se itseluottamus? Että jos kaikki on niin, että pystyttekö te nyt tähän. 

 

Haastateltava D1 

Pala kerrallaan. 

 

Haastateltava D2 

Elefantti on pakko syödä palasina. Ei voi kaikkia murheita ottaa kerralla. Täytyy seuloa, että mikä 

on se olennainen reitti. Ja sehän ei ole niin, että sä aamulla heräät ja päätät, vaan se vie vähän 

aikaa, kun sitä ongelmakarttaa prosessoi. Että löytää ne kaikki liikkuvat osat. Sit täytyy arvioida, 

että mikä liikkuva osa liikkuu ensimmäisenä, ja mikä on kriittinen este, sillä polulla sinne 

päämäärään. Ja sitten ruveta purkamaan niitä pommeja yksitellen. 

 

Haastateltava D1 

Ja pelaa aikaa. 

 

Haastateltava D2 

Pelaa aikaa, vähän vetää, työntää. Siinä tehtiin kyllä monta strategiamuutosta, ja monta 

suunnitelmaa edetä, sillä polulla. Samaan aikaan koko ajan se projekti menee eteenpäin. Kuvia 

pitää tehdä ja asioiden pitää edetä myöskin itse siinä. Mutta sitten tän muun meille sisälle 

organisaatioon näkymättömän maailman hanskaaminen oli kyllä iso duuni. Totta kai siinä pitää 

näkyä johtajuus myös siellä, kun on järjestämässä niitä asioita. Siellä sillä asenteella, että mä 

yritän parhaani ja ehkä tässä onnistutaan, niin se loppuu siihen. Pitää olla uskoa ja vähän kanttia 

tietysti.  

 

Haastateltava D1 

Vähän kanttia pitää olla! Mietin kans mikä on haastavin johtamistilanne, mutta palkitsevimpia 

tilanteita, tai omasta mielestä vaikeimpia tilanteita on ne, että pystyy hankkii töitä. Pystyt 

hankkimaan isoja projekteja. Jollakin konstilla. Se, että mikä se konsti milloinkin on. Että miten 

sä löydät siitä asiakkaasta sen nappulan mitä pitää painella, että sä saat sen hinattuu kotia. Minkä 
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taktiikan, strategian. Joskus aika heppoisinkin perustein on lähtenyt asiakkaalta kalastelee sitä 

hanketta. Sitten kun sä huomaat muutaman viikon päästä, että vittu me saatiin se homma. Niin 

kyllä se aika helvetin palkitsevaa on. Välillä on sellaisia tilanteita, että sä oot vähän menny 

lupaamaan vähän liikaa. Ja sitten miettii, että miten helvetissä tää hoidetaan. Sit on hirvee 

homma saada kokoon se tiimi, tai joku, että sä pystyt lunastaa sen lupauksen minkä sä oot 

asiakkaalle antanut. Yleensä kun se vielä onnistuu. Sitä alkaa pikkuhiljaa luottamaan siihen, että 

meet näiden mahdottomien tilanteiden eteen. Sitten ihan pokkana pystyt vetämään ihan mitä 

tahansa, ja sä tiedät, että kyllä tää tästä menee. En tiedä vielä miten, mutta se selviää sitten. 

Kuukauden päästä sulla on ratkaisu siihen, että se tulee onnistumaan. Se on joskus, se on 

hauskaa. Vähän kutkuttaa, vähän nukkuu huonosti, mitenköhän tässä käy? Sitten kun se onnistuu. 

 

Haastateltava D2 

Se on kyllä meillä varmaan sellainen yhteinen nimittäjä tässä tekemisessä ylipäätänsä. Jostain 

syystä kyllä osataan hankkiutua ihan hirveisiin vaikeuksiin. Ilman, että ees yritetään. Aina on joku 

toinen toistaan hurjempi keksintö ja viritys. Se on se suola tässä. 

 

Haastateltava D1 

Niinkun yks entinen pomo sanoi, että ujo mies ei saa kaunista naista. Niin se on ihan sama. Pitää 

olla pokkaa. Pitää uskaltaa mennä, ja joskus isosti. 

 

HK 

Te kun olette olleet molemmat pitkään alalla, niin onko arkkitehtitoimiston johtaminen 

merkittävästi muuttunut tänä aikana? Onko se nyt erilaista kun 5 vuotta sitten, tai 10 vuotta 

sitten, tai 20 vuotta sitten? 

 

Haastateltava D1 

On tää silleen, että mun mielestä tää on muuttunut parempaan suuntaan. Mennyt 

ammattimaisemmaksi, ja avoimemmaksi tää tekeminen. Puhutaan allianssimalleista ja 

tekemisen tavasta, tietomallintamisen kautta. Sit on tullut uusia arvoja, ihan selvästi tähän 

tekemiseen. Ympäristöarvot ja kestävä kehitys, elinkaarimallit ja kaikki muut, jotka on 
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vastuullista tekemistä. Tekeminen on muuttunut tärkeämmäksi. Arkkitehdin rooli on isompi 

monessakin hankkeessa. Paljon positiivisia asioita tapahtunut. Ihmisten kanssa tekeminen on 

entistä enemmän ryhmätyötä. Tietysti tekniikka on tuonut mukanaan sen, että entistä 

kiivaammaksi, hektisemmäksi mennyt tää tekeminen. Työssä jaksaminen ja siitä huolehtiminen 

on tosi tärkeetä, että jos sä viet läppärit kotiin ja kännykät kotiin ja kun sitä tulee sitä tavaraa 

myöskin vapaa-aikana. Siitä ei oikein pääse irti. Sen hallinta ja opettelu. Se on muuttunut. Jos 

ajattelee omaakin työuraa, niin kun mä opiskelin aikanaan 90-luvulla, niin kaikki tehtiin käsin 

piirtämällä. Sit tuli sen jälkeen tää AutoCad-maailma, nyt on tullut 3D-simulaatio, ja mihin tää 

nyt meneekään tulevaisuudessa. Valtava murros.  

 

HK 

Mutta se on lähinnä teknologian kehittymisen myötä tullut? 

 

Haastateltava D2 

Meinasin tohon täydentää, että myöskin työn tekijöiden vaatimukset työpaikalle on muuttunut. 

Työntekijät on myöskin tajunnut sen, ja me allekirjoitetaan se tietysti täysin. Se on se meidän 

tärkein voimavara. Edellytykset sille, että työnkuva, vaikka ammatissa itse se mitä tehdään ja 

miten siitä rakennuksia rakennetaan ja mitä me tuotetaan siihen prosessiin, niin se on 

teknistynyt. Siinä on paljon teknologian hyödyntämisen näkökulmasta paljon asioita, jotka on 

jouduttu oppimaan ja opettelemaan ja kouluttautumaan. Ja koko ajan lisäämään sitä koulutusta 

kiihtyvällä tahdilla. Myöskin ihmiset itse katsovat sitä työssä käymistä erilaisella linssillä, kuin 

vaikka 15 tai 20 vuotta sitten. Silloin mentiin töihin, ja jos jonkun jakkarannurkan sait, niin teit 

siinä kiltisti töitä. Pomo oli pomo, ja projektipäällikkö oli ihan kuin jumala. 

 Nyt tää on enemmän sellaista sosiaalista, ryhmätyötä. Kunnioitetaan jokaista ryhmän 

jäsentä. Jokainen tekijä on yhtä tärkeä prosessissa. Koska jos piirtäjä jättää hommansa tekemättä, 

niin kone pysähtyy. Näin ollen täytyy myös ymmärtää, että se on tärkeä. Ihmisiä kohdellaan, tai 

ihmiset haluaa varmaan enemmän sitä inhimillistä kohtelua työympäristössä. Työympäristö 

ylipäätänsä täytyy olla sellainen, että sielä on mahdollisuus viihtyä. Kyllä sen pitää olla sellainen. 

Se on muuttunut kyllä. Kyllähän jos katsoo sinne 90-luvun alkuun, niin kyllä arkkitehtitoimistot 

oli aika karuja. Ei siellä panostettu mihinkään. Siellä piirrettiin vanhojen laakaovien päälle, 
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ostettu halvat pukkijalat ja laakaovet siihen, nartsari kiinni ja sit vaan menoks. 

 Ei silloin voinut nähdä untakaan tämmöisestä toimistoympäristöstä missä me ollaan. On 

sellaisia vieläkin, missä sä pystyt kääntää kelloa 30 vuotta taaksepäin, kun sä astut sisään. Se on 

ihan fine, ja se toimii niille, enkä mä kritisoi sitä. Mutta selvästi kun sä olet siellä eturintamassa, 

pyrit pysymään sen kehityksen kärjessä, teknologian kärjessä ja alan kärjessä, ja haistelet sitä, 

niin kyllä siellä työntekijäkentässä on tapahtunut paljon. 

 

Haastateltava D1 

Joo siis nuoremmat sukupolvet on nykyään paljon vitsikeskeisempiä, individualisteja. Ne ei ole 

valmiita tekemään mitä vaan, mikä on toisaalta ihan ok. Välillä tulee työntekijöitä tänne meille 

haastatteluun, jotka kysyy, että mitä me voidaan hänelle tarjota työnantajana. Sit me ollaan 

välillä, että mitäs sä voit meille tarjota.  

 

HK 

Mutta varmaan myös työnantajan näkökulmasta, että jos haluat parhaat tekijät, niin sun pitää 

täytyä antaa etuja. 

 Entä tästä tulevaisuuteen? Miten arvioitte, että johtaminen tulee muuttuu tällä alalla? 

 

Haastateltava D1 

Muuttuu varmaan ainakin silleen, että ei ikinä päästä eläkkeelle. Vaikea sitä on ennustaa, mutta 

tietysti toi tietotekninen kehitys, se kiihtyy. Sehän muuttaa liiketoimintamalleja kaikilla aloilla. 

AirBnB:t ja muut. Kyllähän se väkisinkin meidänkin hommaan tulee tavalla tai toisella. Tulee 

keinoälyä, tulee erilaista automatiikkaa ja erilaisia prosesseja. Se vaikuttaa myös johtamisen 

malleihin väkisinkin. 

 

Haastateltava D2 

Se varmaan tuo sen, että arkkitehtitoimiston rakenne tulee olemaan tulevaisuudessa vielä 

monimuotoisempaa. Tarkoitan ihmisten koulutuspohjan ja kokemusten osalta. Siellä on teknistä 

osaamista mitä ei Otaniemestä saa. Sitä täytyy hankkia jollain tavalla. Varmaan talouteen 

liittyvää osaamista, sosiologian, erilaisiin juttuihin on varmasti, nää LEED-asiat, näihin 
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ympäristösertifiointeihin liittyvää osaamista pitää olla. Siitä tulee enemmän tälläinen, 

sanotaanko monitahoisempi arkkitehtitoimisto. Monialaosaamista. 

 Mutta siihen pitää mennä pikkuhiljaa, tasaisesti askeltaen. Meilläkin kun oot kolmen 

hengen toimisto, niin ois tosi kiva palkata teekkareita. Mutku ei oo rahaa. Sä tiedät, että sä istut 

sen teekkarin vieressä opettamassa sitä, niin se sunkin vähä tulovirta katkee siihen kun sä opetat. 

Nyt ollaan siinä tilanteessa, että mielellään otetaankin teekkareita. Meillä on paljon ihmisiä, 

voidaan tuutoroida niitä, alkaa kasvattaa niistä hyviä ammattilaisia. Se on meidän yksi 

tietynlainen velvollisuuskin. Kaikella on aikansa.  

 

Haastateltava D1 

Tää liittyy tietysti aikaan tää tulevaisuudennäkökulma. Toisaalta se liittyy myös siihen, mitä me 

itse halutaan olla tulevaisuudessa. Jos me ollaan nyt kasvettu tällaista vauhtia, 50 pinnaa 

vuodessa, niin jossain vaiheessa tulee Suomen markkinan rajat vastaan. Mennäänkö ulkomaille, 

lopetetaanko kasvaminen vai mitä me tehdään? Sehän täytyy meidän keskenämme sitten 

päättää. Että on joku visio tästä, että mihin suuntaan kulkee. 

 

HK 

Niin se on tää pyramidin huippu täällä. (Osoittaa kuvaa) 

 

Haastateltava D1 

Niin. 

 

HK 

Tuleeko mieleen vielä muita johtajuuteen liittyviä kokemuksia? 

 

Haastateltava D1 

No sehän se on aina mielessä. Johtajuuteen liittyen, niin ei pidä ottaa itseään liian vakavasti. Yksi 

keskeinen tehtävä johtajalla on myöskin sellainen kuin skaalautuvuus. Jos katsotaan kaikkia 

tilanteita, kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Sä olet, riippuen siitä ryhmän dynamiikasta, 

ihan erityyppisissä positioissa. Tässäkin on 3 hengen dynamiikka. Sitten jos on isompi jengi, on 
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asiakkaita paikalla, tai oot omien työntekijöiden kanssa. Niin eri tilanteissa pitää pystyä osata 

ottaa oma tilansa vähän eri tavalla. Hyvät johtajat ovat sosiaalisesti älykkäitä niin, että ne osaa 

asettautua välillä alastatukseen, välillä ylästatukseen. Riippuen siitä mikä siinä kussakin 

tehtävässä tai kussakin paikassa on sun oman tavoitteen kannalta tärkeetä tai sen roolituksen 

kannalta tarkoituksenmukaista. Joskus on parempi olla sivussa ja olla hiljaa kokonaan, joskus 

taas pitää nousta esiin ja tuoda se oma juttunsa esiin. Ja mikä se ajoitus on siihen ja niin päin 

pois. Tän tyyppinen sosiaalisten tilanteiden lukemisen herkkyys on hyvän johtajan yksi 

tärkeimpiä ominaisuuksia. 

 

HK 

Toi on tosi kiinnostavaa kyllä. Se vaatii sellaista systemaattista havainnointikykyä, että sä 

osaat lukea mikä se tilanne on.  

 

Haastateltava D1 

Mitkä on valta-asetelma siinä. Kuka käyttää minkäkin laista valtaa. Mikä kenenkin motiivi on 

missäkin tilanteessa. Että sä osaat niitä ruokkia. Tai mikä riisuu vallan pois, ottaa sen paikkansa. 

Tän tyyppisiä tilanteita. 

 

Haastateltava D2 

Ne oikeastaan tulee siitä alan tuntemuksesta pitkälti myöskin. Kun istutaan pöytään, niin jos on 

jostain projektista kysymys, vaikka uudisrakennuksesta. Siihen pöytään istuu osapuolet. Mehän 

tiedetään jo valmiiksi, että mikä kunkin tulokulma siinä pöydässä on. Sitä ei tartte hirveästi 

funtsata. Silloin me ollaan tietysti treenattu tässä vuosien saatossa myöskin se, että mikä asia 

puhuttelee investoria, mikä asia urakoitsijaa, mikä asia käyttäjää, mikä asia sähkösuunnittelijaa, 

tai IV-suunnittelijaa tai ketä tahansa. Tää salainen sopimus on tehty jo 100 vuotta sitten. Kun 

suomalaiset rakentajat istuu pöytään, niin ne tietää. Otapa siihen yks ulkolainen, siinä menee 

monta viikkoa ennen kuin se tajuaa, että tässähän tapahtuu jotain. Jostain on sovittu, ja jotain 

tapahtuu. Kaikki nyökyttelee ja lähtee hoitaa. Jokainen tietää mitä tekee. 

 Sen opiskelu on, jos pitäisi yhtäkkiä vaikka sut ottaa tähän ja rupeapas johtamaan tätä 

firmaa, niin ehkä haasteellisin on se, oppia se hiljainen konsensus. Hiljaisen sopimuksen merkitys 
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aina niissä pöydissä. Meillä se on selkärangassa. Kun me ollaan tultu keitetyksi monessa sopassa, 

ja tehty virheitä. Menty ehdottamaan jollekin jotain, joka nauraa pihalle. Mitä helvettiä sä, 

tämähän on vastoin mun intressejä, mitä sä tuollaista selität. Kombinaatiot tietysti aina muuttuu, 

niin kyllä se on se herkkyys mistä Sami puhu. Kyllä sen aika nopeasti, kun katsot ympäri pöydän 

ja tiedät, että kuka on kuka niin oot heti siinä kartalla. Välillä ei ole niin hyvin, välillä sit täytyy 

vähän enemmän vahtia sitä. 

 

Haastateltava D1 

Niin ja se skaalautuvuus mistä mä puhuin ihan ensimmäiseksi, niin sehän liittyy siihen, että sä 

pystyt lukemaan niitä tilanteita, mutta johtaminen on myöskin sitä, että sä saat ihmiset tekemään 

sun puolesta asioita, mielellään, mitä ne ei muuten välttämättä koskaan tekis. Eikä ne 

välttämättä edes huomaa, että niihin käytetään valtaa.  

 

HK 

Se taas vaatii tunneälyä myös. 

 

Haastateltava D1 

Joo. Kaikki ihmisten kohtaamistilanteet on vaikuttamistilanteita. Joko sä käytät sen tilaisuuden 

tai sä et käytä. Ne pitää aina lukea ne tilanteet niin, että sulla on se tietty paikka ja tietty assetti 

jolla sä tuut tilanteeseen. Joskus onnistuu, joskus ei. Sitäkin voi opiskella. 

 

HK 

Käytännössä oppii varmasti. Mutta hei, meillä alkaa aika loppua. Suuri kiitos molemmille. 
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Haastattelupöytäkirja E 
 

Haastateltavat:  Johtaja, Toimisto E 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 45 min 

 

HK 

Ensinnäkin kiitos, että suostuit tähän haastatteluun. Aivan tähtihetkiä nämä, kun pääsee 

kohtaamaan ja haastattelemaan. Aloitetaan sillä, että jos voisit kertoa mikä on sun rooli ja 

vastuualue teidän yrityksessä. 

 

Haastateltava E 

Arkkitehtitoimisto, jossa on kaksi osakasta, tai toimisto, jossa on useampia osakkaita, on aika 

tyypillinen varmaan laajemminkin ja suomessakin arkkitehtitoimistoissa. Toisaalta meidän 

tyyppinen toimisto pyrkii olemaan enemmän luova studio, jossa liiketoiminnallinen puoli ei ole 

kovin korostetussa asemassa. Eli päätavoitteet on luoda mielenkiintoista arkkitehtuuria. Meillä 

on tällä hetkellä 25, taitaa olla pikkasen yli, henkilöstön koko ja se on vaihdellut jostain 12-13 

tähän 25 vuosien kuluessa. Historia on vielä sellainen, että aikanaan Tampereella 

opiskellessamme arkkitehtitoimiston, jossa meillä oli 8 osakasta. Teimme vielä sellaisen 

keskinäisen sopimuksen, että kaikki asiat pitää päättää yksimielisesti. Puhutaan niin kauan, että 

on yksimielisyys. Voi kuvitella, että se päätöksenteko ei ollut kaikilta osiltaan aivan kevyttä aina. 

Mutta hyvissä väleissä ystävinä, laman kourissa 90-luvulla erosimme. Puolet jäi Tampereelle, ja 

puolet meistä tuli tänne. 

 Nyt ollaan oltu jo pidemmän aikaa kaksistaan. Ja kuten sanoin, niin meidän tavoite on 

eräällä tavalla pysyä siinä roolissa, johon me ollaan saatu koulutus, eli suunnittelevina 

arkkitehteina. Se varmaan leimaa meidän toimintaamme. Ei ole sellaista tilannetta, että 

jompikumpi meistä esimerkiksi hankkisi töitä, ja toinen hoitaisi toimiston sisäisen organisoinnin, 

tai jotakin vastaavaa. Meillä on henkilöt, joitten vastuualueeseen tämä kuuluu tällä hetkellä 



  

 
182 

toimistossa. Ne emme ole me. Me vastataan aika tasapuolisesti yhteisestikin, mutta myös eri 

hankkeissa suunnitteluratkaisuista. Tietenkin otamme taloudellisen vastuun. Olemme kaksi 

osakasta, 50-50. Pyritään siihen, että sopimukset on riittävän hyvät, ja meidän panostus 

suunnittelutyöhön on sellainen, että se on pitkälläkin tähtäimellä mahdollista. Taloudellisesti 

sen verran vakaata, että sitä voi jatkaa. 

 

HK 

Eli ymmärsinkö oikein, että te osakkaina keskitytte lähinnä suunnittelun johtamiseen? 

 

Haastateltava E 

Se on se perustendenssi kyllä. Ollaan me tietenkin nekin kyllä tiedostettu ja hoidettu. Mutta 

vaikka me ollaan ehkä suomalaisessa arkkitehtuuritoimistomittakaavassa keskikokoinen tai 

vähän sitä isompi toimisto, niin se ei ole ollut se pääpointti. Vaan nimenomaan, kun luovalle 

alalle ollaan tultu, niin se suunnittelutyö, ja tietenkin sitä kautta myös päivän teemoja enemmän, 

asiakkaan tarpeitten täyttäminen. Sillä tavallaanhan tämä on myöskin palveluammatti, että pitää 

olla koko ajan mukana tämä asiakasnäkökulma. 

 

HK 

Mielestäni teidän töissä näkyy tuo, kuten sanoit, studiomaisuus tietyllä tavalla. Mun mielestä 

hyvällä tavalla se näkyy. Mennään arkkitehtuuri edellä. 

 

Haastateltava E 

Voin kuvitella miten se näyttäytyy, että hankkeet on, tiettyä ennalta valittua tapaa ratkaisua ei 

ole. Hanke kerrallaan käydään, lähdetään aika valkoiselta pöydältä liikkeelle. Joka taas sitten 

toisaalta liikkeenjohdollisissa periaatteissa ole se ensimmäinen suositeltava tapa. Kyllähän 

tiettyä sellaista kokemuksen mukana tuomaa tietoutta pitäisi ja käytetäänkin hyödyksi. Ehkä se 

on enemmän juuri noi varsinaiset suunnitteluratkaisut, jotka lähtee nollasta liikkeelle. Kyllähän 

tämä tapa tehdä ja kaikki tää struktuuri mikä tänne on hankittu, ja muu vastaava on aina 

olemassa, ja aina kehittyy hanke hankkeelta. 
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HK 

Teillä ei liiketoiminnallinen johtaminen ole pääfokus, mutta kuitenkin te joudutte paljon 

johtamaan ihmisiä. Jos siirrytään siihen aiheeseen. Miten sinä määrittelet johtamisen ja miten se 

ilmenee teidän yrityksessä? 

 

Haastateltava E 

Tässä tapauksessa se merkittävä näkökulma on juuri se, että se on suunnittelutoimintaa, 

arkkitehtuuria, suunnittelua se johtaminen. Sitä kautta se on jossain määrin ryhmissä toimimista. 

Myöskin toimiston sisällä, saati sitten suunnittelijakunta vähänkin isommissa hankkeissa on aika 

laaja. Se on jonkinnäköistä suunnannäyttämistä omalla toiminnalla. Sen oman luovan panoksen 

mukaan tuomista siihen hankkeeseen. Paljon keskustelua, neuvotteluja, pohdintoja toimistossa 

hankkeen eri ihmisten kanssa. Tietenkin, vaikka studio pyritään olemaan, niin kyllä meillä 

toimiston henkilöstö- ja ammattirakenne on olemassa. On projektinvetäjät ja siitä osa-alueitten 

vastaavat ja siitä aina projektisihteeriin asti. Ehkä siinä se keskustelu keskittyy enemmän siihen 

projektinvetäjään ja niihin osa-aluevastaavien kanssa käytyihin keskusteluihin hankekohtaisesti. 

 

HK 

Sitten he eteenpäin ohjaa. 

 

Haastateltava E 

He ohjaa sitten omaa vastuutaan, joo.  

 

HK 

Miten olet oppinut johtamaan? Onko se tullut kantapään kautta, vai oletko opiskellut jotain 

johtamisoppeja tai tekniikoita? 

 

Haastateltava E 

En ole opiskellut mitään. Ehkä jotain aikanaan lueskellut, mutta kyllä se enemmän on ihan 

normaali kuvio arkkitehdilla, että ensin tehdään duunia muilla ja sitä kautta nähdään, miten asiat 

hoidetaan, ja siitä muovataan oma näkemys asiasta. Sanoisin, että aika epäformaali 
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toimistorakenne, onhan se tietysti kokemuksen mukanaan tuoma ratkaisu. Tällä tuntuu, että 

saadaan parhaimmat tulokset aikaiseksi. Vaikka ei olekaan kokemusta. Ei ole tullu kokeiltua 

tiukempia organisaatioita tai muita vastaavia. 

 

HK 

Eli esimerkin ja yrityksen erehdyksen kautta.  

 

Haastateltava E 

Sitä se on joo. 

 

HK 

Tuntuu, että se on aika tyypillinen. 

 

Haastateltava E 

Mulla on kans vahvasti sellainen kuva. Ainakin suomalaisessa kulttuurissa arkkitehtitoimistojen 

johtaminen on semmoista aika maalaista. Ei niinkään mihinkään oppiarvoihin perustuvaa tai 

kouluttautumiseen perustuvaa. Vaikka sitä enenemissä määrin tuolla kouluissa varmaan 

tarjotaan tällä hetkellä. 

 

HK 

Entä miten kuvailisit arkkitehtitoimiston johtamista? Tuleeko mieleen erityispiirteitä? Mikä tekee 

arkkitehtiorganisaatiosta erilaisen, jos vertaa vaikka insinööritoimistoon? 

 

Haastateltava E 

Arkkitehtitoiminta on luovaa toimintaa. Se tuo jonkin verran jopa ennakoimattomuutta siihen 

toimintaan verrattuna esimerkiksi insinöörisuunnitteluun, jossa ne ratkaisut on useimmiten jo 

olemassa. Jos vielä verrataan insinööritoimistoihin, niin luulen, että arkkitehtitoimistoissa siinä 

mielessä rakenne on erilainen, että hankkeiden koko on sellainen, että voi olla hyvin, että 

samassa toimistossa on hanke, joka kestää 2 vuotta, jossa on koko ajan 15 henkeä kiinni. Siinä 

ohessa on 3 kuukauden projekteja, joissa on vain osa-aikaisesti 1-2 kiinni. Tämä hankkeiden 
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luonne on niin erilainen. Toiminta on projekti. Tämä on projektien hoitamista, ja erityyppisten 

projektien hoitamista samaan aikaan. Se on arkkitehtitoiminnalle aika luonnollista. Sen lisäksi 

ne on kohtuullisen pitkiä ne hankkeet. Tuollainen keskikokoista hieman isompi julkinen 

rakennus, se voi ihan normaaliaikataulullakin 4 vuoden hanke suunnittelun aloittamisesta, 

rakentamisen päättämiseen. Saati sitten, että tulee jotain, meilläkin on hankkeita, joiden kierto 

on yli 10 vuotta. Se muuttaa sitä luonnetta sitten. 

 

HK 

Projektiluonteisuus ja tietynlainen ennakoimattomuus. 

 

Haastateltava E 

Tietenkin se on omasta toiminnasta myöskin kiinni, että mitä pystyy tarjoamaan. Sanoisin niin, 

että jos olisi arkkitehtitoimisto, joka olisi vuosien kuluessa hankkinut vankan maineen, vaikkapa 

toimistosuunnittelijana, ja tehnyt työympäristöjä ja toimistoja, ehkä vähän jopa tietyllä tavalla. 

Niin siinä voi alkaa olla jo sellaista insinöörimäistä, tässä tapauksessa täysin positiivisessa 

mielessä, ennakoitavuutta. Tiedetään suoraan, että kun hanke tulee, niin minkä tyyppinen se 

tulee olemaan ja mitä siitä tehdään. Meidän tyyppiselle toimistolle on tyypillistä se, että kautta 

historian aika iso osa hankkeista on tullut kilpailujen kautta, joka tarkoittaa sitä, että ne on hyvin 

erilaisia ja aika usein kertarakennuttajan aikaansaamia. Niissä ei ole jatkuvuutta välttämättä. Jos 

joku kaupunki rakentaa itsellensä kirjaston, niin se ei sitä seuraavaa kirjastoa seuraavaan 10 

vuoteen rakenna. Ja seuraava on taas joku muu. Sitä kautta ei tule myöskään pitkiä 

asiakassuhteita, jotka helpottaisi toimintaa. Ehkä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla toimistot, 

jotka asuntosuunnittelua harrastaa, ja joilla on löytynyt riittävän suuri asiakas, joka jatkuvasti 

teettää, mallia ATT ja VVO, niin sellainen jatkuvuus luo toimistolle tietyn tunnelman. Tähän 

liittyy se, kun on kilpailujen kautta tulleita töitä, niin sitä on herkempi suhdanteille ja 

henkilöstömäärän vaihtelua on ehkä keskimääräistä enemmän. 

 

HK 

Niin ja myös itse suunnittelu on myös sellaista. Jos sä toimistoja teet aina samalla tavalla niin 

sehän on selvä juttu, että nämä vaiheet kestää näin pitkään ja tämä on lopputulos. Mutta tän 
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tyyppiset rakennukset, ethän sä alussa tiedä mikä se lopputulos on. 

 

Haastateltava E 

Juuri näin. Siihen liittyy myös tämmöinen käytännön asia kuin se, että tuntee asiakkaan, ja asiakas 

tuntee arkkitehtinsa. Se on ihan eri tilanne kuin se, että aina aletaan rakentaa sitä 

yhteistoimintaa uudelleen hankkeen alusta. 

 

HK 

Sitten aktivoiva tehtävä, piirrä kuva teidän yrityksen johtamisesta. 

 

Haastateltava E 

Kuva? 

 

HK 

Voi lähestyä miten itse näkee hyväksi. 

 

Haastateltava E 

Kuva? Johtamisesta… 

 

HK 

Pistin pahan, voi olla kaavio myös. 

 

 

Haastateltava E 

Kyllä vaikka tässä on elvisteltykin tällä studiomaisuudella ja muulla, niin jonkinnäköinen 

organisaatiokaavio siitä helposti tulee. Tämä on aika perinteinen, tän ois voinu piirtää myös 

viivoilla. Ehkä tähän jotenkin pitäisi liittää se keskustelu saman pöydän ääressä. Se, että pöydän 

ääressä on ihmisiä paljon. Monta tyyppiä ja pöytä. Pöytä on siinä mielessä myös hyvä, että 

tietokoneella saa paljon hyvää aikaiseksi, mutta kyllä se jotakin tuollaista on, jota kautta saadaan 

ajatuksia kerrottua ja vietyä eteenpäin 
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HK 

Voitko kertoa vielä lisää tuosta? 

 

Haastateltava E 

No tämä on oikeastaan kaksipäinen organisaatio ja se, että jos täältä jotain löytyy, niin ehkä 

kolme tasoa. Selkeät toimenkuvat, me olemme Rainerin kanssa taloudellinen ja 

suunnitteluvastuu, sitten on nämä seuraavat henkilöt, jotka hoitavat näitä käytännön vastuita, 

joista he ovat vastuussa meille. Taloudesta ja toimintamalleista, muuta vastaavaa. Sitten on tämä 

muu porukka. Jos tän jotain pitäis kuvata niin ehkä sitä, että on vaan kolme tasoa. Vähemmän 

kuin ehkä jossain muussa yhtä monta henkeä sisältävässä organisaatiossa voisin kuvitella. 

 

HK 

Tässä on kiinnostava tämä, että nämä on tällaisia kolmiulotteisia palikoita. Arkkitehtoninen. 
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Haastateltava E 

Tulihan siitä jonkinlainen porraspyramidi. 

 

HK 

Rekrytoinnista voisin kysyä. Minkä tyyppisiä ominaisuuksia etsitte uusilta työntekijöiltä? 

 

Haastateltava E 

Meillä on pitkä historia 80-luvun puolivälistä. Vanhimmat työntekijätkin taitaa olla 90-luvun 

alkupuolelta vähintäänkin. Meillä on ollut kohtuullisen vähäinen vaihtuvuus toimistossa. 

Tarkoittaa, että toimiston ikärakenne, keski-ikä kasvaa. Meillä on ollut luonnollista pyrkiä 

nuoremmasta päästä täydentämään sitä. Sitä kautta tulee käyttöön mahdollisuudet, jotka on 

olemassa. Nuorempi väki on laaja-alaisesti esimerkiksi tietoteknisesti kykeneviä ja muuta 

vastaavaa. On taitoa, luovaa talenttia, mutta on myöskin taito tehdä asiallisia kuvia ja 3D:tä ja 

muuta vastaavaa. Ehkä enemmän kuin niillä, jotka eivät syntyjään ole ollut siinä matkassa 

mukana. Sanotaanko niin, että varmaan aika tyypillistä vähän pidemmän aikaa markkinoilla 

olleille arkkitehtitoimistoille on, että meillä on tällaista toteutusasiakirjojen teon ja 

työmaanhoidon, ja muun vastaavan raa’an käytännön arjen hoitajia löytyy. Haetaan sitten 

nuoremmasta polvesta tuoretta näkemystä arkkitehtuurista. 

 

HK 

Eli tärkeämpi on se näkemys kuitenkin, vaikka on jokin minimivaatimus teknisiin taitoihin? 

 

Haastateltava E 

Joo siis se, että olisi kokemusta käytännön rakentamisesta tai muusta vastaavasta, niin se ei tässä 

meidän haussa ole niin oleellista. On haettu nimenomaan sitä näkemyksellisyyttä 

arkkitehtuurista. Myöskin taitoa esittää sitä. Aika normaali tapa tulla toimistoon nykyään on, että 

tulee tekemän jotain luonnoksia, esittelykuvia ja muuta vastaavaa. Siitä pikkuhiljaa pääsee 

näihin yksityiskohtaisempiin, arkisempiin duuneihin, alakattopiirustuksiin. Jos ei kokemusta ole 

muualla saanut niistä niin pikkuhiljaa täällä. 
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HK 

Entä kun ihmiset on ollut pidempään teillä täällä, niin millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että 

ketkä siirtyy tänne (johtajiksi)? 

 

Haastateltava E 

Olen huomannut, että aika paljon se on ihmisen luonteesta ja omasta tahdosta kiinni. On ihmisiä, 

jotka haluavat sen vakaan ja ennustettavan toimenkuvan, ja on ihmisiä, jotka haluavat kasvattaa 

vastuutaan pikkuhiljaa. Siirtyä sitten vaativimpiin tehtäviin. Se ei välttämättä ole 

rekrytointivaiheessa nähty ominaisuus. Sen näkee täällä ajan kuluessa, ja se kehittyy. 

Keskustellen. Joskus oikein kiireisinä aikoina tilanteet voi tulla niin nopeasti, että joutuu 

ulkopuolelta hankkimaan vastuulliseen tehtävään jonkun. Mikä ei välttämättä ole ihan 

ideaalitilanne, kun ei tunne henkilöä välttämättä muuten kuin töittensä kautta. 

 

HK 

Niin, että sopeutuuko sitten. 

 

Haastateltava E 

Näin on. 

 

HK 

Minkälaisia kokemuksia siitä on ollut? 

 

Haastateltava E 

Ei meillä mitään suuria ongelmia. Pääosin ehkä onnistuneita. Mutta kyllä se aina on vähän 

sellainen pohdinnan paikka. 

 

HK 

Miten motivoitte ihmisiä ja pidätte motivaatiota yllä? 
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Haastateltava E 

Pyritään tietenkin pitämään. Sanotaanko niin, että kun meillä on se käsitys, että toimiston 

kunnianhimoisuus ja profiili on yksi hyvä motivaattori. Jos toimisto menestyy ja saa mainetta, 

niin se sataa kaikkien laariin. Se myös motivoi tekemistä koko toimistossa. Sitten, samalla tavalla 

kuin kaikki toiminta, niin myöskin henkilöstöjohtaminen pyrkii olemaan aika näkymätöntä. On 

aika leppeä tunnelma. Tietenkin nykyaikana pitää tehdyt työtunnit olla merkittynä tarkasti ja 

muuta vastaavaa, mutta sekään ei ole sellaisessa korostetussa asemassa. Vähän vapaampi 

työaika, joka sovittautuu tekijänsä ja hankkeen mukaan. Ei ole kiinteää työaikaa ja sillä tavalla. 

Tietenkin pääosa on enemmän tai vähemmän normaalityöaikana täällä. Lomista ja muista 

voidaan keskustella aika vapaasti. Osoittautuneet ihan kilpailukykyisiksi asioiksi toimistossa. 

 

HK 

Niin, ihan varmasti joo, ja sekinhän on merkki positiivisesta kulttuurista, että täältä vähän lähtee 

porukkaa. Ihmiset tykkäävät olla, sitähän se tarkoittaa käytännössä. 

 

Haastateltava E 

Kyllä kyllä. Ja kaikkihan tää loppujen lopuksi on kovin inhimillistä. Työyhteisö joka tänne syntyy, 

sen miellyttävyys ja muu vastaava on myöskin merkittävä asia siinä päivittäisessä tunnelmassa. 

 

HK 

Otatteko sitä huomioon sitten rekrytoinnissa? Että millaista porukkaa teillä täällä on ja että 

sopeutuukohan tämä uus henkilö tähän, vai oletetaan että no kyllä se varmaan jotenkin. 

 

Haastateltava E 

Kyllä me se huomioidaan, mutta se ei ehkä ole kovin analyyttista. Se on enemmän 

tuntumapohjaisesti. Ajatellaan, että tän tyyppinen henkilö voisi, tai ei pitäisi ainakaan tuoda 

ongelmia tässä asiassa. Kyllä sillä on merkitystä. 
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HK 

Tuleeko mieleen joku konkreettinen tilanne, jossa sun oma johtajuus joutuu oikein koetukselle? 

Tällainen erityisen vaikea tilanne uran ajalta. 

 

Haastateltava E 

Sinänsä mielenkiintoinen kysymys. Ei ole mitään sellaisia, ei ainakaan heti tule mieleen, mitään 

henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita. Että olisi suurella äänellä joutunut näyttämään ovea 

jollekin tai muuta tämmöistä. Enemmänkin jos meiltä joku on lähtenyt, niin se on sellainen 

pitemmän ajan kuluessa kehittynyt asia, joka sitten keskustellaan selväksi. Ehkä tää tämä tietty 

leppoisuus tuossakin asiassa, ei ole tuonut sellaisia ongelmatilanteita vastaan. Johtajuudessa, 

jonka sitten aika nopeasti ainakin minä yhdistän nimenomaan henkilöjohtamiseen. Niin kuin 

arkkitehtitoimistossa henkilöstöasioihin. 

 

HK 

Ei edes missään kilpailutiimeissä, tai muuta kun on aikataulunpaineita? Onks tullut mitään 

kriisejä? 

 

Haastateltava E 

Ei, ne tehdään aina yhteisellä kiireellä. En mä suoraan sanoen, ei ainakaan luontevasti tule 

mitään mieleen. 

 

HK 

Okei. Sitten kun tekin aloititte jo silloin 80-luvulla jo. Niin onko sun mielestä arkkitehtitoimiston 

johtaminen jotenkin muuttunut, ja millä tavalla se on muuttunut? 

 

Haastateltava E 

On se sillä tavalla. Sekin lähtee siitä lähtökohdasta, että hankkeet on niin kovin erilaisia kun 

silloin 80-luvulla. Eli jos silloin tehtiin julkista rakennusta, niin se suunniteltiin käyttäjän ja 

muiden asiantuntijoiden kanssa valmiiksi. Sen jälkeen kysyttiin urakoitsijoilta hinta, ja sen 

jälkeen muutettiin tai jatkettiin, rakennettiin. Nyt kun tällä hetkellä melkeinpä vallitseva 
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hankemuoto on se, että luonnosten jälkeen jo siellä on urakoitsija jo jossain 

projektinjohtoroolissa tai muuta vastaavaa mukana. Suunnittelu on kesken. Lupapaperit sisällä 

ja rakentajat jo työmaalla. Niin se hankkeitten luonne on muuttunut sillä tavalla, että tämä 

aikatauluttaminen, ja kyllä sitä voi kutsua myös kiireeksikin on lisääntynyt. Joka sitten tietenkin 

on asia, joka sopii jollekin ja jollekin se sopii vähän huonommin. Kyllä varmaan ne, jotka sen 

ovat kokeneet, niin haikailevat sen loppujen lopuksi aika leppoisan pääurakkamuodon perään. 

Oli hauska joskus aikanaan, tässä talossa, kun oltiin jo, niin meillä oli sellainen tilanne, että 

meillä oli kaksi hanketta. Toinen oli kirjasto Vaasaan, ja toinen oli jonkun yrityksen 

konttorirakennus. Siinä oli samaan aikaan rinnakkain nämä kaksi erilaista hankemuotoa. Se oli 

jotenkin omituista toimistossa, että toisessa huoneessa oli sellainen tyyni rauhallisuus, ja 

toisessa oltiin aina viikko myöhässä jossakin asiassa. Konkreettisesti näki, että se vaikuttaa 

toimiston toimintaan kyllä. 

 Mä sanoisin, että se on yks, sitten tietysti toi kaiken muotoinen tietokoneistuminen, on 

80-luvulta muuttanut maailmaa ja arkkitehtitoimistoja hyvin paljon. 80-luvun loppupuolella 

piirrettiin naruviivaimella, siitä se pikkuhiljaa lähti tämä tietokoneistuminen. No mitä se sitten 

tuo mukanaan. Ihan konkreettisia asioita. Silloin kun piirrettiin skissille tai muoville, niin ne 

asiakirjat olivat useimmiten aina näkyvissä ja olemassa. Tällä hetkellä, kun porukka lähtee 

illansuussa lepäämään seuraavaa päivää varten, niin ruudut on mustana. Johtamisen 

näkökulmasta. En tarkoita, että tässä olisi erityinen tarvis syynätä kaikki illat sitä mitä on päivin 

tehty, mutta periaatteessa ote siihen tekemiseen on hieman erilainen tällä hetkellä. Jos on 

useampia hankkeita ja ne sitten tapahtuu koneella. Tietenkin sitä pystyy sieltä hakemaan, mutta 

siinä vanhassa hyvässä ja huonossa oli sellainen tietty luonteva tiedon kertyminen siitä toimiston 

tekemisestä. 

 

HK 

Kyllä kyllä, ja se kokonaisuuden hahmottaminen on erilaista. 

 

Haastateltava E 

On on, juuri näin. Näitä muutoksia, joita tässä kehittyvä maailma tuonut mukanaan. 
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HK 

Miten arvioit, mihin suuntaan ala on menossa? Menee vähän spekuloinnin puolelle, mutta onko 

jotain trendejä näkyvissä? 

 

Haastateltava E 

Meillähän on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä suomalainen arkkitehtitoimistomaailma, että 

meillä on vielä sellaisia kohtuu pieniä, tiiviitä yksiköitä. Puhutaan vaikka 10 hengen toimistosta 

tai pienemmästäkin. Sitten näitä todella isoja on harvakseltaan, eikä nekään ole vielä noin 

kansainvälisesti katsottuna kovin isoja. 60-70 henkeä on aika pieni. Jos olen oikein ymmärtänyt, 

niin Ruotsissa on jo pitempään ollut toisen tyyppinen kehitys. Siellä on näitä isoja useamman 

sadan hengen toimistoja kehittynyt. Kyllä kai viimeisinä vuosina Suomessakin on eräällä tavalla 

vähän siihen suuntaan menty. On enemmän näitä isompia. Mutta sitten sellainen viimeaikainen 

kehityskulku on ollut se, että tämmöiset tietyt yhteenliittymät. 

 Voi johtua tässä suomen mittakaavassa siitä, että meidän kilpailumenettelyt on 

kehittyneet ja tulleet aika vaativiksi. Eli referenssejä ja kokemusta arvioidaan hyvinkin tarkasti, 

ja sitä vaaditaan aika paljon. Arkkitehtitoimistot yhteenliittymällä on päässeet paremmin niissä 

tarjouskilpailuissa esille ja näkyviin. Se on sellainen piirre, joka on myös arkkitehtuurikilpailuissa, 

mutta varsinkin noissa tarjouskilpailuissa. Siitä ei ole vielä selkeää näkemystä, tai ei itse ainakaan 

ole osannut arvioida, että mitä se tarkoittaa sitten. Tuleeko se jatkumaan. Ei ole vielä 

lopputulemia. Se on eri asia, jos on kaksi erilaisen profiilin omaavaa toimistoa, yhdistyy ja tekee 

jotakin, sen ymmärtää. Mutta on myöskin sellaisia, joissa kaksi hyvin saman tyyppistä toimistoa 

on vain tuplannut omat referenssinsä. Siitä ei oikein pääse vielä selville, että kuka on sielä se 

johtaja niissä hankkeissa.  

 

HK 

Niin ja minkä takia se tehdään. 

 

Haastateltava E 

Niin ja mitä siitä loppujen lopuksi tulee. Jos se toimii, niin ehkä se jatkuu ja laajenee. Ja jos 

todetaan, että onpa onneton tapa toimia, kokemus näillä asianomaisille on sellainen, niin se 
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hiipuu. Mutta eräällä tavalla, täällä ei ole yhdistytty isoiksi toimistoiksi, vaan täällä on 

projektikohtaisia yhteenliittymiä tehty enemmän tähän mennessä. Ehkä se on yksi sellainen, 

josta kuullaan jonkun vuoden päästä sitten enemmän. 

 Rakentaminenhan on kohtuullisen konservatiivinen tekniikan alla loppujen lopuksi. Tapa 

tehdä ja ne tietyt innovaatiot, vaikka niitä tehdään rakentamiseen liittyen, niin kyllä se perus 

rakentaminen on aika saman tyyppistä. Ehkä juuri nämä nyt jo vahvasti mukana olevat ekologiset 

näkemykset, joissa sitten voi suunnata niitä loppukohteita erilaisiksi. Aletaan käyttää 

kierrätysmateriaalia enemmän tai yleensäkin keskitytään vaihtoehtoisiin energiamuotoihin ja 

muihin vastaaviin. 

 

HK 

Niin ja vaikka suunnittelu on yhä enemmän digitaalista, niin kyse fyysisistä asioista kuitenkin.  

 

Haastateltava E 

Niin on joo. 

 

HK 

Aletaan lähestyä haastattelun loppua. Tuleeko mieleen jotain muuta johtamiseen tai 

johtajuuteen liittyvää tän pohjalta mitä ollaan puhuttu tässä? 

 

Haastateltava E 

Siitä on vaikea muuta hirveästi sanoa, kun ei ole. Sekin on varmaan tyypillistä 

arkkitehtitoimistoille, että arkkitehdit johtaa arkkitehtitoimistoja. Harvoin tai jos koskaan niin 

laajentaa toimintakenttäänsä. Tai sen meriitit eivät nouse sellaisiksi, että sieltä pääsisi 

ponnistamaan yritysmaailmaan johonkin muuhun. Ei ole uskottavuutta tai en tiedä mikä siinä on. 

Tai sitten vaan on näin, että aikanaan kun on siilautunut erinäisten hakuprosessien jälkeen tälle 

alalle, niin on sellainen, ettei kaipaa muuta. Että kun on muussa yritystoiminnassa, ja varmaan 

insinööripuolellakin, enemmän siellä voi hankkiutua erityyppisiin, ja saada kokemusta 

erityyppisistä johtamistehtävistä. On sitten insinööri tai kauppatieteilijä tai mitä tahansa. Mutta 

varsinkin Suomalaisessa arkkitehtikunnassa ja meidän kokoisissa toimistoissa niin erillinen 
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toimitusjohtajuus on äärettömän harvinaista. JKMM arkkitehdit kokeili vuoden jokunen vuosi 

sitten, ja enpä ole kuullut siitä sen jälkeen, että olisivat uudelleen lähteneet siihen. En tiedä mikä 

se lopputulema oli. 

 

HK 

Vaikuttaa siltä, että tää on niin spesifi ala, että usein se ei vaan toimi. 

 

Haastateltava E 

Niin tai on myöskin nää yksikötkin niin pieniä, että sen johtajan pitää myöskin ymmärtää 100-

prosenttisesti se erikoisalansa. Arkkitehtitoimistossa vois periaatteessa olla rakennusinsinööri 

hyvin toimarina, joka ymmärtäisi sen lopputuotteen, mutta eipä sitäkään ole syntynyt. Sillä 

tavalla on vaikea yleisemmin puhua johtajuudesta, kun meillä monella se on nimenomaan tältä 

alalta. 

 

HK 

Muissakin haastatteluissa on toistunut toi sama. Mutta myös se esimerkillä johtaminen. Tuntuu, 

että moni arkkitehti kokee sen tärkeänä, että se on se ensisijainen johtamistapa. 

 

Haastateltava E 

Mä luulen, että jos ei muuta, niin sillä on ainakin pitkät perinteet. Arkkitehdin roolihan on 

Suomessa arkipäiväistynyt. Aikaisemmin oli suuria guruja ja arvostus oli selkeästi suurempi. Jos 

ei nyt muuta niin ammattikunnan sisällä tietyillä henkilöillä, ja sitä kautta sitten. Nyt ollaan 

enemmän itse kukin työryhmän jäseniä, ja työryhmän vetäjiä. Keskustelevampaa tää tekeminen. 

Sitä kautta tulee juuri tämä, jos ei muuta, niin ainakin historia siitä esimerkillä johtamisesta. 

Kyllä tietenkin vieläkin tietyissä tilanteissa, vaikkei se välttämättä taloudellisesti näykään, niin 

se arvostus on olemassa vielä. Vaikkei siinä välttämättä ole kuin omat pennit liossa hankkeissa, 

niin isoja ja merkittäviä, näkyviä asioita arkkitehdit ovat mukana luomassa ja aika helposti myös 

personoituvat siihen. 
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HK 

Se on totta, ja vaikka käytännössä monissa rakennushankkeissa vastuu on hieman siirtynyt muille 

tahoille, niin kuitenkin näin yhteiskunnallisesti. Tai ihan jos kysyy Matti Meikäläiseltä, niin kyllä 

hän ajattelee, että arkkitehti. Kyllä monet arvostaa, vähän samalla tavalla kuin lääkäreitä. 

 

Haastateltava E 

Joo, siis traagisinta tossa on se, että se ei välttämättä näy. Tuohan ois hyvä, jos se ois myös 

hankkeessa näin. Se ei ole lähtökohtaisesti noin aina. 

 

HK 

Meillä alkaa aika loppua. Suuri kiitos haastattelusta. 
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Haastattelupöytäkirja F 
 

Haastateltavat:  Johtaja, Toimisto F 

Haastattelija:  Henrik Kaasinen 

Haastattelun kesto: 30 min 

 

 

HK 

Ihan aluksi, pystyisitkö kertomaan mikä sun rooli ja vastuualue on tässä yrityksessä? Teitä on 

kolme osakasta ja 20 vuotta ehkä tehnyt tätä? 

 

Haastateltava F 

Joo, kohta tulee parikymmentä vuotta siitä, kun perustettiin. Silloin perustettiin ensin toisen 

osakkaan kanssa kahdestaan firma. Se oli alkuun kommandiittiyhtiö. Oltiin vielä opiskelijoita 

siihen aikaan. Tehtiin opintojen ohella kaikenlaisia hommia mitä saatiin ja kilpailuita. Kolmas 

tuli 2006. Oltiin hänen kanssa tehty kilpailuja yhdessä siihen mennessä ja sit me voitettiin 

sellainen isompi tontinluovutuskilpailu, jossa hän oli mukana. Se oli luonnollinen tapa jatkaa, 

kun saatiin ensimmäinen isompi homma. Mun rooli on ollut tässä ehkä toimitusjohtajatyyppinen, 

mutta sitä ei ole millään tavalla meillä eriytetty. Tietyt asiat on ajautunut toisille ja kun niitä on 

tehnyt, niin niitä on saanut tehdä. Mulla on ollut käytännössä tän arjen pyörittäminen. Vähän 

kaikkea. Henkilöstoasiat ja sopimusasiat, niitä kyllä tehdään kimpassa ja Risto tekee niitä paljon 

myös. Laskutus ja kaikenlainen firman pyöritykseen liittyvät paperiasiat, vakuutukset ja muut. Ne 

on ollut enemmän minun allani kuin muitten. 

 

HK 

Voitaisi siirtyä itse aiheeseen, eli johtamiseen ja johtajuuteen. Miten sä itse määrittelet 

johtajuuden ja miten se ilmenee teillä täällä? 
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Haastateltava F 

Hankala kysymys. Enpä ole koskaan määritellyt. Jotenkin sellainen ala, että kun on luova ala, niin 

me ollaan lähdettykin tämmöisestä työhuonetyyppisestä tavasta tehdä. Nähty se sellaisena 

hyvänä tapana, jossa kaikki aika tasavertaisesti saa osallistua ja pystyy heittämään. Enemmän 

ryhmätyötyyppisesti lähestytään. Hierarkia on aina tuntunut vähän kankealta ja kun sitä on 

joutunut tekemään jollain tavalla, kun on tilanteita kun pitää olla pomo. Niin ne on sellaisia 

hankaliakin. Kun tää työskentely on sellaista keskustelua kaikesta, niin on vaikea ottaa sellaista 

pomovaihdetta päälle. Siinä on tietenkin aikaa myöten oppinut. Meilläkin on sen verran vähän 

vaihtuvuutta työntekijäporukassa. Meillä on edelleen ensimmäinen työntekijä, joka on palkattu 

täällä meillä töissä. Nyt toki jonkin verran ollut vaihtuvuutta, mutta tää on sellainen iso 

kaveriporukka. 

 Jollain tavalla johtajuudessa pitäisi pystyä näkemään niitä vahvuuksia saada sopivalla 

tavalla edesautettua ihmisiä niitten kehittymisessä eteenpäin, käyttää niiden vahvuuksia hyväksi 

ja oikeanlaisia hommia oikeille ihmisille. Löytää niitä hyviä työpareja tai vastaavia, joissa asiat 

lähtee toimimaan. Huomannut, että näillä selvästi synkkaa joku asia. Nauttivat työstäänkin ehkä 

enemmän sitä kautta. Hankalaa. En ole koskaan ihan sillä tavalla määritellyt, miten kysymyksessä 

laitat. Toki ollaan mietitty, miten kehittää ja miten kehittyä itse tämmöisessä johtavassa 

asemassa. Millä tavalla sitä pyörittää. Se, että sitä pystyisi itse ohjaamaan sitä koko organismin 

kehittymistä ja suuntautumista ja muuta. Vaikka sitä pidetään aina aika ajoin pöydällä ja 

mietitään mihin me halutaan, mitä me tehdään, mitäs me kehitetään, henkilökunnassa tää paletti 

mitä on ihmisiä. Tarvitaanko jonkinlaisia muita vahvuuksia osaamisalueita tänne. Sitten 

käytännössä se on sellainen ajautuminen aika paljon. Samaan aikaan myös sellaisia, että asiat 

tuntuvat loksahtavan. Että oho, tää menikin tosi hyvin.  

 

HK 

Niin, jotenkin luonnollisesti. 

 

Haastateltava F 

Luonnollisesti, omalla painollaan. On semmoinen olo, että ei sitä rattia pysty kääntelemään niin, 

että sen heti näkee minne, sillä mennään. Tekee jotain liikkeitä ja saattaa olla, että kääntyy 
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vasemmalle puolelle tai meneekin oikealle. Miten se reagoi laiva. Pääasiassa tää tekeminen on 

sellaista arjen kiireessä deadlinesta toiseen menemistä. Ajan löytäminen siihen, että pystyisi 

vähän astuu taakse ja katsoo missä me mennään. Okei sitten taas puurtaa, mutta yrittää viedä 

johonkin suuntaan. Hankkia tietynlaisia hommia. Nääkin on sellasia, että niitä hommia mitä 

tulee, ei niitäkään sillä tavalla voi valita aina. Toki voi yrittää osallistua esimerkiksi tietynlaisiin 

kilpailuihin tai antaa tarjouksia jostain. Siinä on vaan tietyn verran asioita, joihin pystyy 

vaikuttamaan. Joskus joku pieni asia saattaa mullistaa koko homman. Jos tulee joku tietynlainen 

homma, niin siinä on rikkonut jonkinlaisen lasikaton tai mennyt kynnyksen yli. Uudenlaisiin 

mahdollisuuksiin päästä tekemään toisenlaisia juttuja. 

 

HK 

Tosta päästäänkin siihen, että miten olet itse oppinut johtamaan? Onko se tullut käytännön 

kautta vai oletko opiskellut jotain teorioita? 

 

Haastateltava F 

Ihan käytännön kautta. Kantapään kautta. Olisi varmasti ollut hyvä saada jonkinlaista 

kurssitustakin. Just jotain pedagogista taitoa, tai teoriaa siitä miten ihmisten ryhmädynamiikka 

toimii ja muut. Kun tää ammatti on sellainen, että varsinkin ennen vanhaan piirrettiin vaan. 

Nartsarilla ja kaikki vapisi hiljaa ja musiikki jossain soi. Kaikki keskitty siihen itse tekemiseen, 

että tässä voidaan aika omassa rauhassa tehdä näitä juttuja. Niin sit kaikki asiat kiteytyy hirveen 

paljon kuitenkin ihmissuhteisiin. Ihan töiden hankinnassa. Ehkä tärkeimpänä se. Miten asiakkaat 

kohdataan, miten verkostoidutaan ja näin. Mutta sitten firman sisällä miten huomioidaan 

erityyppiset ihmiset. Siinä olisi varmaan ollut hyvä, että olisi jotain saanut koulutusta joskus.  

 

HK 

Kyllä. Tää on sellainen ammatti missä on niin älyttömästi niitä eri juttuja mitä pitäisi edes vähän 

osata. 

 

Haastateltava F 

Niin no joo.  
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HK 

Mutta kyllä noi vuorovaikutustaidot. Mä oon ihan samaa mieltä, että ne on tosi keskeisiä. Miten 

kuvailisit arkkitehtitoimiston johtamista? Miten voi erota jostain muusta alasta? Vaikka 

insinööritoimisto vs arkkitehtitoimisto. 

 

Haastateltava F 

Ei ole kokemusta, mutta jotenkin tärkeänä se, että pitäisi saada sellainen innostus ihmisille 

pysymään. Kun on luova ala ja kutsuttu kalliiksi harrastukseksikin niin tähän panostetaan ihan 

hirveen paljon. Kun jotain suunnitellaan, niin ne jotka on sen suunnitellut ovat pistäneet kaiken 

intohimonsa ja tarmonsa, kun on ratkaissut jotain detaljeja esimerkiksi. Niin sitten tulee joku 

rakentaja, joka pyyhkäsee ne ohi. Me tehdään se näin. Siinä on joku puoli vuotta, vuoden verran 

suunnitellut, että näin tulisi hieno. Sellaisia pettymyksiä kun tulee jatkuvasti, että kaikessa 

tehdään vaan kompromisseja, kompromisseja ja kompromisseja. Niin siinä on aika vaikea pysyä 

motivoituneena siihen hommaan. Täällä ei tehdä millään tavalla tehdastyönä. Porukkaa 

kiinnostaa oikeesti mimmoinen siitä tulee, minkälainen lopputulos, mimmoiset detaljit, miten 

tehdään. Palkkio toisaalta on se, että kun jotain saadaan tehtyä niin, että se oikeesti toteutuu 

edes lähelle niin, kun sen on suunnitellut. Sieltä tulee mielikuva, joka kantaa ja antaa voimia 

tehdä, painia sen seuraavan projektin kanssa. 

 Jotenkin tuntuu, että jos vertaa insinööritoimistoon, jossa ehkä samalla tavalla 

suunnitellaan detaljeja, rakenteita ja muita. Niin en tiedä onko siellä samanlaista intohimoa 

siihen, että se detalji on just oikea ja ne teki sen just niin. Vai riittääkö niille se, että ne tekee sen 

tarpeeks hyvin tai varmalla tavalla. Meillä on jollain tavalla isot panokset siinä kiinni, että nähtäis 

se tehtävän niin kuin me ollaan se suunniteltu, jokaisella tekijällä. Se on semmoinen, että saisi 

pidettyä sitä intoa. Totta kai tärkeätä myös, että saadaan rakennettua oikein ja hyvin, että ei ole 

tehty liikaa kompromisseja. Jotta kaikki sitten saa siitä sen energian. Tehdään monta vuotta työtä, 

saattaa mennä kolme vuotta siihen, että suunnitellaan. Sit loppupeleissä joku ei rakenna sitä 

kunnolla, vaan tekee jotain niin pahasti, että pahaa tekee käydä kattomassakaan. Siinä on tosi 

vaikea pumpata itsensä optimismiin, että joo seuraava homma lähtee. Nää on kauhean pitkiä. 

Näihin pistää niin paljon työtä. Sieltä pitää saada vastinetta sille. 
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HK 

Kyllä. Kun puhuit tuosta innostuksen luomisesta ja motivaatiosta, niin mitä keinoja te käytätte 

siihen? Vai onko se, että kun on oikeesti hieno projekti? 

 

Haastateltava F 

Kaikkein luonnollisimmin tulee sitä kautta, että projekti onnistuu. Mutta siihen ei aina pääse 

vaikuttamaan loppupelissä. Voi tulla mitä tahansa yllättävää, joka voi niin sanotusti pilata, 

ainakin meidän näkökulmasta, suunnitelman. Täällä se on toimiston sisällä niin, että pitäisi 

muistaa antaa palautetta ja kehuja ihmisille, kun ovat tehneet hyvää työtä. Se on semmoinen 

ihan perusperusjuttu ihan kaikkien ihmisten kanssa. Itselläkin kun saa palautteen jostain, että 

teitpä hyvän työn, joku asiakas tykkää talosta tai se käyttäjä tykkää siitä. Niin se on ihan parasta 

palautetta ja sitä jaksaa taas. Mahtavaa, ei tehty turhaa työtä. Sitten täällä niin kyllä me yritetään 

pitää tämmöistä. Meillä on ympäri vuotta aina erilaisia urheilutapahtumia mihin osallistutaan 

kimpassa. Eri toimistojen kanssa pelaillaan kaukalopalloa, jalkapalloa, futsalia, purjehdustakin 

tullut siihen kylkeen. Pyritään tehdä ekskuja aina silloin tällöin. Nyt oltiin Italiassa 1,5 kuukautta 

sitten. Kierrettiin Veneziassa ja sen alueella porukan kanssa. Tehdään muutakin yhdessä, kuin 

vain tätä. 

 

HK 

Selvästi tietoisesti panostatte yhteishenkeen. 

 

Haastateltava F 

Kyllä se on ollut tärkeä juttu. Ne on semmoisia millä porukat jaksaa, kun pääsee yhdessä 

tekemään ja pitämään hauskaa jossain muissa merkeissä. Se on hyvää liimaa. 

 

HK 

Aktivoiva tehtävä. Piirrä kuva teidän toimiston johtamisesta. 

 

Haastateltava F 

Kuva?  
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HK 

Mieti rauhassa. Voi olla hyvinkin abstrakti, ei ole oikeita vastauksia. 

 

Haastateltava F 

Mietin meidän kuviota. No, tästä tulee pointillismia. Tai Marimekko. Kyllä se joku tän tyyppinen. 

Siellä seassa me ollaan. Kolmikkona. Siellä me vellotaan yhdessä nesteessä. Meidät tunnistaa 

jostain mustasta väristä. 

 

HK 

Mustasta väristä, mutta täällä on kaikki vapaasti samassa sopassa? 

 

Haastateltava F 

No joo, kyllä se niin on. Jotenkin noin. 

 

HK 

Tuleeko mieleen joku konkreettinen tilanne, joka oli johtamisen kannalta erityisen hankala? Että 

jouduit oikein koetukselle. 

 

Haastateltava F 

On ollut, toki aina sellaiset tilanteet. Muutaman kerran ollut tilanteita, että on pitänyt irtisanoa 

työntekijä. Ne on ollut tosi vaikeita paikkoja. Toki tässä vuosien saatossa on ollut parempia aikoja 

ja heikompia aikoja. Siellä notkon pohjalla oleminen on vähän stressaavaa. En ole luonteeltani 

sellainen, että stressaisin liikaa vaan luotan siihen, että asiat jotenkin sutjaantuu. Enemmän 

tarttuu niihin asioihin kiinni ja tekee minkä voi. Yrittää kehitellä siitä jotain uutta. Ehkä toi, että 

jos on henkilösuhteissa asioita, jotka ei toimi, niin se on ehkä se kaikkein hankalin. Tietysti se on 

elämässä muutenkin hankalaa. 

 

HK 

Miten sä oot selvinnyt yleensä noista tilanteista? 
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Haastateltava F 

En tiedä, en ole saanut palautetta. Toivon etten ihan surkeasti, mutta en varmasti mitenkään 

mallikelpoisestikaan. Sillä tavalla, että varmaan aika kömpelösti. Koska sitä ei ole juuri tehnyt ja 

ne on hankalia paikkoja. Toivottavasti kuitenkin empaattisesti, mutta en varmastikaan millään 

tavalla mallikirjamaisesti. Se riippuu, on ollut muutama erilainen tilanne. Kyllä ne on semmoisia, 

että siihen on vaan mentävä ja käydä se asia läpi. Ei tiedä miten toinen tulee suhtautumaan ja 

miten se menee. 

 

HK 

Niin silleen, että tää on vaan pakko tehä. 

 

Haastateltava F 

Niin, että nyt on edessä tämmöinen tilanne. 

 

HK 

Mennään näihin loppukysymyksiin. Onko sun mielestä arkkitehtitoimiston johtaminen muuttunut 

tänä aikana, kun olet ollut työelämässä? Teilläkin on aika pitkään ollut tää toimisto jo. Onko siinä 

näkynyt muutoksia? 

 

Haastateltava F 

Vaikea sanoa, kun ei ole nähnyt toisten toimistojen johtamista. Silloin vielä 90-luvun lopussa 

olin töissä Heikkinen Komosella vähän aikaa. Näin miten siellä pyöritettiin hommaa. En ollut 

oikeastaan missään muussa toimistossa suomessa. Libeskindillä olin Saksassa hommissa vuoden 

verran. Sitä ei voi silleen laskea. Sen verran kummajainen toimisto toimiston 

pyörittämismielessä. Meidän oma johtaminen on selkeesti tapahtunut siinä vaiheessa, kun meitä 

oli kourallinen. 4-6 työntekijää, Se oli todella intiimiä. Kimpassa tehtiin, koska projekteja oli 

vähemmän ja muuta. Nyt kun projekteja on enemmän niin ei ole itsellä edes täysin tietoa mitä 

kaikkea meidän toimistossa tehdään. Ehkä tiedän nimeltä, mutta en tiedä suunnitelmia kaikista. 

Joku meistä ottaa vastuun ja jossain vaiheessa katsotaan kimpassa niitä läpi. Kaikki isot hommat 

tehdään niin. Mutta sit on paljon pieniä juttuja mitä tulee johonkin. Ei mitään järkeä käydä niitä 
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läpi. Joku hoitaa sen ja siinä se. Niitä on kuitenkin niin paljon. 

 

HK 

Että luovutatte sitä vastuuta eteenpäin? 

 

Haastateltava F 

Joo ja se on pakkokin. Seuraava askel varmaankin on levittää sitä vastuuta enemmän vielä 

projektiarkkitehdeille. He ottaa sen vetääkseen. Katsotaan vaan briiffauksia, että katsotaan missä 

mennään suunnittelussa. Isoja linjoja. Siihen tää on menossa enemmän. Tällä hetkellä ollaan 

pienessä murroksessa. Me ollaan edelleen vielä aika kiinni ihan suunnittelu detaljiikan 

ratkaisuissa ja muissa kaikessa. Jatkossakin halutaan olla, mutta ehkä lähtien niin, että katsotaan 

millaisilla yleisillä periaatteilla halutaan, että jonkun projektin asiat viedään. Arkkitehti ottaa 

siitä ja tulee välillä esittelemään, että näin me ollaan kehitetty tätä. Yhdessä katsotaan. Sitä tää 

tekee, kun tulee lisää porukkaa. Se on pakko. Ei vaan oma aika riitä siihen. 

 

HK 

Viimeinen kysymys. Muuttuuko arkkitehtitoimiston johtaminen tulevaisuudessa? Jos muuttuu, 

niin osaatko arvioida mihin suuntaan? 

 

Haastateltava F 

Nyt on ainakin ollut sellaisia merkkejä Suomessa, että kun meillä on suhteellisen pieniä kaikki 

arkkitehtitoimistot. Täällä on vain muutamia isoja ja lähes kaikki on tosi pieniä. Me ollaan 

keskikokoisia tässä genressä. Meidänkin kokoisena pitäisi tehdä yhteistyötä muiden toimistojen 

kanssa. Sellaisia hankkeita ja hankekokonaisuuksia, joiden vaatimukset tulee koko ajan näissä 

hankkeissa. Referenssivaatimukset ja tietty kokemus ja muut, niin ne ajaa siihen, että joko pitää 

olla tosi tosi iso mitä suurin osa ei edes tähtää olla. Isoimmissa se tuppaa menemään askeleen 

enemmän siihen insinööritoimiston johtamiseen. Ei enää olla niin kädet mudassa tekemässä sitä 

arkkitehtuuria, vaan johdetaan yritystä. Joka on tietenkin oma juttunsa, mutta jos pistää kokoon 

muutamasta keskikokoisesta toimistosta yhteenliittymän ja tekee yhdessä isompia 

kokonaisuuksia niin silloin voi päästä niihin käsiksi. Silti pitää kätensä likaisina. Päästä tekemään 
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sitä itse arkkitehtuuria. 

 

HK 

Toi on kyllä kiinnostava trendi. Varsinkin nuorille toimistoille toi on tosi hyvä työkalu, kun 

muuten on niin vaikea päästä mihinkään. 

 

Haastateltava F 

Joo, se mitä juttelin tossa yhden New Yorkilaisen toimiston kanssa, niin niillä on niin, että siinä 

on kaksi osakasta. Niillä ei taida olla työntekijöitä ehkä ollenkaan, tai ehkä 1-2. Joka projektin ne 

kasaa niiden verkoston kanssa erikseen. Sopii tulojaosta, vastuualueista ja muista. Niillä ei ole 

pysyvää henkilökuntaa ollenkaan. Jos ajattelee meidän pieniä toimistoja ja nuoria arkkitehteja, 

että jotenkin maailmankatsomuskin on mullistunut siitä mitä munkin ikäluokan. Ollaan vielä sitä 

ikäluokkaa, että ollaan arvostettu, että pitää olla oma auto, oma asunto. Pitää olla oma oma oma. 

Nykynuorilla ihan hyvin, mä otan tosta vuokraan, liisaan tai otan palvelun. Mun mielestä se sama 

logiikka menee tohon. Ei mulla tarvii olla sellaista infraa ympärillä, että tarvii ottaa työntekijöitä 

ja stressata siitä, että kaikilla on koko ajan hommaa. Vaan tekee projektin kerrallaan. Kun saa 

jonkun projektin, niin kasaa tutuista tyypeistä kenen kanssa tietää, että on hyvä tehdä. Pistää 

kasaan yhteenliittymän. Tehdään se homma. Se saattaa ihan hyvin olla seuraava. Tuntuisi 

luonnolliselta, kun meillä on niin paljon näitä pieniä. Että voidaan aloittaa ei voida pistää hirveen 

isoa pystyynkään. Se on se pieni. Siitä saa aika paljon riskejä pois siitä hommasta. Ei ole painetta 

olla koko ajan tiettyä määrää projekteja. Riittää, että saat projekteista itsellesi palkan. 

 

HK 

Toi on tosi mielenkiintoinen. Kiitos ajasta.mar 
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