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TIIMITYÖ JA VALTUUTTAMINEN - MODERNIN JOHTAMISEN TYÖKALUT

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, mitä valtuuttaminen on ja tarkastella 
tiimityöskentelyä valtuuttamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, onko 
tiimityöskentely hyvä väline työtekijöiden valtuuttamisen kokemusten lisäämiseksi.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen suorittamiseksi tehtiin kysely, joka kohdistettiin osaan Suomen Posti 
Oy:n Lähiöt ja taajamat -ketjun tiimityöskentelyyn siirtyneistä työntekijöistä. 
Tutkimusaineisto koottiin loppukevään ja alkukesän 1999 aikana. Tutkielmassa 
käytetty muu lähdeaineisto koostuu pääosin valtuuttamista ja tiimityöskentelyä 
käsittelevistä englanninkielisistä lehtiartikkeleista ja kirjallisuudesta sekä Suomen 
Postilta saadusta materiaalista, haastatteluista ja henkilökohtaisista keskusteluista.

Aineiston käsittely

Sekä valtuuttamisen neljästä dimensiosta (vaikutusmahdollisuudet, itseohjautuvuus, 
merkityksellisyys, kyvykkyys) että tiimin toimivuudesta muodostettiin 
faktorianalyysia apuna käyttäen summamuuttujat. Valtuuttamisen ja tiimin 
toimivuuden eri tasot voitiin näin määrittää ja tarkastella niiden keskinäistä 
suhdetta.

Tutkimuksen tulokset

Suoritetun empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkitussa joukossa 
valtuuttamisen kokemuksilla ja koetulla tiimin toimivuudella on yhteys toisiinsa. 
Kaikki valtuuttamisen neljä dimensiota olivat korkeammalla tasolla tapauksissa, 
joissa tiimin toimivuus oli koettu korkeaksi. Kun tiimin toimivuus koettiin 
heikoksi, myös valtuutuksen kokemukset olivat useammin alhaisemmalla tasolla. 
Tämän perusteella voidaan olettaa, että kokemukset onnistuneesta, toimivasta 
tiimityöskentelystä lisäävät valtuutuksen kokemuksia tiimin jäsenten keskuudessa.

Avainsanat

Tiimityöskentely, valtuuttaminen, employee empowerment
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1 JOHDANTO

Epävarmuus ja muutos ovat olleet kuluvan vuosikymmenen tunnusmerkkejä 

taloudessa ja yritysmaailmassa. 1980-luvun lopun ja -90-luvun alun laman 
tuoma tehokkuuden vaatimus johti matalampien organisaatiorakenteiden 

yleistymiseen ja työn joustavuuden tarpeeseen. Postmodernististen 

teoreetikoiden mukaan elämme byrokraattisten organisaatioiden, pitkälle 

viedyn työnjaon, keskitetyn päätöksenteon ja moninaisten johtotasojen lopun 

aikaa (Tyson 1995, 111-2). Myös Suomessa 1990-luvun alun lama karsi suuren 

osan yritysten keskijohdosta, kun kuluja pyrittiin leikkaamaan järkeistämällä 
toimintaa ja hierarkkisia rakenteita. Vaikka tällä hetkellä elämmekin 

nousukautta, tämä kehitys ei ole loppunut, vaan jatkuu edelleen. Yksi syy tähän 
on informaatioteknologian nopea kehitys.

Vähentynyt kontrolli ja ulkoisen ympäristön jatkuva muutos vaatii myös 

työntekijöiltä aiempaa enemmän. Työntekijän on pystyttävä selviämään 
epävarmoissa, monimutkaisissa olosuhteissa ja vastaamaan muutokseen. 

Organisaation puolelta tämä edellyttää riittävien valtuuksien takaamista 

työntekijöille, jotta nämä pystyisivät toimimaan tehokkaasti ja joustavasti 

muuttuvassa ympäristössä. Tyson (1995, 126) näkee organisaatiorakenteiden 

madaltamisen edellyttävän suuremman itsenäisyyden takaamista työryhmille ja 

joustavan työskentelyn rohkaisemista ryhmien sisällä.

1990-luvulla on käyty vilkasta keskustelua siitä, että lojaali, sitoutunut, 

kyvykäs ja motivoitunut työvoima toimii tehokkaammin ja on muutos- ja 

kilpailukykyisempää. Työn rikastaminen ja muut työn motivoivuutta 
kasvattavat metodit ovatkin olleet suosittuja keinoja lisätä työntekijöiden 
valtuuttamisen tasoa. Valtuuttaminen kuvaa sellaista organisaation toimintaa, 

joka sallii työntekijöille enemmän itsenäisyyttä ja vastuuta päätöksenteossa 
ilman tiukkaa valvontaa (Buchanan & Huczynski, 1997). Työntekijöiden 

osallistumista painottavat työskentelytavat ja valtuuttamisen trendi tulevat 

yrityksissä epäilemättä edelleen jatkumaan kilpailun ja informaatioteknologian 
roolin jatkuvasti kasvaessa.
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1.1 Tutkimuksen taustaa

Tämän tutkielman aiheena on työntekijöiden valtuuttaminen ja 

tiimityöskentely. Valtuuttaminen on ilmiönä erityisen kiinnostava, sillä se on 

kuluvan vuosikymmenen aikana tullut henkilöstöjohtamisen alueella uudelleen 

ajankohtaiseksi. Uudelleen siksi, että vaikka valtuuttaminen onkin käsitteenä 

suhteellisen uusi, sen sisältämä ideologia ei sitä ole. Valtuuttamisen käsite 

liittyy monilta osin työntekijöiden osallistumisen käsitteeseen, joka on ollut 

tieteellisen keskustelun ja tutkimuksen kohteena jo 1900-luvun 

alkuvuosikymmenistä lähtien vastalauseena taylorismin periaatteille.

Ensimmäisiä kertoja valtuuttamisen käsite tuli esille työelämän laatuliikkeen 

(Quality of Work Life) yhteydessä 1960-luvun alussa (Spreitzer ym. 1997, 

Kalbaugh 1998). Liikkeessä keskityttiin työntekijän työtyytyväisyyden 

parantamiseen, sisäisen motivaation kasvattamiseen ja työntekijöiden työtään 

kohtaan tuntemien tunteiden muuttamiseen positiivisemmaksi. Liike painotti 

myös työntekijöiden näkökulman huomioonottamista (Spreitzer ym. 1997, 
Kalbaugh 1998). Kun työelämän laatuliikkeen tavoitteena oli vähentää 

poissaolojen aiheuttamia kustannuksia ja lisätä tuottavuutta, nykyisen 

tiimiperustaisen valtuuttamisen päätavoitteena on lisätä joustavuutta toiminnan 

tehostamiseksi sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua kilpailuedun 

saavuttamiseksi. Laatuliike oletti, että lisääntynyt itsenäisyys työssä parantaa 
työelämän laatua ja kasvattaa työtyytyväisyyttä. Nykyinen suuntaus perustuu 
olettamukseen, että lisääntynyt itsenäisyys työssä parantaa kyvykkyyttä, 

päätöksentekotaitoja, lisää joustavuutta sekä tehostaa uuden teknologian 
käyttöönottoa. Tämä vaatii perusteellisempaa yrityskulttuurin, asenteiden ja 

työtapojen muutosta. (Buchanan & Huczynski 1997, 99) Valtuuttaminen 

liitetään usein itseohjautuviin ja toimintojen välisiin tiimeihin rakenteitaan 

uudistaneissa organisaatioissa (Gal-Or & Amit 1998). Itseohjautuvia tiimejä 
kokeiltiin yrityksissä ensimmäisen kerran jo 1960-luvun keskivaiheilla ja 1970- 

luvun alussa työntekijöiden sitouttamisen ja valtuuttamisen välineinä. Tiimien 

suosio yrityksissä alkoi kuitenkin kasvaa vasta 1980-luvun puolivälissä 
(Kalbaugh 1998).
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Työntekijöiden valtuuttaminen (engl, employee empowerment) on ollut 1990- 

luvulla suosittu johtamisideologia yrityksissä. Valtuuttaminen perustuu 
McGregorin Teoria Y:n tyyppisille oletuksille itseään toteuttavasta ja itse 

motivoituvasta työntekijästä, (ks. Hennestad 1995, Schein 1965). Hennestad 

(1995) toteaa, että tämänkaltaiset teoriat ovat olleet jo pitkään tunnettuja 

henkilöstöjohtamisen kentällä. Hänen mukaansa ilmiö on kuitenkin edelleen 
ajankohtainen, sillä valtuuttaminen käsitteenä liittyy oleellisiin henkilöstö

johtamisen kysymyksiin. Myöskään Randolph (1995) ei pidä valtuuttamista 

pelkkänä uutena ”johtamisvillityksenä”, vaan näkee sen perusteltavissa olevana 

keinona ratkaista tämän päivän organisaatioissa esiintyviä ongelmia. On 

kuitenkin esitetty myös edellisistä poikkeavia näkemyksiä. Esimerkiksi Foegen 

(1999) näkee valtuuttamisen olevan vain ”delegointi” -termin hienosäätöä. 

Ammattitaitoinen johtaminen on hänen mukaansa kautta aikojen perustunut 

delegoimisen taitoon. Foegen näkee lisäksi valtuuttamiseen siirtymisessä useita 

seikkoja, jotka hyvin todennäköisesti estävät sen onnistumista yrityksissä. 

Toisaalta myös hän myöntää valtuuttamisen tuntuvan loogiselta ratkaisulta 

nykyisessä taloudellisessa ja kilpailullisessa tilanteessa.

Kaiken työn tehostamisen ohella valtuuttamisen ja sen eri ilmenemismuodot 

yrityksissä voi kuitenkin nähdä myös työn motivoivuuden ja mielekkyyden 

lisääjinä. Yritykset eivät myöskään enää voi jättää huomioimatta sitä, että 
henkilöstön hyvinvointi työssä voi suoraan vaikuttaa yrityksen menestymiseen. 

Suuressa osassa yrityksiä onkin tällä vuosikymmenellä yhä enenevässä määrin 

siirrytty uudenlaisiin, perinteisistä poikkeaviin työskentelymalleihin, jotka 

onnistuessaan paitsi lisäävät henkilöstön työmotivaatiota, myös tehostavat 

työtä. Tiimityöskentely on yksi suosituimmista tällaisista työskentelymalleista, 

joka on kirjallisuudessa usein mainittu myös yhtenä valtuuttamiskulttuuriin 

olennaisesti liittyvänä tekijänä. 1990-luvulla valtuuttamisesta on tullut suosittu 
johtamisideologia, minkä osaltaan voi selittää sillä, että kuluvan 

vuosikymmenen aikana organisaatioiden madaltuminen on ollut erittäin 

voimakasta. Päätösvallan ohjaaminen alemmille organisaation tasoille on ollut

5



keino tehostaa työtä ja karsia kuluja samalla kun keskijohdon rooli on 
muuttunut yhä vähemmän tarpeelliseksi.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Aikaisemman tutkimuksen perusteella tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, 

mitkä ovat valtuuttamisen eri ulottuvuudet, mitä hyötyä valtuuttamisesta ja 

tiimityöskentelystä on, sekä mitä esteitä valtuuttamis- ja tiimikulttuurin 
luomiselle voi syntyä ja olla olemassa. Valtuuttamisen hyötyjä tarkastellaan 

erityisesti palveluyrityksen näkökulmasta. Selvitetään mm. valtuuttamisen 

vaikutuksia työntekijöiden kokemuksiin ja toimintaan työssä sekä 
valtuuttamisen yhteyttä palvelun laatuun, työtyytyväisyyteen ja työn 
tehokkuuteen. Tiimiä ja tiimityöskentelyä tarkastellaan lähinnä valtuuttamisen 

välineenä, konkreettisena keinona toteuttaa valtuuttamista.

Tutkimuksen empiirisen osan päätavoitteena on selvittää, onko onnistunut 

tiimityöskentely tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa yhteydessä 

valtuuttamisen kokemuksiin tiimin jäsenten keskuudessa. Tiimityöskentely 

mainitaan aikaisemmassa tutkimuksessa hyvin usein valtuuttamisen 
yhteydessä, mutta sitä, lisääkö tiimityöskentely valtuuttamisen kokemuksia 

yksilötasolla, ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa juuri tarkasteltu. Tässä 

tutkimuksessa tiimityön ja valtuuttamisen yhteyttä pyritään käytännössä 

tutkimaan vertailemalla yksilötason kokemuksia tiimin toimivuudesta ja 
valtuuttamisen tasosta. Empiirisen osan tavoitteena on tämän lisäksi selvittää, 

mitkä seikat ovat kohdeyksiköissä estäneet tehokasta tiimityöskentelyä.

1.3 Keskeiset käsitteet

Valtuuttaminen

Valtuuttamisen termi (employee empowerment) on jo vakiintunut englannin

kielisessä organisaatioita käsittelevässä tutkimuksessa, mutta Suomessa 
tieteellinen yhteisö ei ole vielä päässyt yksimielisyyteen termin
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suomennoksesta. Termin suomentamiseksi on tarjottu useita erilaisia 

vaihtoehtoja. Kuitenkin esimerkiksi Jutila ym. (1996) ovat käyttäneet 

kyseisessä yhteydessä termiä ”valtuuttaminen”. Tätä termiä käytetään myös 
tässä tutkimuksessa.

Englanninkielisessä tutkijayhteisössä erimielisyyttä ei ole aiheuttanut itse 

termi, vaan pikemminkin sen sisältö ja merkitys. Valtuuttamisen käsitteen 
ongelmana on ollut sen epäselvyys, mikä on johtanut moniin erilaisiin 
määritelmiin. Jotkut tutkijat ovat pitäneet tätä moninaisuutta kuitenkin myös 

rikkautena (Jones 1999). Yksinkertaistaen valtuuttaminen voidaan kuitenkin 

käsittää toimintana, jonka avulla taataan työntekijöille välineet, resurssit ja 

riittävästi päätäntävaltaa, jotta he ylimmän johdon näkökulmasta katsottuna 

voisivat edistää pääsemistä yrityksen intresseissä oleviin tavoitteisiin. Toisaalta 

valtuuttamisen voi käsittää myös psykologisina kognitioina, jolloin painotetaan 

työntekijän yksilöllisiä kokemuksia työssään (The Concise Blackwell 
Encyclopedia of Management 1998, 197).

Tässä tutkimuksessa valtuuttaminen käsitetään tavalla, joka perustuu Thomasin 

ja Velthousen (1990) kehittämään ja Spreitzerin (1995, 1996) edelleen 
kehittämään valtuuttamisen neljän dimension malliin (psychological 

empowerment). Tämä valtuuttamisen malli on yksi tunnetuimmista 

tieteellisessä keskusteluissa esiintyneistä malleista. Siinä valtuuttaminen 
nähdään yksilötason kokemuksena, ei niinkään organisaation taholta tulevana 

toimintana. Tosin tällä toiminnalla, mm. riittävien valtuuksien takaamisella, 

palkitsemisella ja tiedon jakamisella, on ratkaisevan tärkeä rooli valtuuttamisen 

kokemusten aikaansaamisessa. Mallin mukaiset valtuuttamisen neljä 

dimensiota ovat vaikutusmahdollisuudet (impact), itseohjautuvuus (self- 
determination), työn merkityksellisyys (meaning) ja kyvykkyys (competence).

Jotkut ovat nähneet Spreitzerin esittämän mallin ongelmana olevan kahden 

dimension osittaisen päällekkäisyyden (impact ja self-determination). Lisäksi 
malli painottaa ainoastaan yksilötason kokemuksia eikä ota huomioon
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työyhteisön yhteisiä näkemyksiä valtuuttamisesta. Myös nämä seikat huomioon 

ottavaa määritelmää ovat tarjonneet mm. Kirkman ja Rosen (1999). Edellä 
mainituista puutteista huolimatta Spreitzerin mallin on koettu olevan luova ja 

erittäin käyttökelpoinen yrityselämän tarpeisiin. (Jones 1999) Mallin 

heikkoudeksi voi nähdä myös sen, että dimensiot ovat tavallaan toistensa syitä 

tai seurauksia: riittävät vaikutusmahdollisuudet ja itseohjautuvuus voivat 
kasvattaa merkityksellisyyden tunnetta työssä. Jos yksilö kokee kyvykkyytensä 

vahvaksi, hän saattaa myös helpommin kokea pystyvänsä vaikuttamaan 

tapahtumiin työyhteisön sisällä. Toisaalta voidaan kysyä, onko vaikutus

mahdollisuuksista ja itseohjautuvuudesta mitään hyötyä, ellei työntekijä omaa 
riittävää motivaatiota tai koe kykenevänsä hyödyntämään niitä työssään.

Valtuuttamisen voi siis käsittää psykologisina kognitioina, joiden vahvista

minen on useimpien työntekijöiden osallistumista ja työhön sitoutumista 

lisäävien ohjelmien päätavoitteena (Conger & Kanungo 1988). Tiimi

työskentely on yksi käytetyimmistä tähän pyrkivistä keinoista.

Itseohjautuva tiimi

Itseohjautuva tiimi on aito ryhmä, jonka toiminnalla on tietyt rajat ja jonka 

jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Kullakin jäsenellä on omat, eriytyneet 

roolinsa. Ryhmällä on yksi tai useampi tehtävä suoritettavanaan, josta koko 

ryhmä on yhteisvastuussa. Ryhmän jäsenet eivät ole vastuussa vain tehtävän 
suorittamisesta vaan myös oman ja tiimin toiminnan arvioimisesta ja 

johtamisesta. (Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior 
1995,511)

Edellä luetellut itseohjautuvan tiimin kriteerit kuvaavat hyvin sitä, mitä tässä 

tutkimuksessa tarkoitetaan itseohjautuvalla tiimillä. Tutkimuksessa ei 

tarkastella lähemmin muita yritysten käyttämiä valtuuttamisen keinoja kuin 
tiimiä. Tiimien muodostamista, kehittymistä ja tiimirooleja ei käsitellä 
syvemmin, vaan tiimiä ja tiimityöskentelyä tarkastellaan lähinnä konkreettisena 

välineenä toteuttaa valtuuttamista.
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1.4 Tutkimuksen rakenne ja sisältö

Luvussa 1 käsitellään tutkimuksen tausta, rakenne ja keskeiset käsitteet. 

Luvussa 2 tuodaan esiin valtuuttamisen käsitteen taustalla olevan laajempi 

tieteellinen keskustelu, tarkastellaan valtuuttamisen käsitettä, tasoa, rajoja ja 

prosessia (ks. kuvio 1).

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne

1. Johdanto 3. Tutkimusmetodologia h

TEOREETTINEN k EMPIIRISEN
VIITEKEHYS

2. Valtuuttaminen ja 
tiimityöskentely

Taso
Edellytykset 
Rajat 
Prosessi 
Tiimityöskentely 
Valtuuttamisen 
ongelmat 
Valtuuttamisen 
hyödyt

TUTKIMUKSEN
SUORITTAMINEN

4. Kohdeorganisaatio ja 
tiimityöskentelyyn 
siirtyminen

5. Valtuuttamisen taso 
kohdekonttoreissa

6. Tiimityön toimivuus 
kohdekonttoreissa

7. Tiimityön suhde 
valtuuttamiseen

JOHTOPAATOKSET

Luvussa 2.7 esitellään tiimityöskentely ja erityisesti itseohjautuva tiimi, joka 

voidaan nähdä yritysten välineenä toteuttaa valtuuttamista. Luvussa 2.8 
tarkastellaan tekijöitä, jotka yrityksissä saattavat estää valtuuttamisen ja 

tiimityöskentelyn onnistumista ja käyttöönottoa. Luvussa 2.9 esitellään hyödyt, 

joita valtuuttamisesta tutkimusten mukaan aiheutuu. Luvussa 3 esitetään 

tutkimuksen metodologia. Tutkielman empiirisessä osassa esitellään kohde
organisaatio (luku 4) ja kyselytutkimuksen tulokset (5, 6 ja 7). Luvuissa 5 ja 6 

tarkastellaan vastaajajoukon valtuuttamisen ja tiimityöskentelyn tasoa sekä 

niitä tekijöitä, jotka estävät tiimityön tehokkaampaa toteutumista. Luvussa 7 
tarkastellaan, onko koetulla tiimin toimivuudella ja valtuuttamisen
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kokemuksilla yhteyttä toisiinsa. Lopuksi luvussa 8 esitetään johtopäätökset 
suoritetusta tutkimuksesta.
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2 VALTUUTTAMINEN JA TIIMITYÖSKENTELY

Tämän viitekehysluvun tarkoituksena on luoda kattava kuva tutkimuksen 
kohdeilmiöstä valtuuttamisesta ja niistä eri näkökohdista, jotka yrityksen tulee 

ottaa huomioon ryhtyessään toteuttamaan valtuuttamisohjelmaa. Valtuutta

misen konkreettisista välineistä on esittelyn kohteeksi otettu vain yksi, 

tiimityöskentely. Valtuuttamisen ilmiötä lähdetään kuvaamaan valtuuttamiseen 
läheisesti liittyvän käsitteen, osallistavan johtamisen avulla.

2.1 Osallistava johtaminen

Valtuuttaminen perustuu käsitteenä hyvin pitkälle työntekijöiden osallis

tumisen käsitteeseen. Työntekijöiden osallistuminen on puolestaan yksi 

vanhimmista tutkimuksen kohteista organisaatiokäyttäytymisen alueella. 

Ensimmäiset tutkimukset johdon ja työntekijöiden välisen yhteistyön hyödyistä 

tehtiin jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Näistä kuuluisimpia ovat 

1930-luvulla tehdyt Hawthorne -tutkimukset, joissa nostettiin esille 

osallistumisen ja yhteistyön teemoja. (Glew ym. 1995)

Ledford ja Lawler (1994) määrittelevät osallistavan johtamisen tietoiseksi ja 

tarkoitetuksi ylemmällä organisaation tasolla olevien yksilöiden pyrkimykseksi 

taijota näkyviä roolia laajentavia mahdollisuuksia yksilöille tai ryhmille 

alemmilla organisaation tasoilla jotta näillä olisi suurempi sanavalta yhdellä tai 

useammalla organisaation tuloksenteon alueella. Monissa työntekijöiden 

asennetutkimuksissa on tultu siihen johtopäätökseen, että työntekijän 
osallistuvuus on tärkeä sekä sisäisen että ulkoisen motivaation parantaja. 

(Rothwell 1996) Sisäinen motivaatio voi vahvistua yksilötasolla mm. 
työtehtävän suorittamisesta syntyvästä tyydytyksestä tai vaikutusvallan 

tunteesta, ulkoinen motivaatio puolestaan esimerkiksi rahasta, luontoiseduista 

tai ylennyksistä (Beer & Walton 1984).

Uusimpien tutkimusten mukaan Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa jo 

miltei jokainen suuri yritys käyttää nykyään erilaisia työntekijöiden
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osallistumiseen ja valtuuttamiseen perustuvia ohjelmia ainakin joissain osissa 

organisaatiotaan (Fisher & Fisher 1998, 42-3). Osallistumiseen perustuvien 
ohjelmien tavoitteena voi olla päätöksentekovallan jakaminen työntekijöille, 

työtiimien muodostaminen, työntekijöiden valtuuksien lisääminen, yksilö

kohtaiset muutokset työtehtävissä tai muut vaikutusvallan muotojen muutokset 

yrityksessä. Muutosohjelmien toteutumiseen ja onnistumiseen vaikuttavat 

yksilöllisten tekijöiden ohella organisaatiokulttuuri, teknologia, historia, 

rakenne ja käytössä olevat järjestelmät. (Glew ym. 1995) Tällaista 
organisaatioissa tapahtuvaa työn muutosta on kutsuttu toiseksi teolliseksi 

vallankumoukseksi, sillä se kyseenalaistaa ensimmäisen teollisen vallan
kumouksen mukaiset työn rakenteiden perusoletukset. Tällaista sitoutumiseen 

perustuvaa organisaatiomallia kutsutaan nykyään yleisimmin tiimiperustaiseksi 

organisaatioksi. (Fisher & Fisher 1998, 42-3) Seuraavassa kuviossa on 

vertailtu kontrolliin ja sitoutumiseen perustuvia organisaatiomalleja, joista 

edellinen on hyvin perinteinen, hierarkkinen malli. Jälkimmäisessä mallissa 
pohjana on työntekijöiden osallistumiseen ja valtuuttamiseen perustuva 

organisaatiokulttuuri, jossa edellytykset mm. tiimityölle ovat edellistä 
paremmat.

Kuvio 2. Kontrolliin ja sitoutumiseen perustuvien 

organisaatiomallien vertailua.

Kontrolliin perustuvat organisaatiot

Johtaminen painottaa 

mukautuvaisuutta ja alaisuutta

• Autoritaariset työmallit

• Johtamisesta vastuussa vain johto

• Luottamus toimintatapoihin, 
sääntöihin ja rajoituksiin

• Hierarkkinen kulttuuri

Lähde: Fisher & Fisher 1998, 42.
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Osallistumisen hyödyistä ja niiden käytännön merkityksestä on esitetty 

vastakkaisiakin näkemyksiä. Osallistavan johtamisen hyödyksi verrattuna 
autoritaariseen johtamistapaan on nähty työntekijän tuottavuuden ja yrityksen 

kannattavuuden kasvu. Empiirinen tutkimus osallistavasta johtamisesta on 
paljastanut kuitenkin ristiriitaisia tuloksia (esim. Cotton ym. 1988, Wagner 

1994). Kun työntekijän osallistuminen ei odotusten vastaisesti kasvatakaan 
ratkaisevasti tuottavuutta tai tulosta, johtajat usein hylkäävät osallistavan 

johtamisen mekanismit (Collins 1995). Osallistumisesta aiheutuvat 

taloudelliset hyödyt ovat tällaisten johtajien mielestä suuresti liioiteltuja tai 

vääriä, jolloin he palaavat takaisin autoritaariseen johtamistyyliin. Wagner 

(1994) on esimerkki organisaatioteoreetikosta, joka on tullut tähän 

johtopäätökseen. Hän on tehnyt meta-analyyttisen uudelleenarvioinnin 

tutkimuksista, joissa on havainnoitu osallistavan johtamistavan tuomia hyötyjä. 

Näissä tutkimuksissa parannukset olivat keskitasoa. Wagner huomauttaa, että 

tämän perusteella työntekijöiden osallistumisen käytännön merkityksen 
suoritusten ja työtyytyväisyyden parantajana voi kyseenalaistaa. Ledford ja 

Lawler (1994) vastasivat Wagnerin tutkimukseen ja totesivat, että Wagner on 

oikeassa: vaatimaton, rajoitettu osallistuminen aikaansaa vaatimattomia, 
rajoitettuja tuloksia.

Valtuuttaminen voidaan nähdä yhtenä keinona toteuttaa osallistavaa 
johtamismallia yrityksissä. Valtuuttamisen käsitettä tarkastellaan lähemmin 
seuraavassa luvussa.

2.2 Valtuuttamisen käsite

Valtuuttaminen on sitä käsittelevässä kirjallisuudessa määritelty useilla eri 

tavoilla. Valtuuttamista on analysoitu ilmiönä, joka liittyy yksilön omaamaan 
valtaan ja kontrolliin suhteessa toisiin ihmisiin. Valtuuttaminen voidaan tällöin 

käsittää vallan jakamisena valtaa enemmän omaavalta sitä vähemmän 
omaavalle. Ei ole kuitenkaan varmaa, että tällaisen toiminnan seurauksena 

yksilö kokee itsensä valtuutetummaksi. Jos valtuuttamista tarkastellaan yksilön
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motivaation näkökulmasta, se voidaan nähdä yksilön kognitioina, jotka 
vaikuttavat yksilön työkäyttäytymiseen ja henkisen pääoman käyttöön työssä. 
(Conger & Kanungo 1988, Spreitzer 1995, 1996)

Suurin osa valtuuttamista koskevista lähestymistavoista keskittyy ensisijaisesti 
esimies-alaissuhteisiin ja niihin keinoihin, millä esimies voi valtuuttaa 

alaisiaan. Tällöin valtuuksien oletetaan olevan jotain, jotka annetaan 

työntekijälle, joka sisäistää ne ja antaa takaisin organisaatiolle tehostuneen 

suorituksen muodossa. Tällaisissa lähestymistavoissa valtuuttaminen ymmär

retään psyykkisiin ja kognitiivisiin prosesseihin perustuvana ilmiönä. (Walsh 
ym. 1998) Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitellään nämä erilaiset 
valtuuttamisen lähestymistavat.

Taulukko 1. Valtuuttamisen erilaiset lähestymistavat

HIERARKKISET LÄHESTYMISTÄ VA T SUHTEELLINEN
LÄHESTYMISTAPA

Lähestymis- Conger & Thomas & Manz & Sims Jordan ym.
tapaa Kanungo Velthouse (1980) (1991)
edustavat (1988) (1990) Sims & Manz Fletcher
teoreetikot Spreitzer

(1995,1996)
(1996) (1996)

Valtuutta- Yksilön suoritus- Sisäinen Itsensä johtaminen Itsetuntemus;
misen
perusta

kyky (self-efficacy) tehtävämotivaatio Itsevarmuus

Tapoja Johtamiskäy- Palkitsemisjärjes- Rohkaisevat johta- Tiiviiden
luoda ja tännöt, tavoittei- telmät, työntekijöi- miskäytännöt, itsensäi keskinäisten
edistää den asettaminen, den tiedonsaannin johtamisen mallinta- suhteiden
valtuutta- työn rikastaminen lisääminen, työroo- minen, toivottavan luominen:
mista Iin selventäminen, 

osallistavan ilma
piirin luominen

käyttäytymisen
vahvistaminen

merkitykselli
syyden tunteen 
voimistuminen 
ja vision 
parempi 
ymmärtäminen

Lähde: Walsh ym. 1998, toim. Cooper & Rousseau, 1998, 109

Viime vuosiin asti valtuuttaminen on määritelty yksiulotteisesti työntekijän 

kyvykkyydeksi tai suorituskykyisyydeksi (self-efficacy), tai vaihtoehtoisesti
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itseohjautuvuudeksi ja itsenäisyydeksi työssä. Esimerkiksi Conger ja Kanungo 

(1988) käsittävät valtuuttamisen yksilön suorituskykyisyydeksi tai 
kapasiteetiksi työtehtävän suorittamisessa. Viime aikoina valtuuttamisen 

käsitettä on kuitenkin laajennettu merkitsemään myös tiettyjä yksilön kokemia 

psykologisia tiloja tai kognitioita. Tämä näkemys valtuuttamisesta on 

monimutkaisempi ja painottaa yksilön omaa kokemusta valtuuttamisesta. 
Thomas ja Velthouse (1990) sekä Spreitzer (1995) esittävät valtuuttamisen 
moniulotteisena ilmiönä, joka koostuu neljästä toisiinsa liittyvästä mutta 

selvästi erotettavista osasta: vaikutusmahdollisuudet, itseohjautuvuus, työn 
merkityksellisyys ja kyvykkyys. Thomas ja Velthouse (1990) näkevät 

valtuuttamisen tähtäävän sisäisen tehtävämotivaation kasvattamiseen, jonka 

seurauksena yksilön suorituskyky kasvaa. Congerin ja Kanungon (1988) 

esittämä suorituskykyisyys ei heidän mukaansa kuitenkaan yksin pysty 

kuvaamaan sitä, mitä valtuuttaminen on. Tämän vuoksi he lisäsivät malliin 

kolme muuta dimensiota (vaikutusmahdollisuudet, itseohjautuvuus, 

merkityksellisyys). Myöhemmin myös Spreitzer (1995, 1996) on perustanut 
valtuuttamista koskevan tutkimuksensa alun perin Thomasin ja Velthousen 

(1990) kehittämälle neljän dimension mallille.

Kun Congerin ja Kanungon (1988) malli perustui ainoastaan objektiivisille 

havainnoille yksilöä ympäröivistä olosuhteista, Thomas ja Velthouse (1990) 

lisäsivät malliin yksilön subjektiiviset näkemykset. Thomasin ja Velthousen 

näkemyksen mukaan johdon valtuuttamiseen tähtäävään toimintaan 

keskittyminen ei ole yhtä olennaista kuin toiminnan lopputulos - se, miten 

valtuutetuksi yksilö itsensä tosiasiassa kokee. Valtuuttamista ei voi myöskään 

nähdä niin, että yksilö joko on tai ei ole valtuutettu, vaan valtuuttamisen 

kokemus ja aste vaihtelee tilanteesta ja työympäristöstä riippuen. 

Valtuuttaminen ei tämän näkökulman mukaan ole persoonallisuuden piirre, 
vaan työympäristöstä vahvasti riippuva kognitioiden ryväs (Thomas & 
Velthouse 1990, Spreitzer ym. 1997).
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Valtuuttamisen käsite ymmärretään tässä tutkimuksessa ensisijaisesti 
Thomasin ja Velthousen (1990) ja Spreitzerin (1995, 1996) muodostaman 

mallin mukaan yksilötason kognitioina. Toisaalta tutkimuksessa käsitetään 

valtuuttaminen myös organisaation taholta tulevana toimintana, valtuutusten, 

palkitsemisen ja tiedon jakamisena organisaation alemmille tasoille. Nämä 

kaksi tapaa tulkita valtuuttamisen käsitettä eivät ole toisensa poissulkevia, vaan 

toisiaan täydentäviä näkemyksiä. Valtuuksien, palkitsemisen ja tiedon 

jakamisen tehostaminen voi auttaa yksilöä tuntemaan itsensä 
valtuutetummaksi, jolloin yksilö pystyy todennäköisemmin kokemaan 

omaavansa suuremmat vaikutusmahdollisuudet työympäristössään, olevansa 

vahvemmin itseohjautuva ja tuntemaan suurempaa merkityksellisyyttä ja 

kyvykkyyttä työssään.

Seuraavassa esitellään Velthousen (1990) ja Spreitzerin (1995, 1996) esittämät 

neljä yksilötason kognitiota, vaikutusmahdollisuudet, itseohjautuvuus, 

merkityksellisyys ja kyvykkyys.

Vaikutusmahdollisuudet (Impact)

Englanninkielinen termi ’impact’ viittaa yksilön kokemukseen siitä, että hän 
pystyy vaikuttamaan mm. strategisiin, hallinnollisiin tai muun toiminnan 

tuloksiin työssään ja yrityksessä (Spreitzer 1995). Yksilön kokemus omien 

vaikutusmahdollisuuksiensa tasosta viittaa käsitykseen yksilön kontrollista 

ympäristönsä suhteen (Thomas & Velthouse 1990). Yksilön kontrollin 

ympäristön suhteen on tutkimuksissa havaittu korreloivan positiivisesti 
työtyytyväisyyden kanssa ja negatiivisesti työn vaihtamisaikomusten kanssa 
Alhaisemman koetun vaikutusvallan voi odottaa liittyvän myös koetun 

palvelun laadun alhaisempaan tasoon (Goodale ym. 1997). Yksilön kokemusta 

omista vaikutusmahdollisuuksia ei kuitenkaan tule käsittää persoonallisuuden 

piirteeksi, koska tämä kokemus on riippuvainen siitä kontekstista, missä yksilö 

työskentelee (Spreitzer 1995).
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Itseohjautuvuus (Self-determination)

Itseohjautuvuuden kokemus on yksilön käsitys itsenäisyydestään hänen 

suorittaessaan työtehtäviään ja vapaudesta valita, miten käyttäytyy erilaisissa 

työhön liittyvissä tilanteissa. Kun yksilön kokemus omista vaikutus

mahdollisuuksistaan viittaa käsitykseen yksilön kontrollista ympäristönsä 

suhteen, itseohjautuvuus viittaa yksilön käsitykseen kontrollistaan oman 

käyttäytymisensä suhteen (Thomas & Velthouse 1990). Itseohjautuvuus 
kuvastaa yksilön itsenäisyyden tasoa työkäyttäytymisen ja työhön liittyvien 
prosessien, esimerkiksi työtapojen, -tilojen ja -suoritusten määrittelemisessä. 

(Spreitzer 1995) Tutkimuksissa itseohjautuvuuden on havaittu aiheutuvan 

korkeamman aloitteellisuuden ja itsenäisyyden tuloksena ja olevan merkittävä 
tekijä sisäisen motivaation syntymisessä (Goodale ym. 1997).

Koetun itseohjautuvuuden työssä on tutkittu olevan yhteydessä 

työtyytyväisyyteen ja henkilöstön pysyvyyteen. Spector (1986, ks. Goodale 
ym. 1997) havaitsi meta-analyyttisessa tutkimuksessaan, että suurempi 

itsenäisyys työssä johti suurempaan työtyytyväisyyteen ja parempaan 

henkilöstön pysyvyyteen työssä. Sekä suuremman työtyytyväisyyden että 

henkilöstön pysyvyyden on puolestaan tutkittu vaikuttavan koettuun palvelun 
laatuun (Schneider & Bowen 1985).

Työn merkityksellisyys (Meaning)

Yksilö kokee työnsä merkitykselliseksi, kun hän havaitsee, että hänen 

työroolinsa tai työtehtävänsä ovat yhdenmukaisia hänen henkilökohtaisten 

uskomustensa, asenteidensa ja arvojensa kanssa. Työntekijä pitää työtehtäviään 

merkitsevinä, kun hän pitää niitä tärkeinä ja välittää niistä. Merkityksellisyyttä 

koetaan todennäköisemmin, kun työtehtävä on monipuolinen ja yhden
mukainen henkilön arvojärjestelmän kanssa. (Spreitzer 1995) Työn korkeampi 

merkityksellisyys liitetään korkeampaan työmotivaatioon, työhön sitoutu
neisuuteen ja työtyytyväisyyteen. Työn merkityksellisyys on lisäksi yksi 
tärkeimmistä sisäistä tehtävämotivaatiota aiheuttavista tekijöistä (Hackman & 

Oldham 1980). Työtyytyväisyyden ja asiakaspalvelutyöntekijän palvelu
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henkisyyden välillä on tutkittu olevan positiivinen korrelaatio. Tämän vuoksi 

voidaan olettaa, että kun työn koettu merkityksellisyys kasvaa, myös käsitykset 

palvelun laadusta paranevat. (Goodale ym. 1997)

Kyvykkyys (Competence)

Kyvykkyyden tunnetta voi verrata yksilön uskoon kyvystään suorittaa tehtävä 

menestyksellisesti (engl. self-efficacy). Yksilöt, joilla kyvykkyyden tunne on 

korkea, pyrkivät asettamaan itselleen vaikeampia tavoitteita ja sitoutumaan 

niihin vahvemmin. Vahvan suorituskyvyn omaavilla yksilöillä on tämän vuoksi 

taipumus suoriutua työtehtävistään hyvin ja tehokkaasti. (Spreitzer 1995)

Kyvykkyyden tunne on tärkeä aihe organisaatiokäyttäytymiskirjallisuudessa, 

sillä se on vahvasti yhteydessä työsuoritukseen. Empiirisissä tutkimuksissa on 
järjestelmällisesti havaittu, että yksilön kyvykkyyden kokemuksilla on 
merkittävä vaikutus työsuorituksen ja motivaation tasoon, emotionaalisiin 

reaktioihin sekä sinnikkyyteen tehtävän suorittamisessa. On havaittu, että kun 

yksilön kyvykkyyden tunne kasvaa, myös hänen työsuorituksensa paranevat. 

(Gist 1987, Gist & Mitchell 1992)

Edellä esitetyt neljä yksilötason kognitiota kuvastavat työntekijän 

aktiivisuuden tasoa suhteessa työkontekstiin. Aktiivisuudella tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sitä, että yksilö toivoo ja tuntee olevansa kykenevä vaikuttamaan 

työrooliinsa ja työympäristöönsä. Valtuuttamisen neljän dimension oletetaan 

täydentävän ja vahvistavan toisiaan sekä muodostavan yhdessä psykologisen 

valtuuttamisen kokonaisuuden. Jos jokin dimensio on muita alhaisemmalla 

tasolla, yksilötasolla koettu valtuuttamisen taso laskee. (Spreitzer 1995)

Valtuuttamisen käsitteen määrittelystä edetään siihen, miten yritys etenee, kun 
se aloittaa valtuuttamisohj elman. Aivan ensimmäiseksi yrityksen on 
määriteltävä valtuuttamisen nykyisen tason lisäksi se valtuuttamisen 

tavoitetaso, johon se pyrkii. Valtuuttamisen tasoja käsitellään seuraavassa 

luvussa.
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2.3 Valtuuttamisen tasot

Cookin (1997,118) mukaan yritysten tavoitetaso valtuuttamisessa vaihtelee 

olosuhteista ja yksilöstä riippuen. Hänen mukaansa monissa organisaatioissa 

työntekijöillä on jonkin verran vaikutusvaltaa palvelustrategiasta päätettäessä, 

mutta kehittämisehdotukset eivät etene ilman esimiehen hyväksyntää (ks. 
kuvio 3, taso 1)

Kuvio 3. Valtuuttamisen tasot

VALTUUTTAMISEN MÄÄRÄ

TASO 1 TASO 2 TASO 3
Hieman vaikutusvaltaa Enemmän vaikutusvaltaa Suuri vaikutusvalta
Johtaja tekee lopulliset Johtaja tekee strategiset kaikissa päätöksissä
päätökset päätökset

Lähde: Cook 1997, 118

Tästä esimerkkinä ovat yrityksissä palvelun laadun parantamiseen tarkoitetut 

kehittämisaloitteita tekevät tiimit. Valtuuttamisen ollessa tätä ylemmällä tasolla 

(taso 2) tiimeillä ja yksilöillä on enemmän päätösvaltaa ja he pystyvät 

tekemään omaa työtänsä koskevia päätöksiä, mutta johto tekee silti strategiset 

päätökset. Esimerkkinä Cook mainitsee erilaisten työntekijöiden päätöksen

tekomahdollisuuksia rajoittavien sääntöjen ja rajoitusten poistamisen. Ylin 

valtuuttamisen taso (taso 3) yrityksissä edellyttää Cookin mukaan sitä, että 
työntekijöitä rohkaistaan päättämään itse ja ottamaan täysi vastuu työstään ja 

työtavoistaan. Tällaiset yritykset ovat tavallisesti läpikäyneet muutoksen, joka 

on saattanut vaatia matalampaa, joustavampaa ja asiakassuuntau-tuneempaa 

organisaatiota. Muutoksen yhteydessä johtotasoja on saatettu joutua karsimaan 

ja luomaan tilalle itseohjautuvia tiimejä, jotka päättävät omasta toiminnastaan 
ja työtavoistaan sekä arvioivat itseään tiiminä. Itseohjautuva tiimi myös 

kontrolloi itse itseään. (Cook 1997, 118, 121)
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Fisher ja Fisher (1997) näkevät valtuuttamisen tason voivan vaihdella myös 
tiimiperustaisissa organisaatioissa. Johto voi dominoida tiimejä, jolloin 

valtuuttamisen taso on alhaisempi tai tiimit voivat olla täysin itseohjautuvia, 

jolloin valtuuttamisen taso organisaatiossa on hyvin korkealla. Alla olevassa 

kuviossa esitetään valtuuttamisen taso kuvattuna työntekijöiden osallistumisen 
tason perusteella (Kuvio 4).

Kuvio 4. Valtuuttamisen jatkumo työntekijöiden osallistumisasteen mukaan

MATALA

Työntekijöiden Työryhmät Itseohjautuvat
ehdotukset työtiimit

VALTUUTTAMINEN
> KORKEA

Lähde: Fisher & Fisher 1997, 44

Kun yritys on määritellyt, mikä on sen tavoittelema valtuuttamisen taso, se voi 

ryhtyä arvioimaan, täyttääkö se ne edellytykset, jotka tutkijat asettavat 

valtuuttamisen onnistumiselle. Seuraavassa luvussa käsitellään valtuuttamisen 
edellytyksiä erityisesti palveluyrityksen näkökulmasta.

2.4 Valtuuttamisen edellytykset

1990-luvulla työntekijöiden valtuuttamiseen perustuvaa lähestymistapaa on 

pidetty keinona ratkaista asiakaspalvelun laatuun ja tehottomaan toimintaan 

liittyviä ongelmia. Bowen ja Lawler (1995) uskovat, että työntekijöiden 

valtuuttaminen on paras lähestymistapa juuri palveluyritykselle. Heidän 

mukaansa palveluyritysten kannattaa ottaa käyttöön valtuuttaminen kolmesta 
syystä: 1) strategisena toimenpiteenä kehittää tuotteitaan ja palvelujaan, 2) 

pysyäkseen nykyisten käytössä olevien johtamiskäytäntöjen tasalla ja 3) 

luodakseen ainutlaatuisen organisaation ja uuden organisointitavan 
omaksumisesta aiheutuvan paremman suorituskyvyn. Bowen ja Lawler näkevät
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viimeisen kohdan olevan syistä paras, sillä se voi olla yritykselle kestävän 

kilpailuedun perusta. Jos valtuuttamista käytetään vain työkaluna (kohta 1) eikä 

sitä integroida muuhun yrityskulttuuriin, se voidaan liian helposti hylätä heti, 

kun se koetaan hyödyttömäksi. Vanhaan johtamismalliin on liian helppo palata, 
jos yritetään vain kopioida muiden yritysten johtamiskäytäntöjä. (Bowen & 

Lawler 1995)

Johdolla on luonnollisesti ratkaiseva rooli valtuuttamisen onnistumisessa. 
Tutkimuksissa on havaittu, että johto voi palveluyrityksessä vaikuttaa 

toiminnallaan merkittävästi palvelutyöntekijän kokemuksiin työstään. 

Työntekijöiden kokemukset puolestaan vaikuttavat vahvasti asiakkaiden 

käsitykseen palvelun laadusta ja palvelutapahtumasta. (Hartline & Ferre1 1996) 
Bowen ja Schneider (1985) näkevät, että perinteisiä johtamisfunktioita tulisi 

muuttaa palveluiden ainutlaatuisen luonteen vuoksi. Heidän mukaansa 

työntekijöiden tulisi päästä osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja 

organisointiin.

Quinn ja Spreitzer (1997) esittävät, että yrityskulttuurin tulisi olla henkilöstöä 

arvostava ja avoin, jolloin työntekijät pystyisivät kokemaan, että heidän 
työyksikkönsä kykenee yhteistyössä ratkaisemaan ongelmia ja että heidän 

ideoitaan arvostetaan. Työntekijöiden tulisi osata tehdä yhteistyötä, omata 

ongelmanratkaisuun tarvittavia taitoja ja ymmärtää yrityksen toimintaa ja 

tuloksentekoa. Valtuuttamisen onnistumiseksi yritysten tulisi jakaa tietoa, 
kouluttaa ja palkita työntekijöitään riittävästi (Quinn & Spreitzer 1997, Bowen 

& Lawler 1992).

2.4.1 Valtuuksien, tiedon ja palkitsemisen hajauttaminen

Tutkimusten mukaan valtuuttamisen voi palveluyrityksessä nähdä toimintana, 

jonka avulla hajautetaan ja jaetaan valtuuksia, informaatiota ja tietotaitoa sekä 

palkitaan työntekijöitä koko organisaation tasolla (ks. kuvio 5) (Lawler ym. 

1992).
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Kuvio 5. Työntekijöiden valtuuttamiseen perustuva näkökulma palveluun

Vahvasti osallistavat 
johtamiskäytännöt, jotka 
jakavat alaspäin

• Valtuuksia
Laatupiirit, työn 
rikastaminen, 
Itseohjautuvat tiimit

• Informaatiota
Asiakaspalaute, yksikön
tulosinformaatio,
kilpailijainformaatio

• Tietotaitoa
Kyky analysoida 
liiketoiminnan tulosta, 
ryhmäprosessitaidot

• Palkkioita
Palkka sidottu palvelun 
laatuun,
henkilökohtainen ja 
ryhmän palkitseminen

joiden vaikutuksesta 
työntekijät tuntevat

• Suurempaa 
henkilökohtaista 
kontrollia siitä, 
kuinka suorittaa 
työtehtävä

Suurempaa
tietoisuutta
liiketoiminta- ja 
strategisesta 
kontekstista, jossa 
työ suoritetaan

Suurempaa
tulosvastuuta
työssä

johtaa näihin 
positiivisiin tuloksiin:

Tyytyväiset ja 
motivoituneet 
työntekijät

Tyytyväiset, iloisesti 
yllättyneet asiakkaat

Organisaatiot, jotka 
hyötyvät asiakas- 
tyytyväisyydestä ja 
asiakkaiden 
säilyttämisestä

Lähde: Bowen & Lawler 1995.

Tällainen valtuuksien, tiedon ja palkitsemisen hajauttaminen on mahdollista, 

kun yritys on hylännyt perinteisen ylhäältä alas suuntautuvan, kontrolloivan 
johtamismallin korvatakseen sen korkean sitoutumisen, osallistumisen ja 

korkean suoritustason mallilla. Tällaiset organisaatiot käyttävät monia erilaisia 

johtamisjärjestelmiä luodakseen työympäristön, jossa kaikkia työntekijöitä, ei 

vain johtoa, rohkaistaan ajattelemaan strategisesti työtehtävistään ja 

liiketoiminnasta sekä ottamaan henkilökohtaista vastuuta työnsä laadusta. 

(Bowen & Lawler 1995) Erityistä huomiota valtuuttamista koskevassa 
tutkimuksessa on viime vuosina saanut tällaista strategista ajattelua tukeva 

toiminta, yritystiedon jakaminen työntekijöille.

2.4.2 Yritystä koskevan tiedon jakaminen työntekijöille

Bitner ym. (1994) ovat tutkineet, että tapaukset, joissa asiakaspalvelutyöntekijä 

uskoo olevansa kyvytön selvittämään epäonnistuneen palvelutapahtuman
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yrityksen eduksi, johtuvat useimmiten yrityksen toimintajärjestelmän ja sen 

rajoituksien perustuntemuksen puutteesta, byrokraattisista, huonosti 

suunnitelluista toimintatavoista tai asiakkaan tyydyttämiseen tarvittavien 

valtuuksien puuttumisesta. Bitnerin ym. (1994) ajatus on se, että useilla 
palvelutyöntekijöillä on luonnostaan vilpitön halu tarjota hyvää palvelua. 

Hyvän palvelun edellytyksenä on kuitenkin tarpeelliset tiedot ja riittävät 
valtuudet toimia työssään itsenäisesti ja joustavasti.

Bowenin ja Lawlerin (1995) mukaan monet valtuuttamisohjelmat epäonnis

tuvat, koska ne keskittyvät vain valtuuksien ja päätöksentekovallan uudelleen- 

jakamiseen ilman että informaation, tietotaidon tai palkitsemisen 

uudelleenjakamista otetaan huomioon. Tuloksena on se, että palvelutyön

tekij öillä on vapaus toimia asiakkaan hyväksi, mutta ei liikkeenjohdon 
omaamaa tietoa tai sen edellytyksiä siihen. Paremman palvelun takaamiseksi 

yritysten tulisi jakaa tietoa asiakkaiden odotuksista ja palautteesta sekä 

yrityksen taloudesta ja tuloksenteosta. (Bowen & Lawler 1995)

Spreitzerin (1995) vajaan 400 keskijohdon edustajan keskuudessa tekemän 

empiirisen tutkimuksen mukaan sekä yksilön omanarvontunto että se, saako 

hän tietoa yrityksen toiminta-ajatuksesta liittyvät vahvasti valtuuttamiseen. 

Quinn ja Spreitzer (1997) nimeävät yhdeksi valtuuttamisen avaintekijäksi sen, 
että työntekijä hahmottaa yrityksen vision ja strategian sekä siihen liittyvät 

haasteet. Tämän ansiosta he pystyvät todennäköisemmin tekemään itsenäisiä 

päätöksiä työssään. Visioon sisältyvät haasteet rohkaisevat työntekijöitä 

kehittymään ja yltämään parempiin tuloksiin yrityksen hyväksi. Myös Lawler 

ym. (1992) näkevät valtuuttamisen kannalta olevan tärkeää antaa työntekijöille 
tietoa omista suorituksistaan ja yrityksen toiminta-ajatuksesta. Tieto toiminta- 

ajatuksesta on tärkeä valtuuttamisen edellytys, sillä ensinnäkin se auttaa 
luomaan tarkoituksenmukaisuuden tunnetta (Conger & Kanungo 1988) ja 

toiseksi se parantaa yksilön kykyä tehdä ja vaikuttaa ratkaisuihin jotka ovat 

yhdenmukaisia yrityksen päämäärien ja toiminta-ajatuksen kanssa (Lawler ym. 

1992). Työntekijöiden tulee myös ymmärtää miten heidän työyksikkönsä
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suoriutuu, jotta he pystyisivät tekemään ratkaisuja, joiden avulla he pystyvät 

parantamaan suorituksiaan myös tulevaisuudessa. Suorituksiin liittyvä tieto on 

tärkeä kyvykkyyden tunteeseen vaikuttava tekijä. Se vahvistaa myös yksilön 

tunnetta siitä, että hän on arvokas osa organisaatiota (Spreitzer 1995).

Valtuuttamisen edellytysten ollessa yrityksessä kunnossa voidaan ryhtyä 

pohtimaan, miten työntekijöiden toiminnalle asetetaan rajat, jotta nämä 

suuremmat valtuudet saatuaan eivät toimisi yrityksen kannalta vahingollisella 
tavalla. Seuraavassa luvussa käsitellään valtuuttamisen rajoja ja sitä, miten 

yritys voi tasapainottaa kontrollin ja valtuuttamisen välistä suhdetta.

2.5 Valtuuttamisen rajat

Valtuuttamiseen sisältyy ongelmallinen kysymys, joka koskee sitä, miten 

paljon ennen johdolle kuuluvaa valtaa työntekijöille voidaan antaa. Missä 

kulkevat valtuuttamisen rajat? Joidenkin tutkijoiden piirissä valtuuttaminen on 
nähty ongelmalliseksi, sillä ylilyönnit työntekijöiden valtuuttamisessa ovat 

mahdollisia. Simonsin (1995) mukaan joissakin yhdysvaltalaisissa yrityksissä 
on tutkimusten mukaan 1990-luvulla epäonnistuttu kontrolloimaan työnteki

jöitä riittävästi ja tämän johdosta kärsitty suuria taloudellisia menetyksiä. 

Simons painottaa, ettei valtuuttaminen tarkoita sitä, että alaisille pitäisi antaa 

valtuudet tehdä mitä he ikinä haluavat. Viime kädessä johtajien tulisi säilyttää 
kontrolli itsellään. Kuitenkaan useimmissa yrityksissä, varsinkaan vahvasti 

kilpailluilla markkinoilla toimivissa, johtajilla ei ole aikaa jatkuvasti 
kontrolloida alaistensa työtä. Tämän päivän johtajien tulisi rohkaista 

työntekijöitä tekemään aloitteita ja keksimään tapoja parantaa omia 

työprosessejaan pystyäkseen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. 
(Simons 1995)

Cook (1997, 122) näkee valtuuttamisen toimivan parhaiten silloin, kun se on 

osa yrityksen asiakaspalvelustrategiaa ja kun työntekijöille on asetettu selvät 
vastuun ja päätöksenteon rajat. Myös Quinn ja Spreitzer (1997) esittävät
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rajojen asettamisen ja kontrollin helpottavan valtuuttamisen onnistumista 

organisaatiossa. Työntekijät, jotka kokevat olevansa valtuutettuja, ovat 
raportoineet, että heidän organisaationsa asettaa selviä päämääriä, osoittaa 

selvät auktoriteettisuhteet ja selvät vastuut. Vaikka työntekijät toimivat 

itsenäisesti, he tietävät rajansa päätöksenteossaan. Heillä on selvät, mutta 
haastavat päämäärät, jotka ovat yhdenmukaisia johdon vision kanssa (ma).

Trevelyan (1998) näkee, ettei johtajan tarvitse tai edes pidä luovuttaa kaikkea 
valtaansa alaisilleen. Johtajan ei tarvitse luopua strategisesta vallastaan, vaikka 

hän antaisikin työntekijöille operationaalista valtaa, enemmän itsenäisyyttä 

suorittaa työtehtävänsä. Asettamalla rajoja johtaja lisää alaisissaan tarkoituk

sellisuuden tunnetta ja antaa heidän toiminnalleen oikeutuksen kuitenkaan 

ohjaamatta sitä pikkutarkasti. (Trevelyan 1998)

Pienissä yrityksissä kontrolli toimii epämuodollisesti, jolloin ydinarvot, missiot 

ja toiminnan pelisäännöt kommunikoidaan jokapäiväisen kanssakäymisen 

merkeissä. Kun yritykset kasvavat ja hajautuvat sekä maantieteellisesti että 

päätöksentekonsa suhteen, ylin johto ei enää voi olla jatkuvassa yhteydessä 

ongelmia ratkaiseviin työntekijöihin. Tällöin tarvitaan muodollisempia 

kontrollijärjestelmiä. Simonsin (1995) mukaan luovuuden ja kontrollin 

tasapaino-ongelma voidaan ratkaista yrityksen käyttämien kontrolli

järjestelmien avulla. Nämä kontrollijärjestelmät ovat mittausjärjestelmät, 

uskomusjärjestelmät, rajoitejärjestelmät ja vuorovaikutusjärjestelmät. Niitä 

käyttämällä johto voi auttaa työntekijöitä saamaan suuremman osan kyvyistään 
käyttöön. (Simons 1995)

Mittausjärjestelmät (diagnostic control systems). Simonsin (1995) mukaan 

mittausjärjestelmät ovat johdon väline varmistaa, että päämääriin päästään 
tehokkaasti. Mittausjärjestelmät mittaavat edistymistä verrattuna tehtyihin 

suunnitelmiin. Niiden tarkoituksena on varmistaa asetettujen päämäärien 
saavuttaminen. Useimmiten mittausjärjestelmillä käsitetään yksilöiden, 
osastojen tai tuotantolaitosten tuottavuutta ja edistymistä kohti tavoitteita.

25



Esimiehet mittaavat säännöllisesti tulokset ja vertaavat niitä ennalta 
asetettuihin suoritusstandardeihin. Palautteen avulla johto voi säädellä 

resursseja siten, että tulokset olisivat mahdollisimman lähellä toivottua tasoa. 
Mittaustulokset antavat siis suunnan sille, mitä tulisi tehdä, jotta strategisesti 

tärkeisiin päämääriin päästäisiin. Mittausjärjestelmät eivät kuitenkaan ole 

riittävä kontrollimenetelmä, eikä sitä tulisi käyttää ainoana kontrolli

menetelmänä. Jos työntekijöille asetetaan liian kunnianhimoisia tavoitteita eikä 

anneta heille välineitä päästä näihin tavoitteisiin, voi tilanteesta tulla 

ongelmallinen. Monet johtajat luulevat että tavoitteiden asettamisen jälkeen he 
voivat siirtyä muihin asioihin luottaen siihen, että työntekijät työskentelevät 

lujasti saavuttaakseen yhteisesti sovitut päämäärät. Johtajan tulisi kuitenkin 

huomioida myös muut kontrollin keinot. (Simons 1995)

Uskomusjärjestelmät (beliefs systems). Uskomusjärjestelmiä käytetään 

yrityksissä valtuuttamaan työntekijät ja rohkaisemaan heitä löytämään uusia 

mahdollisuuksia työssään. Ne viestittävät perusarvoja ja inspiroivat 

työntekijöitä sitoutumaan yrityksen tavoitteisiin. Uskomusjärjestelmien 

tarkoituksena on ilmaista yrityksen arvot ja päämäärät, jotka työntekijöiden 

tulisi omaksua sitoutuakseen niihin. Ne kiinnittävät työntekijän huomion 

liiketoiminnan perusasioihin, kuten siihen, miten yritys luo lisäarvoa, mikä on 

tavoiteltava suoritustaso ja miten työntekijät hoitavat keskinäisiä suhteitaan 

sekä suhteita yrityksen ulkopuolelle. Ilmaistujen uskomusten tulee olla syvälle 

juurtuneita, todellisia arvoja. Jos työntekijät huomaavat että johto käyttäytyy 
niiden kanssa ristiriitaisella tavalla, on todennäköistä, ettei niihin sitouduta. 
Ilman muodollista uskomusjärjestelmää suurten, hajallaan olevien organisaa

tioiden työntekijät eivät useinkaan omaa selkeää ja johdonmukaista 

ymmärrystä liiketoiminnan ydinarvoista tai omasta paikastaan organisaatiossa. 
(Simons 1995)

Rajoitejärjestelmät (boundary systems). Raj oitej ärj estelmät nimeävät pelin 

säännöt ja kuvaavat sellaisen toiminnan, jota työntekijöiden tulisi välttää. 

Standardien ja toimintaohjeiden luominen ei rohkaise aloitekykyä ja luovuutta,
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joka syntyy valtuutetuissa työntekijöissä. Toisaalta rajojen asettaminen sallii 

kyllä innovaation, mutta selvien rajojen puitteissa. (Simons 1995) Trevelyanin 

(1998) mukaan tehokkaan johtajuuden voi nähdä rajojen asettamisena. Rajat 
viestivät työntekijöille, mikä on hyväksyttävää ja mitä heiltä odotetaan - ne 

jättävät kuitenkin yksilölle tilaa tulkita vapaasti sen, millä tavalla työ tehdään 
näiden odotusten ja rajoitusten puitteissa. Vastuu jakautuu näin myös 

työntekijöille itselleen (Trevelyan 1998). Simons (1995) näkee, että rajoitukset 
tulisi tuoda selvästi esille ja niiden rikkomisesta aiheutuvien sanktioiden tulisi 
olla järjestelmällisiä. Hänen mukaansa rajoitejärjestelmät ovat erityisen tärkeitä 

liiketoiminnassa, jossa luottamus on vahvasti ilmaistu arvo ja avainkilpailuetu. 

Hän ottaa esimerkiksi arvostetun pankin, jolle maineen menetys tarkoittaisi 

suurimman kilpailuedun menetystä. Tämän ehkäisemiseksi pankki on laatinut 

toimintaa koskevia ohjeita, joiden mukaan työntekijät eivät saa solmia 

asiakkuussuhteita pankin maineelle epäedullisilla liiketoiminnan aloilla 

toimivien yritysten kanssa. Toisena esimerkkinä hän tuo esille suuret 

kansainväliset konsulttiyritykset, joissa maineen säilyttämiseksi työntekijöitä 
on kielletty paljastamasta minkäänlaista asiakastietoa yrityksen ulkopuolisille 

tahoille. Liiketoiminnan raj oitej ärj estelmien hyödyt eivät kuitenkaan 

välttämättä ole selviä ylimmälle johdolle. Toimintaa rajoittavat säännöt 
luodaan usein vasta sen jälkeen, kun niiden puuttumisesta on jo aiheutunut 

haittaa yritykselle. (Simons 1995, Trevelyan 1998)

Vuorovaikutusjärjestelmät (interactive control systems). Suurissa organisaati

oissa ylimmällä johdolla on yhä vähemmän mahdollisuuksia olla kanssa

käymisissä organisaation eri tasojen kanssa. Tämän vuoksi uusia muodollisia 

järjestelmiä on luotava, jotta tarpeellinen tieto saavuttaisi oikeat ihmiset ja 

työntekijöiden luovat kyvyt saataisiin yrityksen käyttöön. Vuorovaikutus- 
järjestelmät ovat muodollisia informaatiojärjestelmiä, joita johto käyttää 

osallistuakseen säännöllisesti ja henkilökohtaisesti alaistensa päätöksenteko

prosesseihin. Niiden kautta ylin johto pystyy kohdentamaan huomion ja 
oppimisen strategisesti tärkeisiin tekijöihin. Jotta vuorovaikutusjärjestelmät 
toimisivat tehokkaasti, johdon tulee panostaa omaa aikaansa henkilökohtaisiin
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tapaamisiin työntekijöiden kanssa uuden tiedon käsittelemiseksi. Tällaisen 

toiminnan ansiosta yrityksessä ymmärretään paremmin, mikä tieto on yrityksen 
kannalta erityisen tärkeää. Tämäntyyppisten käytäntöjen ansiosta pystytään 

luomaan myös uusia strategisia oivalluksia. (Simons 1995)

Oheinen taulukko (taulukko 2) tuo pelkistäen esiin, millaisissa tilanteissa ja 
millaisten asioiden edistämiseksi edellä esitettyjä kontrollijärjestelmiä voidaan 

käyttää.

Taulukko 2. Työntekijöiden luovuuden rohkaiseminen neljän 

kontrollijärjestelmän avulla

Potentiaali Organisaatiossa 
esiintyvät esteet

Johtamisratkaisu Kontrolli
järjestelmä

Tuloksellisuus Epävarmuus
toiminnan
tarkoituksesta

Ydinarvojen ja
toiminta-ajatuksen
viestittäminen

Uskomus
järjestelmät

Oikeanlainen Paine tai Pelin sääntöjen Rajoite-
toiminta kiusaus spesifioiminen ja 

vahvistaminen
järjestelmät

Saavutukset Kiinnekohdan 
tai resurssien puute

Selvien tavoitteiden 
luominen ja tukeminen

Mittausjärjes
telmät

Luominen Mahdollisuuksien 
puuttuminen tai 
riskinottamisen pelko

Työyhteisön sisäisen 
dialogin aloittaminen 
ja oppimisen rohkaise
minen

Vuorovaikutus-
järjestelmät

Lähde: Simons 1995

Jotta yritys pystyisi välttymään ylilyönneiltä valtuuttaessaan työntekijöitään, 

viime kädessä kontrolli tulisi siis pysyä johdolla. Vaikka valtuuttaminen 
tarkoittaa suuremman liikkumatilan takaamista työntekijöille, se ei tarkoita sitä, 

ettei heidän toiminnalleen tulisi asettaa minkäänlaisia rajoja. Useat tutkijat ovat 

päinvastoin nähneet, että valtuuttamisen onnistuminen vaatii selvien rajojen 

asettamista. Rajojen asettamisessa johto voi käyttää apunaan Simonsin (1995) 
esittämiä kontrollijärjestelmiä - mittausjärjestelmiä, uskomusjärjestelmiä,
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rajoitejärjestelmiä ja vuorovaikutusjärjestelmiä. Kun yritys on asettanut 

työntekijöille ja näiden toiminnalle selvät rajat, se voi edetä valtuuttamis- 
prosessissa eteenpäin. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin sitä, millä 

tavalla valtuuttamisprosessi etenee.

2.6 Valtuuttamisen prosessi

Randolph (1995) esittää kolme avaintekijää, joiden avulla valtuuttamis- 

prosessin onnistumisen mahdollisuudet ovat paremmat. Ensimmäiseksi hän tuo 
esiin informaation jakamisen tärkeyden. Työntekijöiden tulisi tietää, miten 

yritys menestyy ja ymmärtää oma roolinsa tässä menestyksessä. Yrityksen 

markkinatietojen, kasvumahdollisuuksien, jopa kilpailustrategian ja muiden 
vastaavien tietojen jakaminen ja tiedottaminen työntekijöille on askel oikeaan 

suuntaan. Randolph painottaa, että ilman tietoa yksilö ei pysty toimimaan 

vastuullisesti. Toiseksi työntekijöille tulisi osoittaa selvä rakenne ja 

pelisäännöt, joiden mukaan he toimivat. Randolphin tutkimuksen mukaan 

yrityksissä, joissa valtuuttamiseen pyrittiin ainoastaan osallistavalla 

johtamistyylillä, huomattiin että ihmiset kaipasivat selkeitä suuntaviivoja 
toiminnalleen toimiakseen itseohjautuvasti. Selvän vision luominen, yrityksen 

päämäärien, ja yksilön roolin selventäminen on Randolphin mukaan tämän 

vuoksi erittäin tärkeää. Kolmantena valtuuttamisprosessin avaintekijänä 
Randolph näkee tiimien luomisen perinteisen hierarkian tilalle. 

Organisaatioiden madaltamisen aikakautena työyhteisöihin on saattanut jäädä 

johtajatyhjiöitä. Kuitenkin päätöksiä on tehtävä usein yhä joustavammin, 

jolloin valtuutetut, päätöksentekovaltaa omaavat tiimit ovat varteenotettava 

vaihtoehto. (Randolph 1995)

Congerin ja Kanungon (1988) mukaan valtuuttamisen prosessin voi nähdä 
viisivaiheisena (ks. kuvio 6). He näkevät työntekijöiden valtuuttamisen olevan 

tarpeellista, kun työntekijät tuntevat olevansa kykenemättömiä vaikuttamaan 

asioihin yrityksessä. Heidän mukaansa tällaisia kokemuksia työntekijässä 
vahvistavat tekijät (mm. organisaation rakenteeseen, johtamiseen, palkitsemis-
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järjestelmään tai työn luonteeseen liittyvät tekijät) tulisi ensin tunnistaa (vaihe 
1) ja yrittää sitten poistaa ne johdon valtuuttamispyrkimysten kautta (vaihe 2).

Kuvio 6. Valtuuttamisprosessin viisi vaihetta

VAIHE 1 VAIHE 2
Olosuhteet, jotka Johtamis-
johtavat voimatto- käytännöt
muuden tunteeseen

VAIHE 3 
Suoritus- 
kykyisyyttä 
vahvistavan 
tiedon jakaminen

VAIHE 4
Työntekijän
valtuuttamisen
kokemuksen
kasvaminen

VAIHE 5
Käyttäyty
misen
muuttumi
nen

Lähde: Conger & Kanungo 1988

Conger ja Kanungo ehdottavat tässä yhteydessä johdon välineiksi osallistavaa 

johtamista, selkeiden tavoitteiden asettamista, palaute- ja palkitsemis- 

järjestelmiä sekä työn rikastamista. Valtuuttamista edistävien johtamismallien 

avulla ei pyritä ainoastaan poistamaan edellä mainittuja voimattomuutta 

aiheuttavia tekijöitä, vaan myös jakamaan työntekijöille tietoa heidän 

suorituksistaan ja kyvykkyydestään työtehtävän suorittamisessa (vaihe 3). Kun 

työntekijä saa tällaista tietoa, hän tuntee itsensä valtuutetuksi (vaihe 4), minkä 
seuraukset näkyvät hänen käyttäytymisessään suuremman tehtävän suoritta
miseen liittyvän aloitekyvyn ja sinnikkyyden muodossa.

Kyseisessä Congerin ja Kanungon (1988) esittämässä valtuuttamisen 
prosessissa on otettu huomioon vain yksi tässä tutkimuksessa esiintyvä 
valtuuttamisen dimensio, kyvykkyys. Tämän vuoksi edellä esitetty malli ei

30



välttämättä ole yhtä yleispätevä kuin Quinnin ja Spreitzerin (1991) malli, jossa 
valtuuttamisen prosessi esitellään laajemmasta näkökulmasta. Quinn ja 

Spreitzer esittävät valtuuttamisen syklin olevan kuvion 7 kaltainen. He 
viittaavat Ford Motor Companyssä tapahtuneiden strategisten, kulttuuristen ja 

rakenteellisten muutosten pohjalta lähteneeseen keskijohdon valtuuttamis- 

ohjelmaan (LEAD). Ohjelmassa keskijohdolle jaettiin arkaluontoista, 

tavallisesti ylemmän johdon salassa pitämää informaatiota koskien yrityksen

Kuvio 7. Valtuuttamisen sykli

Kasvanut_________Oppiminen
itseluottamus ** ja kasvu

Itsensä ja muiden 
valtuuttaminen

Vahvis
taminen

VALTUUTTAMISEN SYKLI
"► Rangaistus

Ï
Uudet
kokemukset ja 
näkökulmat

Oman roolin 
uudelleenmäärittely

Innovatiiviset 
tulokset

Uudet
toimintamallit

Harhakuvista 
luopuminen

I
VALTUUTTAMISEN 
KOKEMUKSIA 
HEIKENTÄVÄ SYKLI

Lähde: Quinn ym. 1991, 235

strategiamuutosta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan omaa johtamis- 

käyttäytymistään ja he saivat myös palautetta esimiehiltään ja työtovereiltaan. 

Keskijohdolle annettiin uusia kokemuksia ja näkökulmia, jonka ansiosta he 

pystyivät määrittelemään roolinsa yrityksessä uudestaan. Keskijohto alkoi 
prosessin aikana nähdä itsensä enemmän liiketoiminnan tekijöinä kuin pelkkinä
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rattaina koneistossa. Ohjelman ensimmäinen vaihe oli syvällinen itseanalyysi, 

jonka ansiosta yksilö pystyi näkemään itsensä ja ympäristönsä uudella tavalla. 
Oman roolin uudelleenmäärittely sai yksilöt sitoutumaan uudenlaisiin 
toimintamalleihin. He ottivat riskejä ja kokeilivat epätavallisia työmenetelmiä 

pyrkien välttämään perinteisiä toimintamalleja. Yksilöt havaitsivat itsessään 

suurempaa luottamusta itseensä ja omiin intuitioihinsa. Ohjelman avulla 
päästiin todella innovatiivisiin tuloksiin ja aikaansaadut muutokset olivat usein 
melko suuria. Kun näitä innovatiivisia toimenpiteitä vahvistettiin, prosessi 

pystyi jatkumaan. Yksilöt oppivat lisää uusista kokemuksistaan. Kun uudet 

toimintamallit olivat menestyksellisiä, keskijohto käytti menestystä hyväkseen 
edistääkseen tulevaa toimintaa. Kun uudet mallit eivät olleet onnistuneita, johto 

oppi virheistään - yleisesti ymmärrettiin jatkuvan oppimisen ja joustavuuden 

tärkeys muuttuvassa ympäristössä. Ajattelu muuttui monipuolisemmaksi, mikä 

antoi mahdollisuuden oppimiselle ja kasvulle. Henkilökohtainen kasvu taas 
johti kasvaneeseen itseluottamukseen. Tässä valtuuttamisprosessin vaiheessa 

osallistujat tunsivat olevansa erittäin sitoutuneita yritykseen. Quinn ja Spreitzer 

havaitsivat myös, että ihmiset, jotka työskentelivät valtuutetun esimiehen 
kanssa, tunsivat itsekin innostuvansa enemmän työssään. He olivat myös 

halukkaampia ottamaan riskejä, testaamaan uusia ideoita ja rohkaisemaan 

työtovereitaan tekemään samoin. Valtuutetut osallistujat siis valtuuttivat 

toiminnallaan omat työtoverinsa ja alaisensa. He jakoivat oppimaansa muille, 
jotka puolestaan uusien kokemusten avulla pystyivät määrittelemään oman 

roolinsa yrityksessä uudelleen. Näin valtuuttamisen prosessi oli jatkuva. 

Tapauksissa, jossa uusia käyttäytymismalleja ei vahvistettu, sykli katkesi. 

Koska valtuuttaminen edellyttää riskinottoja, se myös mahdollistaa virheiden 
syntymisen. Jos tehdyistä virheistä rangaistiin, yksilöt lakkasivat olemasta 

innostuneita uudesta ajattelutavasta, palasivat vanhoihin työtapoihin ja 

käyttäytyivät kuten ennenkin. Jos tilannetta ei korjattu, yksilöt putosivat 

valtuuttamisen kokemuksia heikentävään sykliin ja tunsivat olevansa jopa 
vähemmän valtuutettuja kuin ennen. (Quinn ym. 1991)
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Vaikka valtuuttamisen prosessi hoidettaisiin yrityksessä hyvin, valtuuttaminen 

ei onnistu, ellei yksilö itse halua lisää valtuuksia tai vastuuta. Viime kädessä 
valtuuttamisen onnistuminen riippuu siis työntekijöistä itsestään. Työntekijöitä 

tulisi myös valmentaa toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti ja antaa 

heille välineet toimia uudella tavalla. Esimerkiksi Cook (1997, 122-3) pitää 
lisäkoulutusta välttämättömänä valtuuttamisohj elmien yhteydessä, varsinkin 

jos valtuuttamisohjelmaan kuuluu tiimityöskentelyyn siirtyminen. Päätöksen

tekovaltaa omaavien tiimien muodostaminen onkin mm. Bowenin ja Lawlerin 

(1992) mukaan hyvä valtuuttamisen väline. Seuraavassa luvussa käsitellään 

tarkemmin tiimityöskentelyä ja itseohjautuvaa tiimiä.

2.7 Itseohjautuva tiimi valtuuttamisen välineenä

Valtuuttamisen onnistumiseksi yrityksen on annettava työntekijöille 

konkreettiset välineet toteuttaa tehokkaasti valtuuttamiseen perustuvaa 
toimintamallia. Tiimityöskentely ja erityisesti itseohjautuva tiimi nähdään 

kirjallisuudessa usein yhtenä tällaisista valtuuttamisen välineistä.

Työntekijöiden valtuuttaminen madaltuneissa organisaatioissa on vaatinut 

toimintatapojen muutosta. Mm. kouluttamisen, kehittämistoiminnan, palkitse

misen ja kommunikaation tulisi Tysonin (1995, 45-6) mukaan muuttua 

tiimipainotteiseksi. Myös Randolph (1995) sekä Quinn ja Spreitzer (1997) 
painottavat tiimien muodostamisen tärkeyttä perinteisen hierarkian tilalle ja 

valtuuttamisen edellytyksenä. Aikaisemmassa valtuuttamista koskevassa 

tutkimuksessa mainitaan hyvin usein tiimityö oleellisena osana valtuuttamis- 
kulttuurin luomista. Tutkijat ovat kuitenkin pitäneet tätä asiaa useimmiten 

itsestään selvänä. Mutta onko tiimi todellakin hyvä keino lisätä valtuutuksen 

kokemuksia työntekijöissä? Erään viimeaikaisen, laajan kansainvälisen otoksen 
käsittävän tutkimuksen mukaan (HR Focus 1998) itseohjautuvat tiimit todella 

ovat työntekijöiden valtuutuksen kokemusten paras ennustaja. 

Tutkimustulokset osoittivat myös, että niissä organisaatioissa, joissa työsken

neltiin tiimeissä, suoritukset olivat parantuneet eniten.
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Fisherin ja Fisherin (1998) mukaan yrityksissä käsitetään tiimi useimmiten 

organisaation rakenteen osaksi, jota käytetään yleisesti työntekijöiden 

valtuuttamisen välineenä. Hänen mukaansa yrityksissä tiimillä tarkoitetaan yhä 

useammin ei-autoritaarisia työrakenteita, joissa vastuu päätöksenteosta ja 
ongelman-ratkaisusta jakautuu kaikkien tiimin jäsenten kesken. Fisherin 

mukaan tiimiperustainen työyhteisö eroaa perinteisestä mm. työmaillensa 

puolesta. Tiimiperustainen työyhteisö perustaa toimintatapansa demokraat

tisempaan, joustavampaan malliin ja vastuu tavoitteiden saavuttamisesta 
jaetaan tasaisesti johdon ja työntekijöiden kesken. Kuitenkin myös tiimi- 

perustaisissa työyhteisöissä valtuuttamisen määrä vaihtelee. Johto tai esimies 
saattaa dominoida tiimiä ja sen toimintaa paljonkin tai toisaalta erittäin vähän. 

Sitoutumisen ja valtuuttamisen määrä kasvaa, kun siirrytään yksinkertaisista 
ongelmanratkaisutiimeistä täysin itseohjautuviin tiimeihin. (Fisher & Fisher 

1998,41,43)

2.7.1 Tiimi

Tiimi tarkoittaa yleisimmin ryhmää ihmisiä, joilla on yhteinen tarkoitus ja 

päämäärä. Jos tällaisen ryhmän jäsenillä ei ole yhteistä ymmärrystä tiimin 
tarkoituksesta ja päämäärästä ja sitoumusta niihin, ryhmä ei ole tiimi (Fisher & 

Fisher 1998, 39-40). Seuraava tiimin määritelmä sisältää perusvaatimukset, 
jotka tiimin täytyy täyttää ollakseen tiimi:

”Tiimi on saman tai useamman organisaation henkilöistä koostuva nimetty 
ryhmä, joka työskentelee yhdessä yhteisen mission saavuttamiseksi. Mission 
saavuttamiseksi tarvittavien keinojen valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa 
tiimi toimii itseohjautuvasti. ” (Jutila ym. 1996, 9)

Jutila ym. (1996, 9-10) mukaan aidon, toimivan tiimin tapauksessa nämä 

perusvaatimukset eivät riitä, vaan niiden toiminnassa voi nähdä lisäksi mm. 
seuraavia piirteitä: tiimin missio ja tavoite on selvä ja yhteinen kaikille tiimin 

jäsenille, ilmapiiri tiimissä perustuu luottamukseen ja avoimuuteen, työsken

tely tiimissä on hauskaa, tiedonkulku tiimissä toimii, jokainen tiimiin kuuluva 

tuntee aidosti yhteenkuuluvuutta, tiimissä arvostetaan erilaisuutta, tiimi 
rohkaisee jäseniään luovuuteen ja riskinottoon, mutta kykenee myös itse
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korjaamaan omia toimintatapojaan, tiimin jäsenet tuntevat tarvitsevansa 

toisiaan ja toistensa taitoja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja 
päätöksenteko sekä johtaminen tiimissä perustuu konsensukseen.

Gmelch ja Mi ski n (1984, ks. Mueller 1994) näkevät, että tiimit voivat olla 

tehokkaita vain,

• jos kommunikaatio on avointa,

• jos kaikki tiimin jäsenet sitoutuvat tiimin tavoitteisiin,

• jos päätökset tehdään yksimielisesti ja erimielisyydet ratkaistaan 

rakentavasti,

• jos konfliktit ja väittelyt nähdään positiivisina,

• jos vastuu on jaettu ja

• jos tiimin jäsenet pystyvät kuuntelemaan toisiaan eikä aloitteentekoa 

pelätä dominoivan johtajan tai tiiminvetäjän takia.

Cookin (1997, 125) mukaan menestyksekäs tiimi omaa seuraavia

ominaisuuksia: 1) tiimi tietää tavoitteensa ja kokee olevansa tarpeellinen, 2) 

tiimillä on tai se voi hankkia kaikki tarvitsemansa resurssit päästäkseen 

tavoitteisiinsa, 3) tiimin jäsenillä on erilaisia kykyjä ja tietotaitoa 

selviytyäkseen tehokkaasti tehtävistään, 4) jokaisella tiimin jäsenellä on 

erilaisia kykyjä täyttääkseen erilaiset tiimiroolit, joita tarvitaan tehokkaaseen 

tiimityöhön ja 5) tiimin jäsenet kunnioittavat toisiaan sekä yksilöinä ja tiimin 

tehtävän suorittajina.

2.7.2 Itseohjautuvuus

Tiimin itseohjautuvuus merkitsee, että tiimi toimii itsenäisesti valiten omat 

toimintatapansa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Itseohjautuvuus 

antaa tiimille mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin ja kokeilla erilaisia 
keinoja valtuuksiensa rajoissa. Itseohjautuvuus asiakaspalvelutiimissä voi 
toteutua esimerkiksi siten, että johto antaa myyntitiimille yhdessä sen kanssa 

sopimansa tavoitteet, jonka jälkeen myyntitiimi saa toimia itsenäisesti
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sovittujen rajojen sisällä saavuttaakseen nämä tavoitteet. (Nordman-Sjöberg & 

Nieminen, 1998)

Turner (1997) uskoo, että itseohjautuvuus tiimeissä on valtuuttamisen luonteva 

seuraus. Hänen mukaansa itseohjautuvien tiimien luominen organisaatioon 

vaatii kuitenkin todella paljon panostusta ja aikaa, ja valtuuttamisen prosessi 

organisaatiossa voi kestää kauankin (ma.). Itseohjautuvan tiimin jäsenet 

johtavat itseään tiiminä ja tekevät tärkeitä liiketoimintaa ja sen suunnittelua 

koskevia päätöksiä (Fisher & Fisher 1998, 44, Recardo & Jolly, 1997). Vaikka 

joissakin organisaatioissa olisi teknisesti katsoen tiimejä, koska ne täyttävät 
kaksi tiimin perusehtoa (yhteinen tarkoitus ja jäsenten yksimielisyys sen 

saavuttamisessa), ne eivät yksin riitä erottamaan perinteisiä byrokratioita 
organisaatioista, joiden toiminta perustuu tiimeihin.

Uudet, juuri muodostetut tiimit eivät ole automaattisesti itseohjautuvia, vaikka 

organisaatioissa usein ajatellaan näin. Tiimi kehittyy vähitellen eikä ole 

realistista kutsua sitä heti itseohjautuvaksi. Ei ole myöskään realistista ajatella, 

että kaikki työntekijät olisivat heti innoissaan valtuuksiensa kasvamisesta ja 

itseohjautuviin tiimeihin siirtymisestä. Onkin arvioitu, että 25-30% työnteki

jöistä, riippumatta heidän asemastaan organisaatiossa, ei halua lisää valtuuksia 

tai vastuuta. Ryhmä ihmisiä ei myöskään toimi heti tiimin tavoin eikä tiimi

työstä saada etua välittömästi sen muodostamisen jälkeen. Ryhmät kehittyvät 

vähitellen ja vasta kehitysprosessin tietyssä vaiheessa alkavat toimia tiiminä. 

Jotta tehokas tiimitoiminta olisi mahdollista, tiimin jäsenet tarvitsevat ohjausta 

ryhmän ongelmanratkaisussa, tavoitteiden asettamisessa ja ristiriitojen 

ratkaisemisessa. (Caudron 1993) Tärkeitä asioita tiimin onnistumisen kannalta 

ovat selvän tehtävän ja päämäärän lisäksi mm. valtuudet päättää itse siitä, 

miten asiakkaan tarpeen voi tyydyttää, miten ja milloin toimia kussakin 

työtilanteessa ja valtuudet muuttaa työstrategioita silloin kun se näyttää 
tarpeelliselta (Wageman 1997).

Tiimin itseohj autuvuuskapasiteetti riippuu usein organisaation hierarkkisista 

rakenteista jotka määräävät, kuinka paljon tiimille annetaan vapautta määrätä
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omasta toiminnastaan. Stewart ym. (1999) näkevät tiimin itseohjautuvuuden 

jatkumon olevan kuvion 8 kaltainen.

Kuvio 8. Tiimin itseohjautuvuuden jatkumo 

(a continuum of team self-leadership)

Ulkoisesti johdetut tiimit Itseohjautuvat tiimit Itseään johtavat tiimit
(Externally managed teams) (Self-managed teams) (Self-leading teams)

Vähän itsenäisyyttä Paljon itsenäisyyttä

Lähde: Stewart ym. 1999, 35

Ulkoisesti johdetuilla tiimeillä on Stewartin ym. esittämän mallin mukaan 

vahva johtaja, joka tekee päätöksiä tiimin jäsenten puolesta. Tiimin jäsenillä ei 

ole paljonkaan valtaa määritellä, kuinka he tekevät työnsä. Tällaisia tiimejä ei 
useinkaan rohkaista tekemään luovia aloitteita, vaan toimimaan tarkoin 

määritellyllä tavalla. Stewartin ym. mallin mukaan itseohjautuvilla tiimeillä on 

enemmän vapautta, vastuuta ja auktoriteettia kuin ulkoisesti johdetuilla 

tiimeillä. Niiden odotetaan ohjaavan omaa toimintaansa ja tehostavan 

työprosessiaan. Nämä tiimit ovat valtuutettuja muuttamaan työtapojaan ja 

suorittamaan osan töistä, jotka ovat perinteisesti olleet johtajan vastuulla. 

Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi oman työprosessin laadunvalvonta ja 

virheiden korjaaminen. Strategiset päätökset eivät kuitenkaan kuulu 
itseohjautuvien tiimien vastuualueeseen. Stewart ym. näkevät, että 
itseohjautuvat tiimit eivät kuitenkaan omaa yhtä laajoja valtuuksia kuin itseään 

johtavat tiimit. Itseään johtavat tiimit päättävät paitsi miten työ tehdään, myös 
mitä tehdään ja miksi. Tiimille annetaan strategista tietoa ja se on tiiviissä 

yhteydessä yrityksen sidosryhmiin. Tiimi valitsee oman johtajansa, mutta 
päättää myös siitä, onko tiimillä ylipäätään johtajaa. Tiimin toiminta perustuu 
jäsenten vahvaan sitoutumiseen ja sisäiseen motivaatioon. Itseään johtavat 
tiimit eivät sovi kaikkiin tilanteisiin, vaan ovat sopivimpia mm. kun
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työntekijöiden itsenäisyyden tarve on korkea ja he ovat kykeneviä johtamaan 

itseään. Tämä vaatii paljon koulutusta. Kyse on myös työn luonteesta. Itseään 

johtavat tiimit ovat sopivia, kun työ on luovaa tai räätälöimistä vaativaa ja kun 

toimintaympäristö vaatii joustavuutta. Ulkoisesti johdetut tiimit voivat 

puolestaan olla hyvinkin tehokkaita, kun työnteko on rutiininomaista. (Stewart 

ym. 1999, 34-36)

2.7.3 Tiimin valtuuttaminen

Tiimin valtuuttaminen sivuaa läheisesti itseohjautuvan tiimin käsitettä. 

Valtuutettu tiimi käsitetään usein samaksi asiaksi kuin itseohjautuva tiimi. 

Kirkman ja Rosen (1997, 1999), jotka ovat laajentaneet valtuuttamisen 
käsitettä koskemaan tiimin yhteistä näkemystä valtuuttamisen tasosta, haluavat 

kuitenkin erottaa nämä käsitteet toisistaan. He näkevät, että valtuutettu tiimi on 
astetta laajempi käsite kuin itseohjautuva tiimi. Valtuutetun tiimin jäsenet 
jakavat keskenään itseohjautuvuutensa lisäksi kokemuksen siitä, että he tekevät 

merkityksellistä työtä, joka auttaa yritystä pääsemään tavoitteisiinsa. Kirkman 

ja Rosen (1997) ovatkin kehittäneet teoreettisen mallin, joka erottaa 

itseohjautuvan ja valtuutetun tiimin toisistaan. Heidän mallinsa myötäilee 

Thomasin ja Velthousen (1990) mallia. Kirkmanin ja Rosenin mallissa tiimin 

valtuuttamisessa on neljä dimensiota: tiimin suorituskykyisyys (potency), 

merkityksellisyys (meaningfulness), itsenäisyys (autonomy) ja vaikutus
mahdollisuudet (impact). Kirkman ja Rosen (1999) tulivat tutkimuksensa 

perusteella siihen johtopäätökseen, että valtuutettu tiimi ennusti itseohjautuvaa 

tiimiä paremmin suoritusten tehokkuuden. Heidän mukaansa tiimin 
valtuuttamisen tasolla on siten suuri merkitys.

2.7.4 Tiimityöskentelyyn siirtymisen tavoitteet

Muellerin (1994) mukaan tiimityöskentely voidaan strategisesta näkökulmasta 

tulkita yrityksen pyrkimyksenä vastata muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. 
Tiimityöskentelyyn siirtymisen tavoitteena on usein rakentaa organisaatioon
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kyvykkyyttä, joka nopeuttaa tuotekehitystä tai parantaa asiakaspalvelun laatua. 

Hänen mukaansa tiimityöskentelyn voi nykyajan organisaatioissa nähdä myös 

pyrkimyksenä yhdistää yksilön motivaatio organisaation rationaalisuuteen. 

Tiimejä muodostetaan organisaatioissa työn järkeistämiseksi, laadun ja 

palvelun parantamiseksi sekä tuottavuuden lisäämiseksi (Recardo & Jolly 

1997). Beckham (1998) nimeää tiimien tavoitteeksi tuottavuuden parantamisen 
ohella myös työelämän laadun parantamisen. Cook (1997, 124) näkee 

tiimityöskentelyn olevan usein integroiva elementti asiakaspalvelutyössä, joka 

perustuu työntekijöiden valtuuttamiseen. Tiimityöskentelyn on todettu 

rohkaisevan suuremman vastuun ottamista ja hyväksymistä organisaatiossa 

(mt).

Tutkimusten mukaan työntekijät, jotka työskentelevät tiimeissä ja joilla on 

enemmän vaikutusmahdollisuuksia työssään, ovat tuottavampia, heillä on 

parempi työmoraali ja heidän työtyytyväisyytensä on suurempaa kuin 

työntekijöillä, jotka työskentelevät yksilöä ja yksilön suoritusta painottavissa 

byrokratioissa (Kalbaugh 1998). Toinen tutkimuslöydös on tiimityöskentelyä 
käyttävien organisaatioiden alemmat tuotantokustannukset ja suurempi kyky 

mukautua muutoksiin markkinoilla (ma). Fisher (1993 ks. Beckham 1998) 

näkee itseohjautuvien tiimien korvaavan tulevaisuudessa yhä suuremmassa 
määrin perinteiset toimintamuodot. Hänen mukaansa tiimityöskentely ei ole 

ohimenevä villitys, sillä tiimejä on käytetty työn tehostamiseksi jo 

vuosikymmeniä ja niiden avulla on todella saatu aikaan parempia tuloksia.

2.7.5 Tiimin vetäjän rooli

Tiimin vetäjällä on tärkeä rooli itseohjautuvien tiimien toiminnassa. 
Randolphin (1995) mukaan tiimi tarvitsee vahvan vetäjän, joka kykenee 

ohjaamaan, rohkaisemaan ja tukemaan niitä vaikeuksissa. Steckler ja Fondas 
(1995) näkevät, että tiimin vetäjän tulisi keskittyä ensisijaisesti kahteen 

pääasiaan: 1) tiimiprosessin helpottamiseen ja 2) rajojen asettamiseen tiimin 
toiminnalle. Stecklerin ja Fondasin mukaan tiimin vetäjän roolille voidaan 

asettaa seuraavanlaisia vaatimuksia: vetäjän kuuluu auttaa tiimiä kehittämään
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innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin, pyrkiä välttämään oman edun tavoittelua 

tiimin kustannuksella sekä tukea ja valmentaa tiimin jäseniä, jotta nämä 
pystyisivät kehittämään työssään tarvitsemiansa taitoja ja työskentelemään 

tehokkaasti muiden tiimin jäsenten kanssa. Vetäjän tulisi toimia myös tiimin 
linkkinä yrityksen muihin yksikköihin ja ylemmän tason työntekijöihin sekä 

selventää tiimille muiden tahojen tiimiin kohdistamat odotukset. Tiimin vetäjän 

tulisi koota ja jakaa niin tulostietoa kuin muutakin oleellista tietoa sekä 

varmistaa tarvittavat resurssit ja pyrkiä tunnistamaan ja minimoimaan esteet, 

jotka estävät tiimin tehokasta toimintaa. (Steckler & Fondas, 1995) 

Tiimityöskentelyyn siirtymisen yhteydessä esimiehen rooli muuttuu edellä 

kuvatun perusteella melko paljon - perinteisestä johtajasta valmentajan ja 

rohkaisijan suuntaan.

Kun puhutaan tiimin itseohjautuvuudesta, termin sisältö saattaa aiheuttaa 

joitakin väärinkäsityksiä. Caudronin (1993) mukaan on yleinen harhaluulo, 
etteivät itseohjautuvat tiimit tarvitsisi johtajaa. Johtaja on tarpeellinen, mutta 
hänen roolinsa muuttuu siirryttäessä tiimeihin. Tiimin vetäjän tulisi myös 

hänen mukaansa toimia valmentajan tai tiimin toiminnan helpottajan roolissa. 

Toinen harhaluulo on Caudronin mukaan se, että johtajien valta vähentyisi 
siirryttäessä tiimityöskentelyyn. Ajatellaan, että valtaa on jokin tietty määrä: 

jos työntekijät saavat enemmän valtuuksia, se on suoraan pois johtajilta. Valta 

ja valtuudet ovat kuitenkin laajentuva ja joustava resurssi. Tiimin vetäjän tulisi 

käyttää valtaansa ryhmän sisäisen kontrolloimisen sijaan ulkoisesti raivaamalla 

tiimin tehokkaan toiminnan esteitä ja pyrkimällä tässä mielessä vaikuttamaan 

ylimpään johtoon ja yrityksen sidosryhmiin. (Caudron 1993)

Jutilan ym. (1996, 42) mukaan tiimin vetäjä voi olla yksi tiimin jäsenistä tai 

tiimin vetäjän rooli voi kiertää tiimissä tai jakautua tehtäväalueittain. Nordman- 

SjÖberg ja Nieminen (1998) näkevät, että tiimin itseohjautuvuus toteutuu 
parhaiten, kun tiimin jäsenet toimivat yksilön asemaan katsomatta vuorotellen 
tiimin vetäjinä, jolloin vastuu jakautuu tasaisesti. Tiimin vetäjä voi olla myös 

entinen esimies joko pysyvästi tai vain siirtymävaiheen ajan (Jutila 1996, 43).
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Erilaisilla vetäjyyden muodoilla on omat etunsa ja haittansa. Jos tiimin vetäjä 

on entinen esimies, etuja ovat mm. se, että vetäjää ei tarvitse erikseen etsiä ja 

vetäjä tuntee työn ja tiimin jäsenet jo entuudestaan. Haittapuoli on mm. se, että 

muutos saattaa olla liian vähäinen. Tiimin jäsenet ja esimies eivät ehkä pääse 

eroon vanhoista rooleistaan - tiimin jäsenet saattavat turvautua liikaa vetäjään 
ja esimies saattaa tuntea menettäneensä asemansa. Tällainen malli sopii Jutilan 

ym. (1996) mukaan perinteiseen, funktionaaliseen organisaatioon, joka ottaa 

tiimit käyttöön suoritustasolla. (Jutila ym. 1996, 44)

2.7.6 Tiimin palkitseminen

Palveluyrityksen tulisi palkita työntekijöitä sillä perusteella, miten tehokkaasti 

he käyttävät informaatiota, tietotaitoa ja valtaa parantaakseen palvelun laatua ja 
yrityksen taloudellista tulosta (Quinn & Spreitzer 1997). Ongelmaksi nousee 

kuitenkin se, miten tällaisia työntekijöiden taitoja mitataan. Jutila ym. (1996, 

123) näkevät, että edellytyksenä toimivalle palkitsemiselle on se, että tiimien 

jäsenet kokevat palkkioidensa riippuvan tiimin edistymisestä. Palkitsemisen on 

myös edistettävä tiimien välistä yhteistyötä. Bowen ja Lawler (1995) 

ehdottavat, että palkinnot voivat olla sellaisia, että ne sitovat työntekijän 
rahalliset palkkiot yrityksen menestykseen, esimerkkinä osakeoptiot.

Bowenin ja Lawlerin (1992) mukaan työntekijöiden tulisi myös saada 

kompensaatiota kasvaneen vastuunsa takia. Cunninghamin ym. (1996) 

suorittaman tutkimuksen mukaan 20 valtuuttamisohj elman aloittaneista 

yrityksistä yhdessätoista ohjelmaan ei kuulunut työntekijöiden palkitseminen 
kasvaneesta vastuusta. Suurimmassa osassa yrityksistä oltiin sitä mieltä, että 

työntekijät motivoituvat pelkästään kasvaneen vastuun ja työtyytyväisyyden 

ansiosta. Cunninghamin ym. (1996) mukaan on mahdollista, että joissain 

tapauksissa palkitsemisen puute voi hyvinkin muodostua valtuuttamis
ohj elmien kompastuskiveksi.
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Buckenmeyer (1996) näkee tiimityön yhtenä ongelmana olevan juuri 

suoritusten palkitsemisen. Jos tiimiä palkitaan materiaalisin palkinnoin, 
palkintojen tulisi motivaatiota ylläpitääkseen olla kerta kerralta arvokkaampia. 

Hän näkee myös ei-materiaalisten palkintojen menettävän merkitystään ja 

motivoivaa voimaansa, jos palkitsemista tapahtuu jatkuvasti. Buckenmeyer 

näkeekin olevan tarpeellista jatkuvasti vaihtaa palkintoja ja löytää uusia 

lähestymistapoja palkitsemiselle motivoivuuden säilyttämiseksi. Tiimin vetäjän 

palkitseminen on vielä ongelmallisempaa. Jos tiimin vetäjä ei ole palkitsemisen 

suhteen tasavertainen muiden tiimin jäsenten kanssa, hänet koetaan selvästi 

ylemmällä tasolla olevaksi johtajaksi. Puhtaasti itseohjautuvassa tiimissähän 

tiimin vetäjä on täysin tasavertainen muiden tiimin jäsenten kanssa. Jos tiimin 

vetäjä taas ei saa kompensaatiota suuremmasta vastuustaan, hänen 

motivaationsa toimia vetäjänä saattaa laskea. Palkitsemisen ongelmallisuutta 

lisää tiimin suoritusarvioinnin vaikeus. Esimerkiksi tuottavuutta on melko 
helppo mitata, mutta tietyn tiimin optimaalista suoritusta ei Buckenmeyerin 

mukaan ole välttämättä helppo määrittää. Lisäksi kommunikaation, tiimin 

johtajuuden, kokousten tehokkuuden, yhteistyön ja ongelmanratkaisukyvyn 

tasoa on vaikea mitata. (Buckenmeyer 1996)

Palkitsemiseen liittyvän ongelmallisuuden lisäksi tiimityöskentelyyn 

siirryttäessä yrityksessä kohdataan useita muitakin ongelmia. Usein tiimit eivät 

ole suoriutuneet tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityksissä 

tarvitaan huolellista etukäteisanalyysia olosuhteista, jotka tiimi tarvitsee 

onnistuakseen. Erityisesti organisaatiokulttuuri tulisi ottaa huomioon. Monet 

nykyiset organisaatiot ovat rakenteiltaan hierarkkisia ja vallalla on 

autoritäärinen johtamistyyli, mikä voi estää tiimien onnistumista, koska 
olemassa oleva kulttuuri ei tue tiimien kehittymistä. Juuri huolellisen 

etukäteisanalyysin puute onkin usein syynä epäonnistumisiin. (Recardo & Jolly 

1997) Seuraavassa luvussa käsitellään laajemmin niitä ongelmia ja esteitä, joita 
valtuuttamiseen ja tiimityöskentelyyn siirtymisessä voidaan havaita.
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2.8 Valtuuttamisen ongelmat

Quinn ja Spreitzer (1997) nimeävät tutkimuksiinsa perustuen kolme suurinta 
valtuuttamisen estettä, jotka ovat tyypillisiä useimmille suurille yrityksille. 

Nämä esteet ovat byrokraattinen kulttuuri, yksikköjen väliset konfliktit sekä 

henkilökohtaiset aikarajoitteet. Byrokraattisen organisaation monet 

hierarkiatasot estävät muutosta - tasapainoa ylläpidetään vahvan perinteen ja 

ylhäältä alaspäin suuntautuvien toimintaohjeiden avulla. Ongelmina tällaisessa 

organisaatiossa on uskottavan tulevaisuudenvision puute, lyhytnäköinen 

johtamisajattelu ja johtotason tuen puute todellisten muutosten edessä. 

Organisaation eri yksikköjen ja toimintojen välillä saattaa esiintyä konflikteja, 

jolloin työyhteisön ilmapiiri saattaa muodostua vihamieliseksi tai muuten 

kielteiseksi. Tällaisissa olosuhteissa työntekijän ensisijainen tavoite on 
turvallisuuden säilyttäminen: organisaation etu tai riskinotto eivät ole 

houkuttelevia vaihtoehtoja. Viimeisenä merkittävänä valtuuttamisen esteenä 

voidaan nähdä henkilökohtaiset aikarajoitteet. Organisaatioissa, joissa 

toimintoja on järkeistetty massairtisanomisin, työntekijä saattaa tehdä oman 
työnsä lisäksi jopa kahden muun ihmisen työt. Työskenteleminen stressaavissa 

olosuhteissa aiheuttaa sen, ettei työntekijä jaksa motivoitua uusista aloitteista ja 

ajatuksista tai luoda niitä itse. (Quinn & Spreitzer 1997)

Mueller (1994) nimeää puolestaan kolme estettä, jotka estävät onnistunutta 

siirtymistä itseohjautuviin tiimeihin. Heidän mukaansa tiimeille ei muodosteta 

oikeanlaista rakennetta ja tiimin jäsenet vastustavat muutoksia valtasuhteissa 
itsensä ja johdon välillä. Lisäksi harvoilla työntekijöillä on kokemusta 

työskentelystä itseohjautuvissa tiimeissä, jolloin uuteen toimintamalliin 

siirtyminen voi olla vaikeaa. Osittain näiden syiden takia johto saattaa päättää, 

että kykyjen ja vastuun hajauttaminen ei kannata, jolloin tiimit pysyvät liian 
tiukasti integroituina organisaation hierarkiaan (Mueller 1994).

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan laajemmin valtuuttamisohj elmien 

käyttöönottoon liittyviä ongelmia ja esteitä, joita ovat organisaatiotasolla
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organisaatiokulttuuri ja organisaation toimintajärjestelmät sekä yksilötasolla 

muutosvastarinta ja sitoutumisen puute. Valtuuttamisesta voi aiheutua myös 

suoria tai epäsuoria kustannuksia.

2.8.1 Organisaatiokulttuuri ja organisaation toimintajärjestelmät

Valtuuttamisohj elman käyttöönoton yhteydessä ongelmiksi voivat muodostua 

yrityksessä vallitseva hierarkkinen johtamisideologia, kollektiivinen ajattelu

malli, luottamuspula tai yhteensopivuuden puute olemassa olevien ja muutosta 

tukevien erilaisten järjestelmien välillä.

Hierarkkinen johtamisideologia

Randolph (1995) esittää, että nykyaikana perinteinen johtamismalli, jossa 
johtaja määrää ja alaiset tottelevat, ei toimi. Hänen mukaansa byrokratiat 

rajoittavat ihmisiä. Byrokraattiset ihmiset puolestaan rajoittavat itseään ja 

organisaatioidensa kehittymistä. Muellerin (1994) mukaan hierarkkisen 

johtamisrakenteen huono puoli on se, että esimiehen dominoivuus vähentää 
julkituotujen ideoiden ja ehdotuksien määrää. Hän näkee tällaisen rakenteen 

olevan huomattava este myös tiimien toiminnalle, joiden päätavoitteena on 

yleensä tiimin jäsenten suurempi sitoutuneisuus ja osallistuminen työssä sekä 
ideoiden esteetön virta. Mueller (1994) väittää, että yritysten sisäiset tekijät ja 

rajoitteet estävät saavuttamasta tiimityöskentelyn kaikkia tavoitteita. Yleensä 

johto on pakotettu painottamaan joitakin tiettyjä ulottuvuuksia toisten 
kustannuksella. Hierarkkisen rakenteen omaavassa organisaatiossa tiimi

työskentelyllä ei voida saavuttaa kaikkia mahdollisia etuja, jotka täysin 

itseohjautuvalla tiimillä saataisiin aikaiseksi, jos tiimeille ei olla valmiita 

antamaan valtaa valita vetäjäänsä joukostaan, vaan vetäjä määräytyy 
hierarkkisen aseman perusteella. (Mueller 1994)

Cookin (1997, 118) mukaan valtuuttaminen ei sovi kaikkiin organisaatioihin. 

Liiketoiminnassa, jossa tiukka säännöksiin perustuva kontrolli on välttämä

töntä, valtuuttamisesta ei ole kovinkaan paljon hyötyä. Lisäksi organisaatioissa, 

joissa johtamistyyli ja kulttuuri ovat käskytykseen perustuvia, voidaan huomata

44



ettei valtuuttaminen sovi niille, elleivät ne halua muuttaa vallitsevia käytäntöjä 

ja kulttuuriaan. Recardo ja Jolly (1997) näkevät hierarkkisuuden ja 

autoritaarisen johtamismallin olevan vielä vahvasti vallalla organisaatioissa. 

Olemassa oleva organisaatiokulttuuri ei tue tiimien kehittymistä ja estää näin 
niiden onnistumista. Hennestadin (1995) mukaan yritysten olemassa olevat 

käytännöt ja toimintajärjestelmät, jotka perustuvat vallitsevaan johtamis- 

ideologiaan, ovat usein valtuuttamisen merkittävä este. Kun valtuuttamiseen 

perustuvat ideat tulevat esiin, ne suodattuvat tayloristisen johtamisideologian 

läpi, eikä valtuuttaminen onnistu. Myös Randolph (1995) toteaa, että monista 

koordinoivista ja kontrolloivista johtotasoista rakentuvat organisaatiot tarjoavat 

työntekijöille hyvin rajoitetusti mahdollisuuksia tajuta koko järjestelmää työnsä 

kehittämiseksi. Tayloristinen ajatus johdon ja työntekijöiden tarkoista ennalta 

määritellyistä vastuista ja toimintatavoista on kuitenkin vielä sisäänrakennettu 

johdon ja esimiesten ajatusmaailmassa. Tayloristisesta tai mekaanisesta 

ajattelusta on tullut usein itseään ylläpitävä ajattelumalli, jolla on pitkät 
historialliset perinteet johtamisessa. (Randolph 1995)

Hennestad (1995) esittää, että juuri tällaisen ajattelutavan sisäänrakentu- 
neisuuden vuoksi uuden johtamisideologian läpivieminen johtotasoille tulisi 

olla systemaattista. Valtuuttamispyrkimyksiä vastustava ideologia on kuitenkin 

niin sisällä organisaatiossa, että se saattaa helposti tukahduttaa muutos
pyrkimykset. Jos organisaation ideologiaa aiotaan muuttaa, on samalla 

muutettava organisaation todellisuutta. Hanke voi tuntua toivottomalta, koska 

todellisuus muodostuu vallassa olevien ideologioiden perusteella. Tästä 

huolimatta ideologiat voivat muuttua. (Hennestad 1995)

Kollektiivinen ajattelumalli

Myös organisaatioissa vallitseva kollektiivinen ajattelumalli voi estää 
valtuuttamisen toteutumista. Tavasta, millä yrityksissä on totuttu tekemään 
asioita, on tullut usein myös tapa tulkita tilanteita. Organisaation puitteet ja 

rakenne, joita itsessään on vaikea muuttaa, saavat organisaation jäsenet 

näkemään asiat tietyllä tavalla. Tällainen kollektiivinen ajattelu on kuitenkin
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erittäin yksipuolista. Ongelmien etsiminen ja tehtävien määrittely ovat 

rutinoituneita ja sisäänrakennettuja organisaation rakenteisiin. Ajattelutavan 

sisäänrakentuneisuus estää organisaation jäseniä näkemästä sitä, milloin rutiinit 

eivät enää ole käypiä. Usein tarvitaankin joku ulkopuolinen huomaamaan 

olemassa olevien toimintatapojen heikkoudet ja esittämään kehittämis

ehdotuksia. (Hennestad 1995)

Luottamuspula

Valtuuttamisprosessin perusidea on kehittää päätöksentekojärjestelmää 

tekemällä yhteistyötä ja jakamalla asioita. Rothstein (1995) näkee, että tämän 
edellytys on luottamus, mitä ilman mikään valtuuttamissuunnitelma ei voi 

onnistua. Hän esittää valtuuttamisen ongelman olevan siinä, että luottamusta ei 
voi mitenkään pakottaa tai istuttaa organisaatioon. Luottamus on jotain, mikä 

kehittyy hyvin organisoiduissa ja johdetuissa yrityksissä vähitellen. 
Organisaation pyrkiessä perustavanlaatuiseen muutokseen sen täytyy muuttaa 

omia perusperiaatteitaan. (Rothstein 1995)

Yhteensopivuuden puuttuminen

Ennen kuin muutosohjelma voi onnistua, sen tulee institutionalisoitua ja tulla 

osaksi tyypillistä toimintamallia. Usein uusi, haluttu toimintatapa ja monet 

organisaation kehitystä estävät tekijät ovat keskenään ristiriidassa. Tällaisia 
muutosta estäviä tekijöitä voivat yrityksissä olla vuosien mittaan muodostuneet 

mm. palkkoja, uraa, tietoa ja kontrollia koskevat järjestelmät, jotka kaikki 
tukevat samoja, yrityksessä pitkään vallinneita arvoja. Yhteensopivuuden 

puuttuminen erilaisten järjestelmien välillä on saattanut osoittautua ongelmaksi 

mm. monissa palvelualan yrityksissä, joissa on tunnistettu valtuuttamisen tarve 

ja luotu asiakassuuntautuneita tiimejä. Tiimit perustuvat kykyjen ja vastuun 
jakamiseen, mutta olemassa olevat palkkajärjestelmät ja uramallit perustuvat 
erikoistuneeseen ja ”syvään” tietämykseen. (Hennestad 1995)
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2.8.2 Muutosvastarinta

Päätöksentekovallan ja kontrollin luovuttaminen osittain työntekijöille voi 

joillekin johtajille osoittautua ongelmaksi. He joko pelkäävät että heidän 

auktoriteettinsa ja asemansa kärsivät tai että yksilöiden päämäärät ajavat ohi 
yrityksen päämäärien (Trevelyan 1998). Myös Quinn ja Spreitzer (1997) 

esittävät, että vaikka valtuuttamisen periaatteet, aloitteellisuus, riskinotto, 

henkilökohtainen kasvu ja luottamus tuntuvat mukavilta itsemme kohdalla, 

ongelmaksi saattaa syntyä toisten johtaminen näillä periaatteilla. Heidän 

mukaansa todellisuudessa ihmiset saattavat viedä pohjaa pois valtuuttamis- 

pyrkimyksiltä vahvistamalla alitajuisesti organisaatiorakenteita ja kontrolli

järjestelmiä, jotka tarkoituksellisesti tai tarkoittamatta viestivät luottamuksen 

puutteesta. Nämä rakenteet ja kontrollijärjestelmät luovat paineita totutun 

mukavuustason säilyttämiseksi eivätkä rohkaise aloitteellisuuteen tai 

riskinottoon. (Quinn & Spreitzer 1997)

Organisaatioissa on aina voimia, jotka ovat muutosta vastaan. Muutoksen 

vastustajat saattavat esittää hyvinkin rationaalisia perusteluja sille, miksi 
muutos ei sovi toteutettavaksi heidän organisaatiossaan. Vastustamisen syynä 

saattaa olla se, että vastustavat tahot pelkäävät oman asemansa ja roolinsa 

tulevan tarpeettomaksi muutoksen myötä, statuksensa heikentyvän tai 

työolojensa huonontuvan. Tällaiset pelot voivat olla perusteltujakin, sillä 

valtuuttaminen kyseenalaistaa olemassa olevat valta- ja statusrakenteet - 

tarvetta entiselle määrälle esimiehiä ja johtajia ei välttämättä enää ole. 

(Hennestad 1995)

Cook (1997, 121) pitää tärkeänä sitä, että huomioidaan myös ne ihmiset, jotka 
ovat tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen eivätkä halua muutosta. Hennestadin 

(1995) ja Trevelyanin (1998) tavoin myös hän viittaa tutkimuksiin, joiden 
mukaan esimiestason reaktio valtuuttamisen edellyttämään muutokseen voi 

usein olla pelon tunne. Esimiehet pelkäävät päätöksentekovaltansa 

menettämistä. Cook näkee tuen antamisen myös johtotasoille olevan erityisen 
tärkeää, jotta johto pystyisi selviämään muutoksesta ja muuttamaan rooliaan
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kontrolloijasta valmentajan ja tiimiensä päätöksenteon helpottajan suuntaan. 

(Cook, 1997)

Vaikka tiimityöskentely ja tiimiorganisaation luominen mielletään useimmiten 

myönteisiksi asioiksi, muutoshankkeet herättävät yleensä hyvinkin voimakasta 

kritiikkiä ja vastustusta etenkin hierarkkisissa ja konservatiivisissa organi

saatioissa. Muutoksen vastustaminen on yksilön luonnollinen reaktio, joka 

liittyy tarpeeseen suojella itseään uhkilta, joiksi muutokset usein tietoisesti tai 
tiedostamatta koetaan. Myös yksittäistä tiimiä perustettaessa syntyy yleensä 

muutosvastarintaa, mikä näkyy etenkin alkavassa, mutta myös kehittyneessä 

tiimissä eri tavoin. Tiimityöskentelyyn siirtymisen onnistumisen edellytykset 

paranevat, mikäli henkilökunnalle jaetaan oikeata tietoa siitä, mihin 
tiimityöskentelyllä pyritään ja mitä hyötyä uudesta toimintatavasta on. 

(Nordman-Sjöberg & Nieminen, 1998, 89)

2.8.3 Sitoutumisen puute

Ellei ylinjohto pysty muuttamaan ajatteluaan uuden toimintamallin suuntaan ja 

sitoutumaan aidosti muutokseen, se ei voi olettaa, että todellista sitoutumista 

tapahtuisi alemmillakaan organisaation tasoilla. Rothstein (1995) näkee, että 

muutoksen onnistumiseksi ylimmän johtotason täytyy sitoutua vahvasti 

yrityksen uusiin arvoihin. Se, että johtotaso ymmärtää valtuuttamisprosessin ja 
sitoutuu siihen, ei kuitenkaan vielä riitä. Johdon täytyy luoda ymmärtämystä ja 

sitoutumista prosessiin systemaattisesti koko organisaation tasolla, jatkuvan 

koulutuksen ja tiedottamisen kautta. Tiimiorganisaatioon siirryttäessä kaikkien 

organisaation jäsenten tulisi ymmärtää, miten tiimit toimivat, mitkä niiden 

tavoitteet ovat ja kuinka nuo tavoitteet liittyvät yrityksen liiketoiminta- 

strategiaan. Tiimin jäsenten tulisi ottaa vastuu tekemisistään, mutta ymmärtää 
myös yrityksen heihin kohdistuvat odotukset. Ihmisten sitoutumisen 

muutokseen on pitkälti kiinni riittävästä tiedottamisesta uuteen toimintamalliin 

siirryttäessä ja varsinkin liiketoimintaa koskevan sekä tulostiedon jakamisesta 

työntekijöille. (Rothstein 1995)
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Sitoutumista muutokseen voi edistää, ei ainoastaan johdon, vaan koko 

henkilöstön osallistuminen muutosprosessin suunnitteluun sen alusta lähtien. 

Mitä enemmän henkilöstö saa osallistua suunnitteluun ja toimeenpanoon, sen 

paremmin se sitoutuu uudistuksiin (Nordman-Sjöberg & Nieminen, 1998).

2.8.4 Valtuuttamisen suorat ja epäsuorat kustannukset

Bowen ja Lawler (1992) toteavat, että tehokkaiden ja luovaan ongelman

ratkaisukykyyn kykenevien työntekijöiden systemaattinen valinta ja varsinkin 
kouluttaminen kasvattaa yrityksen kustannuksia. Tiimityöskentelyn edellyt

tämä työntekijöiden koulutus maksaa, tiimien sisäänajo aiheuttaa tuotanto- 

menetyksiä ja usein tiimityöskentelyyn siirtyminen edellyttää myös uusia tiloja 

ja laitteita (Mueller 1994).

Mitä työvoimavaltaisempi palveluala on, sitä suuremmat ovat koulutuksen 

kustannukset jo menetetyssä työajassa mitattuna. Monet kuluttajaa palvelevat 

organisaatiot, kuten tavaratalot, ravintolat ja pankit työllistävät suuren määrän 

osa-aikaisia ja kausittaisia työntekijöitä, jotta vaihteleva työntekijätarve 

saataisiin tyydytettyä. Tällaiset työntekijät saattavat työskennellä vain lyhyitä 

ajanjaksoja pienellä palkalla - heidän valtuuttamisensa vaatisi suuria 

investointeja kouluttamiseen. Bowen ja Lawler (1992) arvioivat, ettei ole 
todennäköistä, että tällainen nopea koulutus onnistuisi tai että yritys saisi 

työntekijään investoimansa rahat takaisin työsuhteen ollessa lyhytaikainen. 

(Bowen & Lawler, 1992)

Valtuuttaminen saattaa myös aiheuttaa palvelutapahtuman hidastumisen, 

jolloin asiakasjonot kasvavat ja tyytymättömyys palveluun lisääntyy. Bowen ja 

Lawler (1992) uskovat, että tulevaisuudessa palvelun nopeuden merkitys osana 
palvelun laatua kasvaa. Useat asiakkaat arvostavat myös yllätyksetöntä linjaa. 
Jos palvelutapahtuman sisältö on täysin asiakaspalvelutyöntekijän harkinnan 

varassa, palvelun taso voi olla epätasaista. Tutkimusten mukaan asiakas 

arvostaa eniten palvelun laadun tasaisuutta ja luotettavuutta - enemmän kuin 
työntekijän kohteliaisuutta, kyvykkyyttä tai palveluympäristön viihtyvyyttä. On
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myös tutkittu, että käsiteltäessä valituksia asiakkaat haluavat, että yritys on 

menettelytavoissaan johdonmukainen ja kohtelee jokaista asiakasta 

tasavertaisesti. Bowen ja Lawler epäilevät, että asiakkaan luottamus 

oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun saattaa horjua, jos he 
huomaavat muiden asiakkaiden saavan erikoiskohtelua, jos he itse eivät sitä 

saa. (Bowen & Lawler 1992)

Yritys voi siis joutua varautumaan myös ongelmiin, kun se aloittaa 
valtuuttamisohj elman. Nämä ongelmat voivat liittyä organisaatiokulttuuriin tai 

erilaisiin rakenteisiin yrityksessä, jotka hankaloittavat muutosta. Toisaalta 

valtuuttamisen onnistumisen esteeksi voivat muodostua myös työntekijät. 
Yksilötasolla kyse on useimmiten muutosvastarinnasta tai sitoutumisen 

puutteesta. Valtuuttamisohj elma aiheuttaa yleensä myös kustannuksia - sekä 

suoria että joskus myös epäsuoria. Näistä ongelmista huolimatta 

valtuuttamisesta saatavat hyödyt ovat useiden tutkijoiden mukaan niin 

merkittäviä, että mm. siitä aiheutuvat kustannukset ovat lopultakin pieniä.

2.9 Valtuuttamisen hyödyt

Jos valtuuttaminen yrityksessä onnistuu, sen oletetaan kasvattavan motivaatiota 

karsia virheitä, lisäävän työntekijän mahdollisuuksia olla luova ja 

innovatiivinen, helpottavan jatkuvaa kehitystä, parantavan asiakastyyty
väisyyttä, kasvattavan työntekijän lojaalisuutta ja tuottavuutta sekä vapauttavan 

keski- ja ylemmän johdon osasta kontrollointitehtäviä. (Ripley & Ripley 1992)

Työelämän laatuliike oletti työntekijän osallistamisen ja valtuuttamisen yhtenä 

seurauksena olevan työtyytyväisyys (Spreitzer ym. 1997). Mm. Bowenin ja 

Lawlerin (1995) mukaan 1990-luvulla monet tapaukset ovat osoittaneet, että 

valtuuttaminen tuottaa tyytyväisempien työntekijöiden ohella myös 
tyytyväisempiä asiakkaita. Valtuuttamisen vaikutuksia työtyytyväisyyteen ja 

asiakaspalvelun laatuun käsitellään laajemmin luvussa 2.9.1.
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Viime aikoina huomio on kiinnittynyt valtuuttamiseen myös keinona saada 

työntekijät työskentelemään tehokkaammin. Työn tehokkuuden kasvaminen 

on toinen oletettu, merkittävä seuraus työntekijän valtuuttamisesta. Nykyään 

yhä kilpaillummassa ympäristössä toimivat yritykset joutuvat toimintansa 

tehostamiseksi karsimaan johtotasojaan, mikä on johtanut jäljelle jääneiden 

johtajien työtaakan kasvamiseen (Thomas & Velthouse 1990). Tutkimustietoa 
siitä, että valtuuttamista käyttävät palveluyritykset olisivat muita tehokkaampia 

ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi (Gal-Or & Amit 1998). Valtuuttamisen 
vaikutuksia yrityksen tuottavuuteen käsitellään laajemmin luvussa 2.9.2.

Koska valtuutettu työntekijä tuntee suurempaa henkilökohtaista kontrollia 

oman työnsä suhteen, hän pystyy paremmin hallitsemaan myös työhön liittyvän 

paineen. Yksilön kyky hallita työhön liittyvää painetta on kolmas oletettu 

pääseuraamus joka aiheutuu työntekijän valtuuttamisesta (Spreitzer ym. 1997).

2.9.1 Vaikutukset työtyytyväisyyteen ja palvelun laatuun

Asiakaspal velutyöntekij än valtuuttaminen on tärkeä laatua parantavien 

strategioiden osanen, sillä asiakas muodostaa mielipiteensä yrityksen palvelun 

laadusta pitkälti asiakaspal velutyöntekij än suorituksen perusteella. Sekä 

asiakastyytyväisyyden taso että palvelun laatua koskevat käsitykset puolestaan 

vaikuttavat suoraan kuluttajan ostopäätöksiin. (Goodale ym. 1997) Vaikka 
valtuuttamisen vaikutuksia ei vielä riittävästi ole empiirisesti todistettu, 

työntekijän päätöksentekovallan lisääntymisen on tutkittu mm. nostavan 

työntekijän työtyytyväisyyttä ja laskevan työntekijän kokemaa epäselvyyttä ja 

konfliktia työroolissaan (role stress) (Hartline & Ferrel 1996). Yksi 

valtuuttamisen seuraus on myös työntekijän kasvanut suorituskyky (Conger & 

Kanungo 1988). Kun työntekijä saa enemmän päätäntävaltaa koskien sitä, 

miten hän tekee työnsä, suorituskyvyn taso nousee, koska hän pystyy itse 
päättämään, miten parhaiten hoitaa annettu tehtävä (Gist & Mitchell 1992).
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Valtuuttaminen aiheuttaa työntekijöissä suurempaa työtyytyväisyyttä, mutta 

myös parempaa valmiutta palvella asiakkaita. Valtuutetut työntekijät tekevät 

nopeampia ratkaisuja asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi, minkä johdosta 

asiakastyytyväisyys kasvaa (Bowen & Lawler 1992). Työtyytyväisyyden ja 

asiakastyytyväisyyden välisestä yhteydestä palvelualalla on olemassa paljon 

empiiristä näyttöä (Bowen & Lawler, 1995). Schneiderin ja Bowenin (1985, ks. 
Bowen & Lawler 1992) pankkialalla tekemän tutkimuksen mukaan 

johtamiseensa, koulutukseensa ja palkitsemiseensa tyytyväisempien pankki

virkailijoiden tarjoama palvelu koettiin asiakkaiden keskuudessa paremmaksi. 

Tutkimustulos tukee löydöstä, jonka mukaan palvelualalla työntekijöiden 

tuntemukset omasta työstään vaikuttavat siihen, miten asiakas kokee saamansa 

palvelun. Pankkialalla, missä asiakas ei yleensä saa käteensä mitään 

konkreettista, vaan aineettoman palvelun, tämä vaikutus korostuu. (Bowen & 

Lawler 1992)

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että asiakaspalvelutyöntekij öiden käsitykset 

korreloivat vahvasti asiakkaiden käsitysten kanssa (Goodale ym. 1997). Edellä 
mainitussa pankkialalla tehdyssä tutkimuksessa asiakaspalvelutyöntekij öillä oli 

selkeä käsitys siitä, millaiseksi asiakkaat mielsivät yrityksen palvelun laadun ja 

palveluilmapiirin, mm. henkilöstön riittävyyden ja palvelujen tarjonnan. 

(Schneider & Bowen 1985, ks. Bowen & Lawler 1992).

Asiakaspalvelutyöntekijöiden asenteet ja käyttäytyminen ovat siis tärkeitä 

erityisesti palvelutapahtuman vuorovaikutteisen luonteen vuoksi. Tutkimusten 

mukaan työntekijän asenteelliset ja käyttäytymisreaktiot voivat vaikuttaa 

positiivisesti tai negatiivisesti asiakkaan käsityksiin palvelutapahtumasta ja 

palvelun laadusta. Valtuuttamisen ansiosta työntekijä suhtautuu myöntei

semmin työhönsä ja itseensä, hallitsee paremmin vuorovaikutuksen asiakkaan 
kanssa, kokee vähemmän ristiriitoja työroolissaan, on kyvykkäämpi ja pystyy 
reagoimaan nopeammin asiakkaan tarpeisiin palvelutapahtumassa. (Bitner 

1990, Bowen & Lawler 1992)
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Myönteisempi suhtautuminen työhön ja itseensä. Hartlinen ja Ferrelin (1996) 

mukaan valtuutetut työntekijät ovat todennäköisesti vastaanottavaisempia 
lisääntyneen joustavuuden ansiosta, mikä puolestaan lisääntyy valtuuttamisen 

myötä. Valtuuttamisen hyötynä on myös se, että sen ansiosta työntekijät 

suhtautuvat myönteisemmin omaan työhönsä ja itseensä. He tuntevat työssään 

enemmän vastuuta ja pitävät työtään merkityksellisenä. Ripleyn ja Ripleyn 

(1992) mukaan tämän seurauksena työntekijän lojaalisuus yritystä kohtaan 

kasvaa ja mm. poissaolot vähenevät (Ripley & Ripley 1992, Hartline & Ferrel 

1996).

Vuorovaikutuksen parempi laatu. Valtuutettujen työntekijöiden vuorovaiku

tuksen asiakkaiden kanssa on todettu olevan lämpimämpää ja innostuneempaa. 
Asiakkaiden käsitys palvelun laadusta puolestaan muodostuu tutkimusten 

mukaan mm. asiakaspalvelutyöntekijän kohteliaisuuden ja empaattisuuden 

perusteella. (Bowen & Lawler 1992)

Suurempi kontrolli ja kyvykkyys palvelutapahtumassa. Asiakaspalvelu- 

työntekijä pystyy paremmin tyydyttämään asiakkaiden tarpeita, kun hänellä on 

enemmän kontrollia palvelutapahtumassa (Hartline & Ferrel 1996). Tämä 

johtaa palvelun parempaan laatuun: Bitner (1990) ja Bitner ym. (1990) ovat 

kvalitatiivisten tutkimusten avulla osoittaneet asiakkaiden olevan tyytyväi

sempiä palvelutapahtumaan, kun työntekijöillä on kykyä, tahtoa ja valtuudet 

ratkaista heidän ongelmansa. Tutkimusten mukaan myös työntekijän 
kyvykkyys vastata erityisiin tarpeisiin ja pyyntöihin parantaa asiakkaan 

käsityksiä palvelutapahtumasta (Bitner ym. 1990, Ripley & Ripley 1992).

Nopeampi reagointi palvelutapahtumassa. Bowenin ja Lawlerin (1992) 
mukaan valtuuttamisen hyötynä on ensinnäkin nopeampi reagointi asiakkaan 

tarpeisiin palvelutapahtuman aikana - asiakas haluaa nopeaa palautetta.. Bowen 

ja Lawler nimeävät valtuuttamisen hyödyksi myös nopeamman reagoinnin 

tyytymättömän asiakkaan lepyttämiseksi. Heidän mukaansa palveluyritykset 
kuitenkin usein epäonnistuvat tässä, sillä useinkaan pal veluty öntekij öitä ei ole

53



riittävästi valtuutettu toimimaan tällaisissa tilanteissa oman harkintansa 

mukaan ja asiakkaat jäävät tyytymättömiksi. (Bowen & Lawler 1992)

Yritys voi jakaa valtuuksia antamalla työntekijöille vapauden päättää siitä, 
miten nämä suorittavat päivittäiset tehtävänsä tai käsittelevät ennakoimattomia 

ongelmia. Palveluorganisaatiossa tällaisen vapauden antaminen työntekijöille 

on tärkeää, sillä asiakas on yleensä fyysisesti paikalla palvelutapahtuman 

aikana. Palvelussa tapahtuvat virheet vaikuttavat asiakkaihin välittömästi ja he 
myös näkevät, onko työntekijä halukas korjaamaan ne. Jos asiakaspalvelu- 

työntekijöillä on riittävästi valtuuksia, palvelussa tapahtuneiden virheiden yli 

on helpompi päästä. Virheet palvelutapahtumassa ovat В owenin ja Lawlerin 

(1995) mukaan väistämättömiä, mutta niiden nopea korjaaminen voi auttaa 

pääsemään lähemmäs tavoitetta virheettömästä palvelusta. Riittävät valtuudet 

työntekijällä voivat myös lisätä todennäköisyyttä, että asiakkaat yllättyvät 

positiivisesti kun palvelun laatu ylittää heidän odotuksensa. (Bowen & Lawler 

1995)

Edellä käsiteltiin valtuuttamisen vaikutuksia erityisesti työtyytyväisyyteen ja 

palvelun laatuun. Palvelutapahtuman vuorovaikutteisuuden vuoksi työntekijän 
työasenteilla ja työtyytyväisyydellä on suuri merkitys siinä, miten asiakas 

kokee saamansa palvelun. Valtuuttamisen on tutkittu mm. kasvattavan 
työtyytyväisyyttä, selventävän työrooleja ja muuttavan työntekijän asenteita 

työssään myönteisemmäksi. Seuraavaksi käsitellään valtuuttamisen vaikutuksia 

palveluyrityksen tuottavuuteen.

2.9.2 Vaikutukset tuottavuuteen

Koberg ym. (1999) tutkivat yli 600 sairaalatyöntekijää, joiden valtuuttamisen 

kokemusten havaittiin olevan yhteydessä suurempaan tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen sekä matalampaan vaihtohalukkuuteen. Vaikutukset 

tuottavuuteen voivat aiheutua myös parantuneen asiakaspalvelun kautta. 
Heskett ym. (1994) ovat tutkineet amerikkalaisia suuryrityksiä, joissa 

työntekijän työtyytyväisyyden havaittiin olevan vahvasti yhteydessä siihen,
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kuinka hyvin työntekijä tuntee pystyvänsä palvelemaan asiakasta ja tuottamaan 

asiakkaille lisäarvoa. Työntekijän työtyytyväisyys heijastuu asiakkaisiin, joiden 
kautta yritys pystyy lisäämään tuottavuuttaan (ks. kuvio 9).

Kuvio 9. Oletettu yhteys valtuuttamisen ja palvelun tuottoketjun välillä

PALVELUN TUOTTOKETJU

Valtuuttami
seen

perustuva
lähestymistapa

Lähde: Bowen ja Lawler 1995 (Soveltaen Heskettym. 1994)

Palvelutyöntekijä voi olla hyvä uusien palveluideoiden lähde ja palvelun 

laadun parantaja, kun hänellä on mahdollisuudet vaikuttaa toimintaan 

työpaikalla. Palvelun laadun parantuminen taas saattaa johtaa kilpailluilla 
markkinoilla mm. markkinointikulujen vähentymiseen, kun asiakkaat kertovat 

yrityksestä lähipiirilleen ja pysyvät uskollisina yritykselle. (Bowen & Lawler 

1992)

Valtuuttamisen vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen on jonkin verran 

tutkittu. Eräässä amerikkalaisessa yliopistossa suoritetussa tutkimuksessa 

selvitettiin 1990-luvun alun suurimmissa tuotantolaitoksissa ja palvelu

yrityksissä sitä, missä määrin niissä otetaan käyttöön toimintoja, jotka jakavat 
alemmille organisaatiotasoille valtuuksia, informaatiota, tietotaitoa ja 
palkitsemista. Tutkimuksessa selvitettiin myös tällaisen toiminnan vaikutuksia 

yrityksissä. Tutkimuksen perusteella valtuuttaminen vaikutti mitä ilmeisimmin 

myönteisesti tiettyihin suoritusindikaattoreihin. Valtuuttamisen todettiin 

vaikuttavan työtyytyväisyyteen ja työelämän laatuun. Palvelun laadun ja 

tuottavuuden koettiin parantuneen työntekijän osallistumisasteen kasvaessa 

noin kahdessa kolmesta yrityksessä tutkituista. Noin puolet ilmoitti että 
kannattavuus ja kilpailukyky olivat parantuneet. Tutkimuksessa tätä tuki
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löydetty suhde valtuuttamisen ja yrityksen taloudellisen tuloksen välillä. 

(Bowen & Lawler 1995) Myös Cook (1997, 117) viittaa vastaavanlaisiin 

tuloksiin. The Involvement and Participation Association arvioi yrityksiä, 

joissa alettiin voimakkaasti tukea ja toteuttaa työntekijöiden valtuuttamista ja 

sitouttamista. Tutkimuksen mukaan vuoden sisällä muutoksesta taloudellinen 

hyöty kasvoi 10-30% aiemmasta. (Cook 1997, 117) Myös Kalbaugh (1998) 

viittaa edellä kuvattujen kanssa samansuuntaisiin tutkimustuloksiin. 

Kansainvälisesti suoritetun tutkimuksen mukaan yrityksillä, jotka käyttivät 

valtuutettuja, päätösvaltaa omaavia tiimejä, oli pienemmät tuotanto

kustannukset kuin perinteisesti toimivilla organisaatioilla. Nämä yritykset 
pystyivät myös vastaamaan paremmin ympäristössään tapahtuviin muutoksiin 

(Kalbaugh 1998).

2.10 Yhteenveto

Luvussa 2 esitettiin se viitekehys, jolle tutkimuksen empiirinen osa perustuu. 
Ensin käsiteltiin valtuuttamisen käsitteeseen läheisesti liittyvää ilmiötä, 

osallistavaa johtamista. Valtuuttamisen voi nähdä keinona toteuttaa osallistavaa 

johtamistyyliä yrityksessä. Seuraavaksi määriteltiin, miten valtuuttaminen 

voidaan käsittää ja millä tavalla se tässä tutkimuksessa ymmärretään. Esiteltiin 
valtuuttamisen eri tasot, jotka vaihtelevat siitä riippuen, minkälainen yritys on 

kyseessä ja millaiseksi valtuuttamisen tavoitetaso on yrityksessä määritelty. 

Tämän jälkeen käsiteltiin, mitä edellytyksiä valtuuttamisen onnistumiselle on 
olemassa. Tutkimusten mukaan palveluyrityksessä valtuuksien, tiedon, koke

muksen ja palkitsemisen hajauttaminen on tärkeä edellytys valtuuttamisen 

onnistumiselle. Erityisesti aiemmassa tutkimuksessa on painotettu yritystiedon 

(taloudellisen ja tulostiedon) jakamista työntekijöille. Kun valtuuttamisen 

edellytykset ovat yrityksessä kunnossa, sen tulisi miettiä, miten se 

tasapainottaa valtuuttamisen ja kontrollin määrän. Simonsin (1995) esittämät 

neljä kontrollijärjestelmää ovat esimerkki keinoista, joiden avulla yritys voi 
asettaa työntekijöilleen toiminnan suuntaviivat. Kun valtuuttamisen rajat on 

asetettu, yrityksessä joudutaan miettimään valtuuttamisen käytännön toteutta-
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Kuvio 10. Tutkimuksen viitekehys

• Yksilölliset 
ominaisuudet: 
kontrollin tunne 
omanarvontunne

• Osallistava 
johtamismalli: 
työntekijöiden 
itseohjautuvuus, 
tiimitvöskentelv

• Yrityksen 
missiota ja tulok

sentekoa koskevan 
tiedon saaminen

• Palkitseminen 
(tulokseen/tiimin 
panokseen sidottu)

=5'

c=S-

=$■

Psykologinen
valtuuttaminen

Vaikutus
mahdollisuudet

Itsenäisyys
työssä

Työn merki
tyksellisyys

Kyvykkyyden
tunne

Parantunut
työtyyty
väisyys

O
Parantunut 

työn 
tehokkuus

PARANTUNUT
PALVELU

YRITYKSEN 
VOITON 

LISÄÄNTYMI
NEN

VALTUUTTAMISTA ESTÄVÄT TEKIJÄT

• Organisaation rakenteeseen liittyvät tekijät
• Työyhteisöön liittyvät tekijät
• Yksilökohtaiset tekijät

mista ja etenemistä. Valtuuttamisen välineenä yritys voi käyttää 

valtuuttamisohj elmiin usein liitettyä tiimityöskentelyä. Tiimityöskentelyn 

avulla työntekijät saavat konkreettisen välineen toimia uudella tavalla. 

V altuuttamisprosessissa tärkeää on myös aikaansaatu lopputulos. 

Valtuuttamisohj elmien tavoitteena on saada yksilötasolla aikaan valtuuttamisen 

kokemusten lisääntyminen, jonka seurauksena yksilön työtyytyväisyys ja - 

motivaatio kasvaa ja työ tehostuu. Tämän seurauksena yritys hyötyy kasvaneen 
tuottavuuden tai asiakaspalvelun laadun muodossa. On kuitenkin selvää, ettei 

yritys selviä prosessista ilman ongelmia ja valtuuttamisen tielle ilmaantuvia 

esteitä. Organisaation rakenteeseen ja työyhteisöön liittyvät tekijät voivat 
jarruttaa prosessia tai saada sen kokonaan pysähtymään, jos ne ovat riittävän 

voimakkaita. Paljon riippuu myös yksilöstä itsestään. Yksilön 

persoonallisuuden piirteet voivat hyvin pitkälle määritellä sen, onnistuuko
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valtuuttaminen lainkaan. Valtuuttaminen tarkoittaa yleensä vastuun 

lisääntymistä, johon kaikki työyhteisön jäsenet eivät yleensä ole valmiita. 

Pelkistetysti tutkimuksen viitekehyksen voi hahmottaa kuvion 10 tavalla.

Viitekehysosa muodostettiin käyttäen hyväksi englanninkielisiä tieteellisiä ja 

puolitieteellisiä julkaisuja sekä muuta englanninkielistä, tutkimusaihetta 

käsittelevää kirjallisuutta. Tyyli, millä asioita näissä julkaisuissa esiteltiin, 

vaihteli tieteellisestä tyylistä kevyempään ja helpommin luettavaan, 

oppikirjamaiseen tekstityyliin. Tutkimuksessa käytetyt artikkelit olivat 

useimmiten julkaisuja, jotka olivat aihealueen tutkimuksessa paljon lainattuja. 
Valtuuttamista ja tiimityöskentelyä koskevat tutkimustulokset olivat usein 

toisiaan tukevia - vain harvoin esiintyi tässä tutkimuksessa esitettyjen 

näkemysten kanssa täysin vastakkaisia mielipiteitä. Huolellisesta etsinnästä 

huolimatta valtuuttamisen ja tiimityöskentelyn yhdistävää tutkimusta ei 
juurikaan löytynyt tutkielman laatijan haluamassa mielessä. Tämän vuoksi 

viitekehysosaa ei ole voinut muodostaa siten, että tutkielman empiirisen osan 

tuloksia voitaisiin suoraan verrata aiempaan tutkimukseen. Tästä aineistoon 

liittyvästä rajoituksesta huolimatta valtuuttamista koskeva aiempi tutkimus 

antoi tarpeeksi viitteitä siitä, että tiimityö liittyy oleellisesti 

valtuuttamisohjelmiin, minkä perusteella tutkimuksen tutkimusongelma pystyt

tiin muotoilemaan.

Seuraavissa luvuissa siirrytään tutkimuksen empiiriseen osaan ja suoritetun 

kyselytutkimuksen analysoimiseen. Ensin käsitellään tutkimuksen 

metodologiaa (luku 3), jonka jälkeen esitellään kohdeorganisaatio (luku 4). 
Luvuissa 5, 6 ja 7 on analysoitu kyselystä saatua tietoa. Lopuksi vedetään 

johtopäätökset tehdystä tutkimuksesta (luku 8).
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3 TUTKIMUSMETODOLOGIA

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa käytetty metodologia. Ensin 

käsitellään tutkimusongelma ja perustellaan sen ratkaisemiseksi käytetyn 

tutkimusmenetelmän valinta. Tämän jälkeen esitellään tutkimusaineisto ja 

arvioidaan tutkimusaineiston laatua sekä sisäistä ja ulkoista luotettavuutta.

3.1 Tutkimusongelma

Tämän tutkielman kohdeilmiönä on ollut valtuuttaminen. Tutkimuksen 

empiirisessä osassa on pyritty selvittämään, onko tiimin koetulla toimivuudella 

ja valtuuttamisen kokemuksilla yhteyttä toisiinsa. Tämän yhteyden 

selvittämiseksi on ensin mitattu tutkitun joukon valtuuttamisen ja tiimi

työskentelyn taso. Tämän lisäksi tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota niihin 

seikkoihin, jotka estävät tiimin tehokasta toimintaa.

3.2 Tutkimusasetelma ja kvantitatiivisen lähestymistavan perustelu

Hirsjärven ym. (1997) mukaan selittävän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 

miten tietyt tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä löytää syy- 

seuraussuhteita (Hirsjärvi ym. 1997, 136). Tätä tutkimusta voi parhaiten kutsua 

selittäväksi tutkimukseksi, vaikkakin tutkimuksessa on myös kuvailevia 

piirteitä. Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia valtuuttamisen ja tiimin 

toimivuuden välistä suhdetta. Syy-seuraussuhteita pyritään kartoittamaan 

tutkimuksen osassa, jossa tutkitaan tiimin esteitä. Hirsjärven ym. (1997, 136) 
mukaan selittävässä tutkimuksessa suositeltavia tutkimusstrategioita ovat sekä 

kvalitatiivinen että kvantitatiivinen strategia. Tämän tutkimuksen suoritta

miseksi valittiin kvantitatiivinen strategia, koska haluttiin saada riittävän laaja 

ja vertailukelpoinen aineisto tutkimusongelman selvittämiseksi. Aineiston 

keruu päätettiin hoitaa kyselytutkimuksella myös tutkielman tekijän rajallisten 

resurssien vuoksi. Tutkittavat konttorit olivat maantieteellisesti hajallaan eri 
puolilla Suomea ja vastaajajeukossa oli suuri määrä yksilöitä. Kvantitatiivista 
aineistoa pystyttiin kuitenkin jonkin verran täydentämään kvalitatiivisella
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aineistolla, mm. tehtyjen haastattelujen sekä henkilökohtaisten keskustelujen 

yhteydessä saaduilla taustatiedoilla.

3.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostui pääosin tehdyn kyselytutkimuksen avulla saadusta 

tiedosta. Seuraavassa kuvataan, miten kyselyaineisto kerättiin ja millaiseksi 

kyselyyn vastanneiden joukko muodostui.

3.3.1 Aineiston keruun kuvaus

Tutkimuksen otos koostuu 400 Suomen Posti Oy:n Lähiöt ja taajamat -ketjun 

työntekijästä. Alun perin tarkoitus oli laajentaa tutkimusta 900 työntekijään, 

mutta konttoreiden vähäisten resurssien vuoksi kyselyyn osallistuvaa joukkoa 
jouduttiin rajaamaan. Tämä määrä edustaa noin kolmasosaa Lähiöt ja taajamat 

-ketjun konttoreiden työntekijöistä. Kohdekonttoreiden valinta tapahtui 
satunnaisotannalla, kuitenkin niin, että ne pyrittiin valitsemaan mahdolli

simman eri puolilta Suomea. Näin lopulliseen otokseen tuli konttoreita 

pääkaupunkiseudulta, Keski- ja Itä-Suomesta sekä Pohjois-Suomesta. Tiimejä 

otannassa oli kaikkiaan 63 kappaletta.

Ennen kyselylomakkeen lähettämistä kysely testattiin kahdella Postin 
työntekijällä ja Postin henkilöstöjohdon edustajalla, jotta pystyttäisiin 

mahdollisimman hyvin poistamaan kysymysten moniselitteisyys ja epäselvyys. 

Kyselylomakkeet lähetettiin 12.5.1999 kaikkiin kohdekonttoreihin. Muistutus- 

kirje ketjun myyntipäälliköille lähetettiin kesäkuun puolivälissä, jonka jälkeen 

lomakkeita palautui vielä noin 20 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 203 
henkilöä ja lopullinen vastausprosentti oli 51.

Kyselyn lisäksi suoritettiin yksi haastattelu, jolla pyrittiin saamaan lisätietoa 
kohdeorganisaatiosta. Tutkimuksessa käytettiin lähteinä myös kohdeorgani

saation omaa materiaalia ja lehtiartikkeleita. Lisäksi epäviralliset, 

henkilökohtaiset keskustelut yrityksen työntekijöiden kanssa ja tutkielman
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tekijän oma työskentely kohdeorganisaatiossa muodostivat tärkeän viite

kehyksen tutkimuksen suorittamiselle.

3.3.2 Kyselylomake

Kyselylomake pyrittiin muotoilemaan selkeäksi, siistiksi ja houkuttelevan 

näköiseksi asettelemalla teksti ja kysymykset tarpeeksi väljästi. Vastausohjeet 

pyrittiin muotoilemaan selkeiksi ja ryhmittelemään asiakokonaisuudet omien 

otsikoidensa alle. Kysymykset pyrittiin muotoilemaan niin, että niissä esiintyi 

mahdollisimman vähän sivistyssanoja tai erikoissanastoa. Kysymysten 

johdattelevuutta pyrittiin myös välttämään. Mm. edellä luetellut seikat ovat 
Heikkilän (1998) mukaan hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä.

Kyselylomake sisälsi sekä normaalit taustamuuttjat että Likertin asenne- 

asteikollisia väittämiä. Lomakkeen lopussa oli lisäksi yksi avoin kysymys. 

Kyselylomakkeen päätarkoituksena oli kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä 

tiimityöskentelyn ja valtuuttamisen tasosta näiden keskinäisen suhteen selville 

saamiseksi. Lomakkeen avulla haluttiin selvittää myös muita tekijöitä, jotka 
saattaisivat selittää tiimin toimivuuden ja valtuuttamisen tasojen vaihtelut. 

Tämän vuoksi lomakkeeseen liitettiin kysymyksiä mm. myös palkitsemisesta ja 

tiimin tavoitteista. Avoimen kysymyksen ansiosta tutkimukseen saatiin myös 

kvalitatiivista aineistoa.

3.3.3 Mittarien muodostaminen

Tiimin toimivuuden ja valtuuttamisen mittarit muodostettiin faktorianalyysin 

avulla. Koska valtuuttaminen nähdään tässä tutkimuksessa muodostuvan 

neljästä dimensiosta, ei valtuuttamisen mittaria voitu muodostaa ainoastaan 

yhden summamuuttujan avulla. Kustakin valtuuttamisen dimensiosta muodos
tettiin tämän vuoksi oma faktorinsa. Faktorianalyysin perusideana on pyrkiä 

kuvaamaan muuttujien kokonaisvaihtelua pienemmällä muuttujien määrällä ja 

selvittämään mahdollisimman paljon muuttujien välistä vaihtelua. 

Kommunaliteetti puolestaan kertoo, kuinka suuren osan faktorit selittävät 

muuttujan vaihtelusta (Heikkilä 1998). Faktorointimenetelmänä käytettiin
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pääkomponenttimenetelmää. Faktorianalyysi suoritettiin tiimityöskentelyä ja 

valtuuttamista koskeville kysymyksille erikseen, jolloin faktoreita eli 

pääkomponentteja muodostui yhteensä 7. Tässä tutkimuksessa päähuomio 
kiinnitetään kuitenkin enimmäkseen tiimin toimivuuden faktoriin sekä 

valtuuttamisen neljään dimensioon. Rotatointi suoritettiin varimax - 

suorarotaationa. Rotaation tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisista faktori- 

ratkaisuista tulkinnallisesti helpoin (Heikkilä 1998). Faktoroinnin 

katkaisukriteerinä oli ominaisarvoltaan yli yhden suuruisten faktorointien 

hyväksyminen.

3.3.4 Vastaajajo ukon kuvaus

Tutkimukseen vastanneista 176 (87%) oli naisia ja 27 (13%) miehiä. Suurin 
osa (89%) kyselyyn vastanneista oli iältään 35-54 -vuotiaita, keski- tai 

peruskoulun käyneitä (56%) tai ylioppilastutkinnon suorittaneita (35%). 

Ammatillinen koulutus jakautui niin, että ammattikoulu- tai opistotasoisen 
ammattitutkinnon suorittaneita oli 43% ja yli puolet, 54%, ei omannut lainkaan 

ammatillista koulutusta. Vain pienellä osalla oli ammattikorkeakoulu- tai 

akateeminen loppututkinto (3%). Suurin osa vastanneista (95%) oli 

kokopäiväisessä vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työsuhteen 

kesto oli yleisimmillään 21-30 vuotta (32% vastanneista) tai 16-20 vuotta (21% 

vastanneista). Alle viisi vuotta työsuhde oli kestänyt vain 10%:11a vastanneista 

(21 henkilöä). Vastaajan toimipisteen sijainti oli useimmiten kunnassa (64%). 
Pääkaupunkiseudulla tai muissa kaupungeissa vastaajan toimipiste sijaitsi 

36%:ssa tapauksista. Vastaajista 79% oli palvelumyyjiä ja 21% 

myyntiesimiehiä. Miehistä 54% toimi palvelumyyjän tehtävissä ja 46% 

esimiehenä. Vastaavasti naisista 83% oli palvelumyyjiä ja 17% esimiehiä. 46% 
vastanneista kuului tiimiin, joka muodostui useamman kuin yhden konttorin 
työntekijöistä ja 54% vastanneista yhden konttorin sisäiseen tiimiin. Yleisin 

tiimin koko oli 6 henkilöä (26%). 4-7 henkilöä tiimiin kuului 78%:ssa 

tapauksista. Suurimmillaan tiimi koostui 12 ja pienimmillään 2 henkilöstä. 
Tyypillinen kyselyyn vastannut oli näin 45-54 -vuotias naispuolinen keski- tai 

peruskoulun käynyt palvelumyyjä, jolla ei ollut ammatillista koulutusta. Postin
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palveluksessa vastaaja oli tyypillisimmillään ollut 21-30 vuotta työsuhteen 

ollessa vakituinen. Yleisimmin vastaaja työskenteli kunnassa ja kuului tiimiin, 

jossa oli 6 jäsentä.

3.4 Tutkimusaineiston laadun arviointi ja tulosten yleistettävyys

Aineiston sisäinen luotettavuus mittaa virheitä yksittäisten havaintojen kohdalla. 

Aineiston ulkoinen luotettavuus puolestaan mittaa sitä, kuinka hyvin aineisto 

edustaa jotain suurempaa perusjoukkoa. (Valkonen 1981, 53)

3.4.1 Aineiston sisäinen luotettavuus

Aineiston sisäinen luotettavuus tarkoittaa sitä, miten luotettavasti ja oikein 

saadaan tietoja tutkittavasta joukosta. Sisäinen luotettavuus voidaan jakaa 

kahteen osaan, reliabiliteettiin ja validiteettiin (Valkonen 1981, 53). Nämä 

muodostavat yhdessä mittarin kokonaisluotettavuuden. Luotettavuutta alen

tavat erilaiset aineistoa hankittaessa syntyvät virheet eli käsittelyvirheet, 

mittausvirheet, peitto- ja katovirheet sekä otantavirheet (Heikkilä 1998, 177).

Validiteetti. Validiteetti kuvaa, miten hyvin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä 

mitä on tarkoituskin mitata. Kyselytutkimuksessa tähän vaikuttaa ensisijaisesti 

se, miten onnistuneita kysymykset ovat ja voidaanko niiden avulla saada 

ratkaisu tutkimusongelmaan (Heikkilä 1998, 178). Sisältövaliditeetti on hyvä, 
jos kysymykset tutkivat haluttuja merkityksiä. Käsitevaliditeetti puolestaan 

tarkoittaa sitä, että tutkittavasta ilmiöstä kyetään tuomaan esiin oleelliset 

piirteet ja teoriasta pystytään johtamaan oleelliset tutkimuksen taustalla olevat 

piirteet (Hirsjärvi & Hurme 1995, 129) Kun käytetyt mitat ovat teoreettisten 

käsitteiden indikaattoreita, validiteetti on kuitenkin suurelta osin 

sopimusluontoista. Jos useat tutkijat ovat sitä mieltä, että tietty mittari mittaa 

teoreettista ilmiötä, mittaa voidaan pitää järkevänä ja validina. (Valkonen 1981, 

70).

Aineistossa voi kuitenkin esiintyä jostakin aineiston keräämiseen liittyvästä 

tekijästä aiheutuvaa systemaattista virhettä, joka pyrkii vaikuttamaan koko
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aineistoon samansuuntaisesti. Esimerkiksi kato saattaa aiheuttaa tuloksiin 

vääristymää, joka voi olla systemaattista. Mahdollinen virhelähde survey- 

tutkimuksissa on myös valehteleminen tai muistivirheet. Nämä aiheuttavat 

usein satunnaisvirhettä ja alentavat tällä tavalla reliabiliteettia. Valehtelu voi 
kuitenkin olla myös systemaattista asioiden kaunistelua tai vähättelemistä - 

vastaaja vastaa kysymyksiin tavalla, jonka hän ajattelee olevan toivottavaa. Jos 

mittauksessa on systemaattista virhettä, sekä reliabiliteetti että validiteetti 

yleensä alenevat. (Heikkilä 1998, 178-9)

Tässä tutkimuksessa kysymysten validiteettia pyrittiin parantamaan 

tutustumalla mahdollisimman tarkasti aiempaan tutkimukseen ja poimimalla 

sieltä asetetun ongelman kannalta olennaiset seikat. Kysymysten laatimisen 

apuna käytettiin myös vastaavan aihepiirin tutkimuksissa käytettyjä 

mallikysymyksiä (esim. Spreitzer 1996, 1997). Myös muut tutkijat (mm. 

Kirkman & Rosen 1999, Koberg ym. 1999) ovat tutkimuksissaan mitanneet 

valtuuttamista kyselyssä käytettyjen tyyppisillä väittämillä. Kysymykset 

käytiin lisäksi läpi useamman henkilön (mm. kahden Postin työntekijän) 

kanssa, joilta kysyttiin, mittaako tietty kysymys heidän mielestään tarkoitettua 

asiaa. Systemaattista asioiden kaunistelua vastaajajoukossa pyrittiin 
vähentämään sisällyttämällä kyselylomakkeeseen saatekirje, jonka avulla 

vastaajan toivottiin vakuuttuvan lomakkeen luottamuksellisuudesta. Tämä ei 

ehkä kuitenkaan ole poistanut kaikkea mainitun kaltaista systemaattisen 

virheen riskiä. Tutkimusajankohta (tapahtunut organisaatiomuutos) on osaltaan 

saattanut vaikuttaa validiteettiin sitä alentavasti. Mittauksen validiteettia saattaa 
alentaa myös se, ettei lomakkeen mallina ollut aikaisemmissa tutkimuksissa jo 

validiksi todettua kyselyformaattia. Tällöin riski, että kysymykset eivät kata 

koko tutkittavaa käsitettä, kasvaa.

Reliabiliteetti. Mittauksen reliabiliteetti määritellään sen kyvyksi tuottaa ei- 

sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti pystytään 
toteamaan mittaamalla sama tilastoyksikkö useampaan kertaan. Tutkimuksen 

ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset voidaan toistaa myös 

muissa tutkimuksissa ja tilanteissa. Aineiston reliabiliteettia alentavat
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satunnaisvirheet. Otanta sekä erilaiset mittaus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat 

satunnaisvirheitä. Mitä pienempi otos on, sitä sattumanvaraisempia tuloksia 

saadaan ja sitä vähemmän reliaabeli aineisto on. (Heikkilä 1998, 179)

Reliabiliteetti voidaan käytännössä määritellä kahden riippumattoman 

mittauksen korrelaatioksi. Käytettäessä summamuuttujaa, joka koostuu useasta 

samaa asiaa mittaavasta osiomuuttujasta, korrelaatioita voidaan tutkia 

korrelaatiokertoimen avulla. (Heikkilä 1998, 179) Paras ja käytetyin 
reliabiliteetin tai asteikon sisäisen konsistenssin mitta on Cronbachin esittämä 

alpha-kerroin (Valkonen 1981, 59, Heikkilä 1998, 179). Tässä tutkimuksessa 
aineiston analysoimiseksi käytettiin summamuuttujia. Tärkeimpien summa

muuttujien alpha-kertoimet olivat seuraavat:

Tiimin toimivuus: 0,9285

Vaikutusmahdollisuudet: 0,6886

Itseohjautuvuus: 0,6909

Merkityksellisyys: 0,6508

Kyvykkyys: 0,6680

Ei ole olemassa yksiselitteistä rajaa, jota suurempi kertoimen tulisi olla. 

Heikkilä suosittelee, että luku olisi yli 0,7, mutta käytännössä joudutaan 
tyytymään usein alhaisempiinkin kertoimen arvoihin. (Heikkilä 1998, 179). 

Tässä tutkimuksessa tärkeimpien summamuuttujien alpha-kertoimet ovat joko 
yli tuon arvon (tiimin toimivuus) tai hyvin lähellä sitä (valtuuttamisen neljä 

dimensiota). Tämän vuoksi tärkeimpien tutkittavien summamuuttujien 

reliabiliteettia voi tässä tutkimuksessa pitää täysin tyydyttävänä.

Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin nostamaan sillä, että kysely tuli palauttaa 
nimettömänä. Kyselyn saatekirjeessä korostettiin myös, että kaikki vastaukset 

käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ettei kyselyn tuloksia yksilöidä. 

Lisäksi saatekirje sisälsi selkeät ohjeet kyselylomakkeen täyttämiseksi. 

Kyselylomake pyrittiin muotoilemaan selkeäksi ja epäselvyydet kysymysten
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yhteydessä pyrittiin rajaamaan pois mm. selventävien huomautusten avulla. 

Reliabiliteettia pyrittiin kasvattamaan myös sillä, että jokaisen vastaajan tuli 

lähettää vastauksensa erillisessä kuoressa sen sijaan, että kaikki saman 

konttorin työntekijät olisivat lähettäneet lomakkeet yhdessä kuoressa. Lomake 

pyydettiin myös lähettämään kuoressa, johon ei tule postileimaa. Kaikilla näillä 

toimenpiteillä pyrittiin vakuuttamaan vastaaja siitä, että hän voi täyttää 

kyselylomakkeen ilman huolta, että hänen vastauksensa pystyttäisiin 

yksilöimään.

Tavanomaisten taustamuuttujien, kuten iän, sukupuolen tai koulutuksen 

reliabiliteetti on lähes täydellinen (Valkonen 1981, 66). Myös tässä 

tutkimuksessa taustamuuttujien voi siten olettaa olevan reliaabeleja. Asetettu 

kysymys on kuitenkin kyselylomakkeen täyttämisen yhteydessä saatettu 

ymmärtää väärin tai tietojen tallennuksen yhteydessä on voinut sattua virheitä, 

jolloin kyseessä on käsittelyvirhe. Aineiston käsittely pyrittiin kuitenkin 

suorittamaan erityisellä huolellisuudella ja tarkkuudella. Tämän ansiosta 

käsittelyvirheen mahdollisuus pieneni merkittävästi. Konttoreissa vallitseva 

resurssipula on puolestaan saattanut vähentää todennäköisyyttä, että kyselyyn 

olisi paneuduttu riittävän huolellisesti. Lomakkeet oli kuitenkin täytetty miltei 

poikkeuksetta huolellisesti ja vastaamatta jääneiden kysymysten määrä oli 

erittäin pieni. Lisäksi avoimeen kysymykseen vastanneiden osuus oli 48%, 

minkä perusteella ainakin tällä osalla vastanneista olisi ollut mahdollisuus 

paneutua riittävästi lomakkeen täyttämiseen.

3.4.2 Aineiston ulkoinen luotettavuus

Ulkoinen luotettavuus liittyy otantateoriaan - halutaan tietää missä määrin 

tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä johonkin suurempaan perusjoukkoon. 

Aineiston ulkoisessa luotettavuudessa voi olla sekä systemaattisia että 
satunnaisvirheitä. Systemaattinen virhe syntyy, kun otos on epäedustava - ei 

ole käytetty satunnaisotantaa tai vastaajajoukossa jotkin ryhmät ovat ali- tai 

yliedustettuina. Satunnaisvirhe syntyy, kun otos ei ole koko perusjoukko, vaan 
vain osa siitä. Tällöin tulokset eivät voi olla täsmällisesti samoja kuin
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tutkittaessa koko joukkoa. (Valkonen 1981, 77 - 78) Otantatutkimukseen liittyy 
aina otannasta aiheutuvaa satunnaisvirhettä eli otantavirhettä ja tämän lisäksi 

usein kadon aiheuttamaa vääristymää (Heikkilä 1998, 178).

Tutkimukseen osallistuvat konttorit valittiin käyttämällä ositettua otantaa. 

Perusjoukko oli jo valmiiksi jaettu myyntipäällikköalueisiin, joista valittiin 

otokseen tilastoyksiköitä (Heikkilä 1998). Poiminta suoritettiin niin, että 

myyntipäällikköalueista valittiin systemaattisella eli tasavälisellä otannalla 
konttorit, jonne kyselylomake lähetettiin. Alueellinen jako toimi toisena 

kriteerinä: satunnaisvirhettä pyrittiin pienentämään valitsemalla tutkimukseen 

osallistuva joukko niin, että vastaajien toimipisteet sijaitsisivat mahdolli

simman eri puolilla Suomea. Tässä yhteydessä pyrittiin kuitenkin ottamaan 

huomioon osuudet, joiden suhteessa ketjun toimipaikat jakaantuvat 

sijainniltaan kuntiin ja kaupunkeihin. Tutkimusaineisto jakautui vastaajittain 

niin, että naisia oli 87% ja miehiä 13%. Perusjoukossa sukupuolijakauma on 

suurin piirtein samanlainen.

Kaikilla edellä kuvatuilla tutkimuksen otokseen liittyvillä toimenpiteillä 

pyrittiin siihen, että otos kuvaisi mahdollisimman hyvin koko perusjoukkoa ja 

tutkimustulokset pystyttäisiin yleistämään koko Lähiöt ja taajamat -ketjun 

konttorihenkilöstöön. Tutkitun joukon suhteelliset otokset olivat suunnilleen 

samat kuin perusjoukossa, jolloin aineiston edustavuutta voidaan pitää 

riittävänä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 203 henkilöä 400:sta, jolloin vastausprosentiksi tuli 

51%. Kyselyn lähettämisen ajankohta, kesälomakauden alkaminen, on 

saattanut laskea kyselyyn vastanneiden osuutta. Myös kohdekonttoreissa 
vallitseva resurssipula ja kiire on saattanut vaikuttaa vastausprosenttiin sitä 
alentavasti. Vastausprosenttia pyrittiin kuitenkin nostamaan sillä, että 

kyselylomakkeen sai täyttää työaikana, jotta vastaajan ei tarvitsisi käyttää 
siihen omaa vapaa-aikaansa. Tutkimuksen toteutunutta vastausprosenttia voi
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kadosta huolimatta pitää täysin kohtuullisena, sillä se edustaa tämänhetkistä 

kyselytutkimuksissa esiintyvää tasoa.

Tutkittu joukko oli hyvin homogeeninen ja tutkimus tehtiin vain yhdessä 

organisaatiossa, jolloin tutkimustulosten yleistettävyys laskee. Tutkimus

tulokset voidaan kuitenkin yleistää koskemaan LT -ketjun konttoreita, sillä 

kaikkiin konttoreihin on kohdistettu samat toimenpiteet kuin kyselyn kohteena 

oleviin konttoreihin ja tehty otos oli kattava. Yleistys on kuitenkin tehtävä 
tietyin varauksin. Kadon (49%) vuoksi ei voida tietää, olisivatko nyt saadut 

tulokset samanlaisia kuin silloin, jos kato olisi ollut vain nimellinen. 

Kohdeorganisaation monopoliaseman vuoksi tutkittua joukkoa ja sen 
työskentelyolosuhteita ei voi välttämättä suoraan verrata muihin asiakas

palvelua harjoittaviin organisaatioihin. Voidaan kuitenkin ajatella, että tuloksia 

pystyttäisiin pitämään ainakin suuntaa antavina kohdekonttoreiden tyyppisissä 
työyhteisöissä. Tällaisia työyhteisöjä voisivat olla pankit ja vakuutusyhtiöiden 

asiakaspalvelukonttorit, joissa henkilökunta koostuu enim-mäkseen pitkään 

alalla olleista naispuolisista asiakaspalvelutyöntekij öistä.

3.5 Analyysimenetelmät

Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin SPSS 8.0 for Windows- 

tilastoanalyysiohjelmaa. Tärkeimpänä analyysimenetelmänä käytettiin 
faktorianalyysia Analyysi suoritettiin tässä tutkimuksessa pääosin 

ristiintaulukoimalla. Useimmiten ristiintaulukoitiin muodostettuja faktoreita 

keskenään tai taustamuuttujien kanssa. Faktorianalyysi osoittautui tässä 

tutkimuksessa hyödyllisimmäksi analyysimenetelmäksi mm. kysymysten 
suuren määrän takia. Faktorianalyysin avulla kyselystä saatua suurta 

tietomäärää pystyttiin analysoimaan keskitetymmin ja vain pääasiat huomioon 

ottaen.
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4 SUOMEN POSTI JA UUSI TOIMINTAMALLI

Tutkimuksen kohdeorganisaatioksi on valittu Suomen Posti Oy, sillä suurena ja 
edelleen melko hierarkkisena organisaationa se on tällä vuosikymmenellä 

jatkuvasti pyrkinyt järkeistämään toimintaansa, mistä osoituksena ovat mm. 

tutkimuksen teon aikana kohdeorganisaatiossa tapahtuneet merkittävät 
keskijohtoon kohdistuvat leikkaukset. Yhtenä syynä kohdeorganisaation 

valintaan oli myös se, että vuosina 1996-1998 tutkimuksen tekijä työskenteli 

itse kyseisessä organisaatiossa ja tunsi kohderyhmän työn ja työhön liittyvät 
haasteet jo entuudestaan melko hyvin. Tämä helpotti huomattavasti kyselyn 

tekemistä ja siitä saatujen tulosten analysointia. Hyötynä oli myös se, että 

kohdeorganisaation kannalta saatiin tämän ansiosta selville relevantimpaa 

tietoa ja että tiedon lähteinä voitiin käyttää myös henkilökohtaisia keskusteluja 
toimipaikkojen työntekijöiden kanssa.

Kyselyn kohderyhmänä oli Suomen Posti Oy:n Toimipaikat -ryhmään 

kuuluvan Lähiöt ja Taajamat -ketjun konttorit. Kysely lähetettiin noin 
kolmasosaan ketjun konttoreista, yhteensä 63 tiimille. Kyselyn pää

tarkoituksena oli löytää vastaus tutkimusongelmaan selvittämällä toimi

paikkojen työntekijöiden valtuuttamisen kokemuksia sekä kokemuksia 

tiimityön toimivuudesta.

4.1 Kohdeorganisaation kuvaus

Tutkielman kohdeorganisaatio, Suomen Posti Oy, on valtion omistama 

osakeyhtiö, joka Suomen kolmanneksi suurimpana työnantajana työllistää yli 
26 000 ihmistä. Postin liikevaihto vuonna 1998 oli 5 900 miljoona markkaa 

(Suomen Posti Oy:n vuosikertomus 1998). Konsernin liiketoiminnan ydin on 

viestinvälityksessä, osoitteellisessa valtakunnallisessa jakelussa ja muissa 

logistiikkapalveluissa. Vaikka konttoriverkko on Postille välttämätön, 
postikonttoreiden palvelut eivät ole Postin ydinliiketoimintaa, vaan 

pikemminkin raskas tukipalvelu, jonka ylläpito on kallista. Konttoreiden
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liikevaihdosta yli puolet muodostuu Leonian, entisen Postipankin pankki

palveluista, vakuutuksista ja ennakkoäänestyspalveluista. (Talouselämä 3/99)

Vuoden 1997 organisaatiomuutoksen myötä Postin Toimipaikat -ryhmä 

organisoitui ketjuittani, jolloin syntyi nykyinen toimipaikkajako: kaupunkien ja 

kuntakeskusten postit, lähiöiden ja taajamien postit, yrityspostit sekä 

yrittäjävetoiset postit (ks. kuvio 11).

Kuvio 11. Toimipaikat -ryhmän rakenne ja LT -ketjun sijoittuminen

r
POSTITOIMI
PAIKAT

PUHELIN
PALVELUT

f
POSTI
PALVELUT

^ rt

e \
PANKKI- JA 
VAKUUTUS
PALVELUT

\
r------------------------

VERKOSTO JA 
KEHITYS

X,

Kaupunkien ja 
kuntakeskusten postit

Lähiöiden ja 
taajamien postit

Yrityspostit

Yrittäjävetoiset postit

Lähde: Postin organisaatio 1.6.1997

Uudella organisaatiorakenteella pyrittiin varmistamaan se, ettei Postin 

toimintatavoissa olisi alueellisia eroja, vaan kunkin ketjun toimintatavat 
olisivat yhtenäiset koko Suomessa. Lähiöt ja taajamat -ketjuun kuuluvat postit 

sijaitsevat kaupunkien lähiöissä tai kuntataajamissa ja niissä on useimmiten 3-6 

työntekijää. Toimipaikkojen palvelutarjontaan kuuluvat posti- ja vakuutus

palvelut sekä useissa konttoreissa myös Leonian pankkipalvelut. (Suomen 
Posti Oy 1997, Komulainen 1999)

70



Pitkä yhteistyö Leonian kanssa on kuitenkin tällä hetkellä vaakalaudalla - vielä 

on epäselvää, tulevatko postikonttorit jatkossakin tarjoamaan Leonian 

palveluja. Posti ja Leonia eivät vuoden 1998 loppuun päässeet sopimukseen 
siitä, millä hinnalla palveluja tulevaisuudessa tarjotaan. Tämän johdosta riita 

meni Valtionvarainministeriön ratkaistavaksi. Jos hinnasta ei päästä sopuun tai 

Posti ei löydä rinnalleen toista yhteistyökumppania, konttoriverkkoa saatetaan 
joutua supistamaan ja osa 4000:sta konttoreissa työskentelevien työpaikoista 

saattaa olla vaarassa. (Talouselämä 3/99) Suomen Posti Oy:n henkilöstön 

kehittämispäällikön Leena Tompurin mukaan konttoriverkkoa ei kuitenkaan 
aiota supistaa aivan lähitulevaisuudessa (Tompuri 1999)1.

Osittain edellä kuvatun tilanteen laukaisemana, keväällä 1999 kohdeyrityksessä 

päätettiin merkittävistä organisaatiomuutoksista. Näiden organisaatiomuutosten 

johdosta mm. Postin pääkonttorin henkilöstöä tullaan vähentämään puoleen. 
LT- ja KK -ketjut yhdistetään, jolloin myös niiden toimintaa yhtenäistetään. 

Päätettiin myös, että Toimipaikat -ryhmän myyntipäällikkötaso poistuu 

vähitellen kokonaan. Sekä myyntiesimiehen että palvelumyyjien toimenkuvat 
tulevat muuttumaan merkittävästi. Tarkkaa tietoa siitä, miten toimenkuvat 

muuttuvat, ei kuitenkaan vielä ole. Vastuun määrä tulee kuitenkin vääjäämättä 

lisääntymään, kun myynninohjaus jää myyntipäällikön osalta pois. 

Myyntipäällikön rooli on ollut hyvinkin kontrolloiva. Aluepäällikkö ohjaa 

edelleen myyntiä, mutta hänen roolinsa tulee vastaisuudessa keskittymään 

enemmän tulosjohtamiseen ja kannattavuuden arviointiin.

Tompurin mukaan edellä kuvatun muutoksen myötä myös työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksien tulisi lisääntyä. Hänen mielestään konttoreiden 

työntekijöitä tulisi vähitellen valmentaa siihen suuntaan, että he itse asettaisivat 

itselleen tavoitteita. Viime aikoihin, asti tavoitteiden asettaminen on kuitenkin 

tullut hyvin paljon ylhäältä. Postin budjetista tietty osa jaetaan Toimipaikat - 
ryhmälle, jonka sisällä jaetaan tulostavoitteet. Viime vuonna lähdettiin ensim-

Tässä luvussa esitetty tieto perustuu pääosin Suomen Posti Oy:n henkilöstön kehittämis
päällikkö Leena Tompurin haastatteluun (29.6.99) ja LT -ketjun koulutusmateriaaliin.
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mäistä kertaa siltä pohjalta, että kussakin konttorissa pyritään itse miettimään 
omia tavoitteita. Tulosodotukset suhteutettiin sitten näihin arvioihin. Tompurin 
mukaan tällainen on ollut useimmille työntekijöille vierasta: tavoitteita ei ole 

totuttu asettamaan itse. Tulosodotusten täytyy kuitenkin hänen mukaansa 
jatkossakin olla ohjattua kokonaistulosodotusten mukaisesti. Tämä on 

kehittämisen lähtökohta.

Postin nykyinen tilanne on siis haastava myös valtuuttamisen kannalta. On 

selvää, että osan johtotasoilla työskentelevien ihmisten poistuessa 

jäljellejäävien työntekijöiden vastuu tulee kasvamaan. Se, miten uudet 
työnkuvat muotoutuvat ja päätöksenteko vastuut jakautuvat ja lisääntyvätkö 

työntekijätason vaikutusmahdollisuudet, jää vielä nähtäväksi.

4.2 Tiimityöskentelyyn siirtyminen

Kaksi vuotta sitten Lähiöt ja taajamat -ketjussa lähdettiin kehittämään uutta 
toimintamallia, jonka johtavana ideana oli postikonttorin tiivis yhteistyö ja 
suhteiden luominen paikallisten sidosryhmien kanssa. Uuteen toimintamalliin 

siirtymisen myötä on siirrytty myös tiimipohjaiseen työskentelyyn. Tiimien 

muodostaminen ei ollut itsetarkoitus, vaan se tuntui luontevalta työkalulta 
toteuttaa uutta toimintamallia. Päätavoitteena uuteen toimintamalliin 

siirtymisessä oli tehostaa pienten toimipaikkojen toimintaa, joissa oli ns. 

johtajatyhjiö. Näissä toimipaikoissa konttorihenkilöstön esimiehenä toimi 

yleensä myyntipäällikkö, jota konttorin henkilöstö näki ainoastaan kerran 
vuodessa. Tämän seurauksena toiminnan laatu oli kärsinyt pahoin ja tehokkuus 

laskenut. Lukuisten organisaatiomuutosten vuoksi näissä konttoreissa myös 

vastuut olivat usein hämärtyneet. Nähtiin, että toiminnan tehostamisessa 

esimiestoiminta nousee ratkaisevaan rooliin: johtajatyhjiön poistamiseksi 
pienet konttorit otettiin tiiviimmin mukaan yhteistyöhön. Kahden hengen 

konttoriin ei kannattanut sijoittaa esimiestä, jolloin muodostettiin isompia, 

kahden tai kolmen konttorin keskinäisiä tiimejä, joilla oli yhteinen tiimin
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vetäjä. Ketjun toiminnan yhtenäisyyden takaamiseksi tiimityöskentely 

laajennettiin käsittämään myös yhden konttorin tiimit.

Uuden toimintamallin myötä konttorinjohtajan rooli määriteltiin uudestaan. 

Hänen päävastuulleen tuli konttorin markkinoinnin ja myynnin johtaminen, 
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja tiimin valmentaminen. Lähdettiin myös 

miettimään sijoitusneuvojien, rahoitusneuvottelijoiden ja vakuutusmyyjien 

rooleja uudessa toimintamallissa. Nähtiin, että tiimityöskentelyyn siirtymisen 

kautta saadaan selkiytettyä vastuita. Tompurin mukaan ihmisten, jotka ovat 

kaksikymmentä vuotta istuneet vierekkäin, ei ole helppo muuttua, ellei heille 

anneta työkaluja muutoksen aikaansaamiseksi.

4.2.1 Uuden toimintamallin pääperiaatteet

Tärkeää tiimien muodostamisessa oli sen varmistaminen, että oikeat ihmiset 

olisivat oikeilla paikoilla. Kullekin työntekijälle määriteltiin oma roolinsa 

hänen kykyjensä perusteella. Tiimeille on kuitenkin annettu vapaus itse 
päättää, miten tiimin toiminta viime kädessä organisoidaan. Siksi myös tiimin 

jäsenten roolit, vastuut ja kehittymisalueet määritellään tiimeissä itse.

Tiedonkulku ja palaute. Tiedonkulun osalta painotettiin säännöllisiä, ennalta 
hyvin suunniteltuja palavereja (kuukausittain koko tiimin kesken ja viikoittain 

konttorikohtaisesti), selkeän muistion kirjoittamista palaverien yhteydessä sekä 

esimies- alaiskeskustelujen säännöllistä pitämistä vähintään kerran, mieluiten 
kaksi kertaa vuodessa. Esimies-alaiskeskustelujen painottaminen nähtiin 

tärkeäksi, koska tiedettiin, että joissakin konttoreissa niitä ei pidetty lainkaan. 

Yhtenä pääperiaatteena on myös kehityskeskustelun käyminen oman esimiehen 
kanssa jonka tarkoituksena on mm. kartoittaa työntekijän koulutustarve ja antaa 

tälle palautetta. Näiden keskustelujen ohella esimiehen tulisi käydä viikoittaisia 

keskusteluja työntekijöiden kanssa sekä antaa yksilöllistä myynninohjausta.

Palkitseminen. Työntekijöille on suunniteltu aloitepalkkiot. Jos työntekijä 

tekee aloitteen työn kehittämisestä, hän saa siitä korvauksen seuraavaan
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palkkaansa, jos esimies näkee idean kehityskelpoiseksi. Aloitteentekoa 

rohkaistaan myös laatutekokilpailun avulla. Työntekijöiden tulospalkkaus on 

parhaillaan kehitteillä. Palkkauksessa on lisäksi henkilökohtainen osa, joka 

tarkoittaa sitä, että työntekijän esimiehellä on mahdollisuus nostaa tai laskea 

hänen palkkaansa tämän myyntien mukaan. Henkilökohtainen osa määrittelee 

työntekijän osaamisen. Tiimiä palkitaan mm. laatutekokilpailun sekä vuotuisen 

Aikaa asiakkaalle -projektin kautta. Edellinen palkitsee uusia toimintaa 

kehittäviä aloitteita, joista saatava palkkio on rahallinen. Jälkimmäisessä 
konttorin työntekijät saavat tunnustusta ja heitä palkitaan muilla tavoin, jos 

konttori on saavuttanut tulostavoitteensa.

Koulutus. Koulutustarve määritellään henkilökohtaisten kehityskeskustelujen 

kautta. Seurannan avulla nähdään, miten työntekijä on kouluttautunut. Esimies 

voi määritellä, mitä osaamista tiimissä tarvitaan enemmän ja sopii 
kehityskeskustelujen avulla työntekijöiden kanssa tulevasta koulutuksesta. 

Esimiehet ovat uuteen toimintamalliin siirryttäessä käyneet esimies
valmennuksen, EA -keskustelukurssin, vuorovaikutus- ja esiintymistaidon 

kurssin sekä tuplatiimivalmennuksen, jotta he saisivat työkaluja muutoksen 

toteuttamiseksi. Ns. vyöryttämistä käytetään melko paljon. Palavereissa 

kurssilla käyneen on määrä käydä muiden kanssa läpi, mitä kursseilla tapahtui. 

Tiimityöskentelyyn siirryttäessä esimies on käynyt tiimivalmennuksessa ja 

valmentanut oman tiiminsä myyntipäällikön tuella. Tämä on Tompurin mukaan 

onnistunut hyvin.

Palaverikäytäntö ja EA -keskustelu ovat muodostuneet tärkeimmiksi uuden 
toimintamallin periaatteista. Lopulta tiimityöllä tähdätään luonnollisesti 

onnistuneen myyntityön aikaansaamiseen.

4.2.2 Tiimitoiminnan mittarit

Konttorin esimiehen rooliin kuuluu oman tiiminsä vetäjänä toimimisen ohella 
tiimin toiminnan ja myyntitulosten aktiivinen seuranta. Myyntituloksia 

seurataan säännöllisesti viikko- ja kuukausiseurantaraporttien sekä
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palvelumyyjien henkilökohtaisten myynninseurantaraporttien avulla. 

Yhteisissä tiimipalavereissa tarkastellaan konttorikohtaisia tuloksia ja sovitaan 

jatkotoimenpiteistä. Konttorikohtaisesti mitataan lisäksi asiakastyytyväisyyttä 

(kaksi kertaa vuodessa jaettava Palvelumittari) sekä henkilöstötyytyväisyyttä 

(säännöllisesti pidettävät esimies-alaiskeskustelut ja kerran vuodessa 

toteutettava henkilöstötyytyväisyystutkimus). Konttorin esimiehen esimies, 

myyntipäällikkö, seuraa säännöllisesti konttorin esimiehen työtä sekä yhteisten 

keskusteluiden että toimipaikkojen myyntitulosten seurantaraporttien avulla. 

(Lähiöt ja taajamat -ketju 1998) Toimintamallikartoituksen avulla tarkistetaan, 

onko kaikki asiat käyty läpi, onko EA -keskusteluita ja palavereita pidetty sekä 

onko yksilöllistä myynninohj austa tapahtunut.

4.2.3 Kokemukset uuteen toimintamalliin siirtymisestä

Uuteen toimintamalliin siirtymisen myötä pystyttiin usein kehittämään 
johtamista ja myyntiä. Tiimien muodostamisella pystyttiin tehostamaan pienten 

konttorien toimintaa ja selkiyttämään vastuita. Menestys on kuitenkin ollut 

vaihtelevaa ja riippunut usein esimiehestä. Jos konttoriin saatiin sopiva 

esimies, tulokset olivat todella hyviä. Ne esimiehet, jotka tiimivalmennuksessa 

tajusivat, että tiimityö on heille työkalu ja jotka ovat itse halunneet kehittyä, 

ovat pystyneet kehittämään toimintaa. Edelleen on kuitenkin esimiehiä, jotka 
eivät ole nähneet tiimiä itselleen hyödyllisenä työkaluna. Tilanne on ollut 

paikoin ongelmallinen myös siksi, että uuden toimintamallin yhteydessä 

useiden konttoreiden konttorinjohtajat korvattiin uusilla. Uuden 
konttorinjohtajan tullessa konttorin esimieheksi vanha esimies saattoi usein 

jäädä palvelumyyjäksi samaan konttoriin. Tällöin on saattanut syntyä asetelma, 

joka on huonontanut koko konttorin ilmapiiriä. Useissa tapauksissa myös ns. 

kakkoskonttori on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Lähiöt ja taajamat -ketjussa tiimityöskentely onnistuttiin Tompurin mukaan 

yhdistämään hyvin konttorien toimintaan. Hänen mukaansa mikään muutos ei 

onnistu, ellei sitä ole sidottu jokapäiväiseen toimintaan. Vastuiden tarkempi 

määrittely, säännöllinen asioiden läpikäyminen ja tiimitoiminnan seuranta ovat
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luoneet pohjan kehitykselle. Tästä huolimatta tiimityöskentelyyn siirtyminen ei 

ole yksinkertaista. Kun konttorin työntekijöille ilmoitetaan, että he 
muodostavat tiimin, ei viesti mene perille ilman perusteellisempia toimia. 

Työntekijöitä tulee ohjata uudenlaiseen toimintatapaan kädestä pitäen, jotta 
uudet työtavat konkretisoituisivat. Konttoreissa, missä tämä on onnistuttu 

tekemään, toiminta on tehostunut ja myyntiluvut ovat nousseet huomattavasti. 

Työt konttoreissa ovat jatkuvasti lisääntyneet, mutta joissain konttoreissa 

työntekijät ovat kokeneet, että kaikki on paremmin. On myös konttoreita, joissa 

ei ole paljoakaan tekemistä, mutta joissa työskentely on vaikeata ja joissa 

vallitsee huono ilmapiiri. Tompurin mukaan toiminnan mielekkyys ei ole 

välttämättä kiinni siitä, kuinka kiire konttorissa on. Huonosti toimivissa 

konttoreissa toiminnassa ei ole suunnitelmallisuutta ja ilmapiiri on tulehtunut.

4.2.4 Tulevan toiminnan haasteet

Myös Lähiöt ja taajamat -ketjun sisarketjussa on siirrytty tiimityöskentelyyn. 

Kaupungit ja kuntakeskukset -ketju aloitti myös tiimityöskentelyn, mutta 

erilaisella mallilla. KK -ketju ehti valmentaa vain muutaman tiimin ennen 
viimeaikaisia organisaatiomuutoksia. Sen sijaan LT -ketju ehti viedä koko 
prosessin loppuun. Tompurin mukaan LT- ja KK -ketjujen yhdistyessä ja 

ketjukohtaisten tukitoimintojen poistuessa suurena haasteena tulee olemaan 

ketjujen saaminen samalle lähtöviivalle. Kun uudessa tilanteessa ryhdytään 

yhteistyöhön, alussa tulee olemaan käynnistysvaikeuksia, eikä heti löydetä 

yhteisiä suuntaviivoja.

Haasteita tulevalle toiminnalle luo myös epävarmuus siitä, saako Posti jatkaa 
Leonian pankkipalvelujen tarjoamista konttoreissaan. Aivan viimeaikaisten 

tietojen (Helsingin Sanomat 6.8.1999) mukaan Postin ja Leonian sopimuskiista 

voi johtaa melko radikaaleihin supistuksiin konttoriverkossa, elleivät osapuolet 

pääse sopimukseen yhteistyön jatkamisesta. Postin pääjohtaja Asko Saviaho 

toteaa, että jos yhteistyö Leonian kanssa loppuu, muutokset tulevat koskemaan 
noin puolta konttoriverkon palveluksessa olevista 3900 työntekijästä. 

(Helsingin Sanomat 6.8.1999)
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5 VALTUUTTAMISEN TASO KOHDEKONTTOREISSA

Tässä luvussa kuvataan valtuuttamisen eri dimensiot (vaikutusmahdollisuudet, 

itseohjautuvuus, kyvykkyys ja merkityksellisyys) kyselyssä niitä kuvanneiden 
väittämien avulla sekä niiden taso taustamuuttujien mukaan eriteltynä. Koska 

tutkittu joukko on hyvin homogeeninen työsuhteen keston ja työsuhdemuodon 

suhteen, päähuomio on kiinnitetty tehtävänimikkeiden ja sukupuolten välisiin 

eroihin.

5.1 Vaikutusmahdollisuudet

Vaikutusmahdollisuuksia kuvaava faktori (alpha-kerroin 0,6886) sisälsi 

kysymyksiä, jotka mittaavat henkilön kokemuksia mahdollisuuksistaan 

vaikuttaa mm. konttorin tulevaan toimintaan ja omaan työhönsä liittyviin 

asioihin. Faktoriin kuuluivat seuraavat väittämät:

30 Voimme tiimissä tehdä tärkeitä konttorin tulevaa toimintaa koskevia päätöksiä

43 Olen saanut osallistua riittävästi työhöni vaikuttavien päätösten tekoon

44 Esimieheni ottaa konttorimme toimintaa koskevat kehitysehdotukset tosissaan 

48 En ole lainkaan voinut vaikuttaa siihen, mitkä työtehtävät kuuluvat minulle 

54 Tunnen usein voimattomuutta työssäni tapahtuvien muutosten edessä

46% kaikista vastanneista koki vaikutusmahdollisuutensa (työhön, konttorin 

toimintaan, ympäristön suhteen) hyviksi. Myyntiesimiehet kokivat odotetusti 

vaikutusmahdollisuutensa suuremmiksi (57%) kuin palvelumyyjät (43%). 
Molemmissa ryhmissä noin 35% koki vaikutusmahdollisuuksiensa olevan 

kohtuulliset. Heikoiksi vaikutusmahdollisuutensa koki noin viidesosa kaikista 
vastanneista (19%). Palvelumyyjillä tämä luku oli 22% ja esimiehillä 7%. 

Kokemuksilla omista vaikutusmahdollisuuksista ei näyttäisi olevan selvää 

yhteyttä vastaajan ammatilliseen koulutukseen. Ainoastaan kun tarkastellaan 

vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi kokeneiden ryhmää, voidaan huomata, että 

mitä korkeampi ammatillinen koulutus vastaajalla oli (ks. taulukko 3), sitä 

harvemmin vastaaja koki vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi. Esimiesten 

ryhmässä vastaajajoukko oli tosin niin pieni - korkeakoulutettujen ryhmässä
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ainoastaan 2 vastaajaa - ettei prosenttiosuuksien erojen perusteella voida 

ainakaan heidän tapauksessaan vetää merkittäviä johtopäätöksiä.

Taulukko 3. Vaikutusmahdollisuuksien tarkastelu ammatillisen 
koulutuksen ja tehtävänimikkeen mukaan

Ei ammatillista Ammattikoulu/ Ammattikorkea-
koulutusta opistotasoinen koulu-/korkea-

ammattitutkinto koulututkinto

Vaikutusmah- p-myyjä esimies p-myyjä esimies p-myyjä esimies Yhteensä
dollisuudet % % % % % % %

Heikot 27 12 18 5 0 0 19
Kohtuulliset 32 25 33 43 100 0 35
Hyvät 41 63 48 52 0 100 46

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
N (86) (16) (39) (21) (3) (2) (188)

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miehet kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa 

olevan hieman paremmat verrattuna naisten kokemuksiin omista vaikutus

mahdollisuuksistaan. Miehistä vaikutusmahdollisuutensa koki hyviksi 52% ja 

naisista 45%. Tämä miesten ja naisten välillä esiintyvä ero on kuitenkin hyvin 
pieni ja voi selittyä sillä, että esimiehen tehtävissä miehiä oli suhteessa naisia 

enemmän.

5.2 Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuutta kuvaava faktori (alpha-kerroin 0,6909) sisälsi kysymyksiä, 

jotka mittasivat mm. työntekijän mahdollisuuksia toimia työssään riittävän 

itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Seuraavat väittämät kuuluivat tähän faktoriin:

45 Olen voinut itse päättää, millä tavalla suoritan työtehtäväni

51 Tiedän tarkasti, mitkä tehtävät ovat vastuullani

52 Pystyn toimimaan työssäni riittävän itsenäisesti
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Itseohjautuvuuden työssä koettiin olevan kokonaisuudessaan korkea (88% 

vastanneista). Matalaksi itseohjautuvuutensa koki ainoastaan 3% ja kohtuul
liseksi 9% vastaajista. Koettu itseohjautuvuus oli odotetusti matalampi 

palvelumyyjillä (84%) kuin esimiehillä - kaikki 42 esimiestä vastasivat 
itseohjautuvuutensa työssä olevan korkea. Miehet kokivat itseohjautuvuuden 

hieman suuremmaksi (93%) kuin naiset (87%). Tämän voi luultavimmin 

selittää sillä, että miehistä esimiehiä oli suhteessa enemmän kuin naisista: 46% 

kaikista kyselyyn vastanneista miehistä ja 17% kyselyyn vastanneista naisista 

toimi esimiestehtävissä. Useamman kuin yhden konttorin työntekijöistä 

muodostuvassa tiimissä itseohjautuvuus oli koettu muita hieman matalam

maksi.

5.3 Työn merkityksellisyys

Merkityksellisyyttä kuvaava faktori (alpha-kerroin 0,6508) sisälsi kysymyksiä, 
jotka mittaavat työntekijän kokemuksia työnsä merkityksellisyydestä. Faktori 

sisälsi seuraavat väittämät:

56 Työni ei ole läheskään tärkein osa elämääni

57 Pidän työtehtäviäni tärkeinä ja arvokkaina

59 Työni ei ole tarpeeksi mielenkiintoista
62 Useat työssä tekemäni asiat tuntuvat minusta vähäpätöisiltä tai hyödyttömiltä

77%k kaikista vastanneista koki työnsä merkitykselliseksi - merkityksellisyys 

oli matala vain 7%:11a vastanneista. Myyntiesimiehet kokivat työnsä hieman 

merkityksellisemmäksi (81%) kuin palvelumyyjät (75%). Tarkasteltaessa työn 

merkityksellisyyttä sukupuolittain, huomataan, että naiset kokivat työnsä 
huomattavasti merkityksellisemmäksi kuin miehet. Naisista työnsä merkityk

selliseksi koki 81% ja miehistä vain 56%. Miehet kokivat myös useammin työn 

merkityksellisyyden matalaksi (15%) kuin naiset (6%). Lisäksi työn koettu 

merkityksellisyys laski hieman sitä mukaa, kun vastaajan ammatillinen 
koulutustaso kasvoi (ks. taulukko 4). Erot ja luvut ovat kuitenkin niin pieniä, 

ettei tästä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
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Taulukko 4. Ammatillisen koulutuksen suhde työn merkityksellisyyteen

Työn merkityksellisyys

Ei ammatillista 
koulutusta

%

Ammattikoulu/
opistotasoinen
ammattitutkinto

%

Ammattikorkea-
koulu-Zkorkea-
koulututkinto

%

Merkityksellisyys matala 8 8 0
Merkityksellisyys keskitasoa 11 16 60
Merkityksellisyys korkea 81 76 40

Yhteensä 100 100 100
N (106) (82) (5)

5.4 Kyvykkyyden tunne

Kyvykkyyttä kuvaava faktori (alpha-kerroin 0,6680) sisälsi väittämiä, jotka 

mittaavat työntekijän kyvykkyyden kokemuksia työssään; sitä miten hyvin, 

ammattitaitoisesti ja tehokkaasti he oman kokemuksensa mukaan pystyvät 

hoitamaan työnsä. Faktorin sisältämät väittämät olivat seuraavat:

46 Pystyn harvoin vaikuttamaan tyytymättömään asiakkaaseen niin paljon, että hän lopulta 

lähtisi tyytyväisenä pois
60 Jos myyntitulokseni on ollut hyvä, olen saanut kiittää siitä useimmiten hyvää onnea

61 Yritän sitä kovemmin, mitä haasteellisempia minulle työssä asetetut tavoitteet ovat
63 Koen usein onnistumisen tunteita työssäni
64 Mielestäni olen työntekijänä erittäin ammattitaitoinen

Kyvykkyyden tunne oli 74%:lla kaikista vastaajista korkea. Palvelumyyjillä 
kyvykkyyden tunne oli hieman alempi (70%) kuin esimiehillä (88%). 25% 

koki kyvykkyytensä olevan vähintään kohtuullinen - ainoastaan prosentti 

vastaajista koki kyvykkyytensä matalaksi. Tämä selittyy suurelta osin sillä, että 

valtaosa vastaajista on pitkään Postissa palvelleita työntekijöitä, joilla on pitkä 
kokemus työtehtävissään. Miehet kokivat kyvykkyytensä hieman alemmaksi 

kuin naiset. Naisista 75%:11a kyvykkyyden tunne oli korkea, kun vastaava 

osuus miehillä oli 70%. Ero voi selittyä sillä, että naisilla työsuhde oli kestänyt 

keskimäärin miehiä pitempään. Ikäryhmittäin vertailtuna kyvykkyyden tunne
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pysyi jatkuvasti melko korkeana. Ainoastaan alle 25-vuotiaiden ryhmässä 

kyvykkyyden tunne oli miltei kaikilla (4 vastaajalla 5:stä) keskitasoa. Kun 

kyvykkyyden kokemuksia verrattiin vastaajan työsuhteen kestoon, saatiin 

seuraavanlainen taulukko:

Taulukko 5. Kyvykkyyden tunne työsuhteen keston mukaan

Työsuhteen kesto

0-2 v. 3-4 v. 5-10 v. 11-20 v. 21-30 v. yli 30 v.
Kyvykkyys % % % % % %

Matala 0 8 0 2 0 0
Kohtuullinen 63 8 17 35 23 8
Korkea 38 84 83 63 77 92

Yhteensä 100 100 100 100 100 100
N (8) (13) (29) (63) (64) (24)

Kyvykkyyden tunne näytti kasvavan huomattavasti, kun siirryttiin 0-2 vuotta 

työsuhteessa olleista 3-4 vuotta työsuhteessa olleisiin. Yllättäen 11-20 vuotta 

työsuhteessa olleiden kyvykkyyden kokemukset olivat jonkin verran 

matalampia, joista 63% koki itsensä hyvin kyvykkääksi, kuin 5-10 vuotta 
työsuhteessa olleiden, joista 83% koki itsensä hyvin kyvykkääksi. Yli 30 vuotta 

työsuhteessa olleiden kyvykkyys oli kaikkein korkeimmalla tasolla. Tähän 

ryhmään kuuluneista vastaajista jopa 92% koki itsensä hyvin kyvykkääksi.

5.5 Yhteenveto

Valtuuttamisen taso vastaajajoukossa oli yleisesti ottaen hyvin korkea. 

Itseohjautuvuuden kokemus oli korkea 88%:11a vastaajista, koettu merkityk

sellisyys työssä 77%:11a vastaajista sekä kyvykkyyden tunne 74%:11a. Ainoa 

valtuuttamisen dimensio, joka oli muita selvästi alemmalla tasolla, oli 

vaikutusmahdollisuudet. Korkeaksi omat vaikutusmahdollisuutensa koki 46% 
vastaajista. Lisäksi valtuuttamisen kokemukset tehtävänimikkeittäin vertailt
aessa olivat jokaisen dimension kohdalla korkeammat myyntiesimiesten kuin

81



palvelumyyjien keskuudessa. Ero vaihteli muutamasta prosentista miltei 

kahteenkymmeneen prosenttiin. Pienin tämä ero oli työn merkityksellisyydessä 

(6%) ja suurin kyvykkyyden tunteessa (18%). Lisäksi esimiehet näkivät 

korkeammaksi sekä itseohjautuvuutensa (ero palvelumyyjiin 16%) että 
vaikutusmahdollisuutensa (14%). Verrattaessa valtuuttamisen neljää dimen

siota sukupuolten välillä, nähtävissä oli ainoastaan pieniä eroja lukuun 

ottamatta työn merkityksellisyyden dimensiota, jossa ero sukupuolten välillä 

oli melko suuri. Naiset kokivat työnsä merkitykselliseksi 81%:ssa tapauksista, 
kun miehet kokivat näin ainoastaan 56%:ssa tapauksista. Miesten arviot omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan ja itseohjautuvuudestaan olivat kussakin tapauk

sessa vajaat 10% korkeammat, kun taas kyvykkyyden tunne jäi 5% naisten 

vastaavaa osuutta alhaisemmaksi. Kyvykkyyden tunne havaittiin olevan 
korkeimmillaan, kun työsuhde oli kestänyt yli 30 vuotta ja matalimmillaan, kun 

vastaajan työsuhteen kesto oli 0-2 vuotta.
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6 TIIMITYÖSKENTELY KOHDEKONTTOREISSA

Tässä luvussa kuvataan tiimityöskentelyn tasoa kohdekonttoreissa mm. tiimin 

toimivuutta kuvaavan faktorin avulla sekä tarkastellaan tiimin toimivuutta eri 

taustamuuttujien suhteen. Lisäksi tarkastellaan, mitkä asiat oli kyselyn avoimen 

kysymyksen yhteydessä koettu tiimityön onnistumisen suurimmiksi esteiksi. 
Näitä vastauksia sekä tiimin toimivuutta verrataan myös väittämäkysymyksistä 

saatuihin tuloksiin.

6.1 Tiimin toimivuus

Tiimityöskentelyyn suhtautuminen oli yleisesti ottaen vastaajajoukossa erittäin 

positiivista. 79% piti tiimityöskentelyä konttorissaan järkevänä ja tehokkaana 

tapana työskennellä. Sitä, miten tiimityö todellisuudessa on konttoreissa 

onnistunut, mitattiin tiimin toimivuutta kuvaavalla faktorilla (alpha-kerroin 

0,9285), joka muodostui kymmenestä väittämästä. Kyseiset väittämät 

mittasivat mm. vastaajien kokemuksia tiimin toiminnan tehokkuudesta sekä 

tiimin sisäisestä dynamiikasta.

12 Tiimityöskentely on työpaikallamme muuttanut työskentelyä parempaan suuntaan 

verrattuna entiseen työskentelytapaan

13 Tiimin idea on sisäistetty työpaikallamme hyvin
16 Tiimityöskentely on konttorissamme parantanut yhteistyökykyämme 
18 Arvioimme usein yhdessä tiimimme toimintatapoja ja muutamme niitä tarvittaessa

20 Tiimimme kaikki jäsenet voivat vaikuttaa yhtä paljon tehtäviin päätöksiin

21 Tiimityöskentely on parantanut selvästi tuloksellisuuttamme
22 Löydämme usein tiimissä ratkaisuja asiakaspalveluun ja muihin työhömme liittyviin 

ongelmiin
24 Tiimipalavereissa mietimme usein, miten pääsisimme vielä tehokkaammin tavoitteisiimme 

28 Tunnen voimakasta yhteenkuuluvaisuutta tiimini muiden jäsenten kanssa 

34 Saan toisilta tiimimme jäseniltä usein rakentavaa palautetta suorituksistani

Yleisesti ottaen tiimin toimivuus koettiin hyväksi (71% vastanneista). Hyvä 
esimerkki siitä, miten tiimi parhaimmillaan toimii, on erään avoimeen 
kysymykseen vastanneen palvelumyyjän kuvaus tiimistään:
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”Meidän tiimimme on hyvin samanhenkinen ja tulemme todella erinomaisesti 
toistemme kanssa toimeen. Avoimuus on tärkeää, kukaan ei pänttää osaamistaan ja 
tiedämme aina voivamme kääntyä muiden tiimin jäsenten puoleen ongelmissamme. 
Iloitsemme toistemme onnistumisista, emmekä kadehdi toista. Ei ole tässä mielessä 
esteitä onnistumiselle”

Kokemus tiimin toimivuudesta vaihteli riippuen siitä, oliko vastaaja esimies vai 
palvelumyyjä. Palvelumyyjistä tiiminsä koki toimivaksi 66% ja esimiehistä 

88% (taulukko 6).

Taulukko 6. Tiimin toimivuus tehtävänimikkeittäin

Tehtävänimike
Palvelumyyjä Myyntiesimies

Tiimin toimivuus % %

Tiimin toimivuus heikko 16 0
Tiimin toimivuus keskitasoa 18 12
Tiimin toimivuus korkea 66 88

Yhteensä 100 100
N (158) (41)

63% kaikista vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei tiimillä ole ollut 

riittävästi aikaa tai mahdollisuuksia paneutua yhdessä työssä kohtaamiinsa 

ongelmiin. Tiimin koolla ei näyttänyt olevan merkitystä siihen, kuinka 

toimivaksi tiimi koettiin.

Tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtämistä mittasi faktori (alpha-kerroin 0,8249), 

joka muodostui seuraavista väittämistä:

14 En ymmärrä rooliani tiimissä selvästi
15 Minulle on epäselvää, mitä tiimityöskentely oikeastaan tarkoittaa 

19 Emme ole saaneet riittävästi tietoa tiimityöskentelystä
35 Tiimillemme asetetut tulos- ja myyntitavoitteet eivät ole minulle lainkaan selviä 

38 En tiedä lainkaan, miten konttorikohtainen tuloksemme syntyy

Mitä korkeammalla tasolla tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtäminen oli, sitä 

useammin tiimin toimivuus koettiin korkeaksi (taulukko 7). Kun tiimin idea ja
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sen tavoitteet ymmärrettiin heikosti, tiimin toimivuus koettiin heikoksi 78%:ssa 

tapauksista. Vastaavasti kun tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtäminen oli 

korkealla tasolla, 79%:ssa tapauksista myös tiimin koettu toimivuus oli 

korkealla tasolla.

Taulukko 7. Tiimin toimivuuden suhde tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtämiseen

Tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtäminen
Heikko Osittainen Vahva

Tiimin toimivuus % % %

Tiimin toimivuus heikko 78 35 5
Tiimin toimivuus keskitasoa 0 25 16
Tiimin toimivuus korkea 22 40 79

Yhteensä 100 100 100
N (9) (28) (165)

Tiimin idea ja sen tavoitteet ymmärrettiin kuitenkin yleisesti ottaen erittäin 

hyvin: 82% vastaajista ymmärsi hyvin tiimin idean ja sen tavoitteet. 
Palvelumyyjät ymmärsivät tiimin idean ja sen tavoitteet heikommin (79% 

palvelumyyjistä) kuin esimiehet (95% esimiehistä). Tämä oli odotettavissa jo 
sen perusteella, että sen lisäksi että myyntiesimiehen toimenkuvaan kuuluu olla 

tavoitteista erittäin tietoinen, he ovat saaneet palvelumyyj iä enemmän 

koulutusta tehtäviinsä. Miltei kaikki esimiehet olivat käyneet tiimi- 

valmennuksessa. Tiimivalmennus on kohdekonttoreissa ollut määrä järjestää 

myös palvelumyyj ille esimiehen toimesta.

72% vastanneista koki, että he pystyvät käyttämään tiimissä omaa 

erikoisosaamistaan riittävästi hyväkseen. Tämä luku vaihteli niin, että 

myyntiesimiehet kokivat näin voimakkaammin (86%) kuin palvelumyyjät 

(69%). Vastaavasti 14% palvelumyyj istä ja 10% esimiehistä koki, ettei heillä 

tiimissä ollut mahdollisuutta käyttää erikoisosaamistaan riittävästi hyväkseen.
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6.2 Tehokkaan tiimityön esteet

Vastaajilla oli kyselyn lopussa mahdollisuus tuoda itse esiin, minkä he kokivat 
eniten haittaavan tiimityöskentelyn onnistumista konttorissaan. 48% (97 

henkilöä) kaikista vastanneista oli vastannut tähän avoimeen kysymykseen. 

Taulukossa 8 on listattu useimmin mainitut esteet.

Taulukko 8. Tiimityöskentelyn esteet konttoreissa (avoin kysymys). N=97

Mainintaa %

Ajan puute ja kiire 35 36
Henkilöstöpula 18 19
Tiimikonttoreiden maantieteellinen etäisyys 17 18
Avoimuuden puute 12 12
Motivaation puute 12 12
Epävarmuus tulevasta 11 11
Tiimipalavereita liian harvoin 11 11
Organisaatiomuutokset 9 9
Me-hengen puute 9 9
Liian kovat tavoitteet 9 9
Tiimin jäsenten epätasa-arvoinen kohtelu 6 6
Henkilökohtaisten tavoitteiden painottuminen (ei tiimi-) 6 6
Tottumattomuus tiimityöskentelyyn 5 5
Palkitsemisj ärj estelmä 5 5
Tiimin kykenemättömyys vaikuttaa tavoitteisiin 3 3
Tiimin jäsenten erilaisuuden hyväksyminen 1 1

Ajan puute

Suurin osa avoimeen kysymykseen vastaajista koki ajan puutteen ja kiireen 

olevan tiimityön onnistumisen suurin este. Henkilöstöpula koettiin seuraavaksi 

suurimmaksi esteeksi, mikä käytännössä viittaa edelleen ajan puutteeseen. 

Myös tiimipalaverien pitäminen liian harvoin (11 mainintaa) viittaisi tähän 

samaan seikkaan. Jotkut vastaajat kokivat, etteivät aamupalaverit ole riittäviä 

kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. Tyypillisiä kommentteja olivat 

esimerkiksi seuraavat:

”Kiire, ei ole aikaa paneutua todella asioihin, jotka vaatisivat koko tiimin panosta” 
(myyntiesimies)

”Ajanpuute asioitten perusteelliseen läpikäymiseen on suuri este” (myyntiesimies)
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"Resurssit on vedetty äärimmilleen, joten aikaa ja voimia ei riitä tiimipalavereihin 
riittävän usein” (palvelumyyjä)

Ajan ja resurssien riittävyyttä mitattiin myös väittämäkysymyksissä. Tiimin 

toimivuus koettiin sitä paremmaksi, mitä useammin tiimipalavereita nähtiin 

pidettävän riittävän usein. Lisäksi väittämän ”Tiimillämme ei ole ollut 

riittävästi aikaa tai mahdollisuuksia paneutua yhdessä työssä kohtaamiimme 

ongelmiin” kanssa samaa mieltä oli 63% - päinvastaista mieltä oli 25%. 88% 
niistä, jotka kokivat tiimin toimivuuden heikoksi, oli väittämän kanssa samaa 

mieltä. Väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus oli pienempi, kun tiimin 

toimivuus oli koettu korkeaksi, mutta edelleen yli puolet (56%) vastaajista koki 

myös tässä tapauksessa resurssit riittämättömäksi.

Tiimikonttorien maantieteellinen etäisyys

Niissä konttoreissa, missä tiimi muodostui kahden tai useamman konttorin 

jäsenistä, tiimikonttoreiden maantieteellinen etäisyys koettiin huomattavaksi 

esteeksi:

"Tiimityöskentely ei tässä muodossa (3 pientä pitäjää samalla vetäjällä) ole ainakaan 
vielä onnistunut. Ajan puute (vetäjällä) ja välimatkat vievät tiimityöskentelyltä 
onnistumisen mahdollisuudet” (palvelumyyjä, konttorin vastaava)

"Ajanpuute ja ”repeäminen” joka paikkaan, kahteen konttoriin, luottotoimikuntaan, 
kokouksiin, koulutuksiin.” (myyntiesimies)

”Osa tiimin jäsenistä on kaukana. Aika ei tahdo riittää yhteisiin palavereihin, ne on 
pidettävä illalla ja päivistä tulee pitkiä.” (myyntiesimies)

”Kiire sekä kimppakonttorin sijainti kaukana estävät riittävän hyvän ja tehokkaan 
tiimityöskentelyn. Esimiestä näkee liian vähän." (palvelumyyjä)

Verrattaessa tiimin toimivuutta siihen, onko tiimi yhden konttorin sisäinen vai 
useamman konttorin ns. Kimppatiimi, huomattavissa on melko suuriakin 

prosenttiosuuksien eroja (taulukko 9). Tiimin toimivuus oli korkealla tasolla 

80%:ssa niistä konttoreista, joissa tiimi muodostui yhden konttorin 

työntekijöistä. Tiimeissä, joissa jäseniä oli myös muista konttoreista, tiimin 
toimivuus koettiin korkeaksi harvemmin (60% tapauksista). Lisäksi toimivuus 

koettiin heikommaksi useammin (22%) kuin yhden konttorin tiimeissä (4%).
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Taulukko 9. Tiimin toimivuus suhteessa jäsenten jakautumiseen

Tiimin Jäseniä muista Ei jäseniä muista
toimivuus konttoreista konttoreista

% %
Tiimin toimivuus heikko 22 4
Tiimin toimivuus keskitasoa 18 16
Tiimin toimivuus korkea 60 80

Yhteensä 100 100
N (91) (105)

Myös tiimi ja sen tavoitteet ymmärrettiin heikommin, kun tiimi muodostui

useamman kuin yhden konttorin työntekijöistä (ks. taulukko 10). Tiimin ja sen

tavoitteiden ymmärtäminen oli heikolla tasolla 9%:ssa ja korkealla tasolla

72%:ssa tapauksista, kun kysymyksessä oli ns. Kimppatiimi, jolloin tiimi 
muodostuu useamman kuin yhden konttorin jäsenistä. Vastaavat osuudet olivat

1% ja 90%, kun tiimi muodostui ainoastaan yhden konttorin jäsenistä.

Taulukko 10. Tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtäminen suhteessa

jäsenten jakautumiseen

Jäseniä muista Ei jäseniä muista
Tiimin ja sen tavoit- konttoreista konttoreista
teiden Ymmärtäminen % %
Heikko 9 1
Osittainen 19 9
Vahva 72 90

Yhteensä 100 100
N (91) (106)

Muutamissa avointen kysymysten kommenteissa esitettiin myös, että joidenkin 

konttorien tapauksissa esimiehen koettiin suosivan kotikonttoriaan toisten 

tiimikonttorien kustannuksella mm. resurssien jakamisen yhteydessä. 
Esimerkiksi sairastapausten yhteydessä esimies pystyy toimimaan 

palvelumyyjän sijaisena useammin kotikonttorissaan kuin niissä konttoreissa,
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joissa hän käy harvemmin. Lisäksi eräässä tapauksessa ei edes tiedetty, ketkä 

tai kuinka monta henkilöä useammasta konttorista muodostuvaan tiimiin 
kuuluu. Tiimikonttoreiden keskinäinen maantieteellinen etäisyys koettiin näin 

ongelmaksi monessakin suhteessa.

Avoimuuden puute

Joissain tapauksissa avoimuuden puute koettiin myös tiimityön onnistumisen 

esteeksi (12 mainintaa):

”Vaikeampia asioita ei pystytä käsittelemään avoimesti. Aina täytyy pyrkiä 
asettelemaan sanottavansa mahdollisimman hienotunteisesti, ettei tiimin jäsen(et) 
loukkaannu. Tästä johtuen useimmiten koko asia jää käsittelemättä.” (palvelumyyjä)

”On henkilöitä tiimissä, jotka eivät avoimesti ilmoita omia tavoitettuja tuloksia, jotta 
voitaisiin yhdessä pohtia mitä ja miten on eri tavoitteissa kehityttyjä saatu aikaan, ja 
millä myynnin aloilla pitäisi yhdessä yrittää enemmän tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Pelätään, että joku toinen voi hyötyä toisen asiakkaille tekemistä aloitteista.” 
(palvelumyyjä)

Myös väittämäkysymyksissä mitattiin avoimuutta tiimissä. Väittämän ”Emme 

voi tiimissämme keskustella avoimesti vaikeista asioista” kanssa samaa mieltä 

oli 27% vastanneista ja eri mieltä 61% vastanneista. Tehtävänimikkeittäin luvut 

jakaantuivat niin, että palvelumyyjistä väittämän kanssa samaa mieltä oli 30% 

ja esimiehistä 12%. Eri mieltä väittämän kanssa oli 56% palvelumyyjistä ja 

81% esimiehistä. Kun verrataan tämän väittämän vastausten suhdetta tiimin 

toimivuuteen, saadaan seuraavan taulukon mukaiset prosenttiosuudet (taulukko 

11).

Taulukko 11. Tiimin toimivuus suhteessa väittämään nro. 27

”Emme voi tiimissämme keskustella avoimesti vaikeista asioista”

Tiimin toimivuus Eri mieltä
%

Neutraali
%

Samaa mieltä
%

Tiimin toimivuus heikko 6 4 32
Tiimin toimivuus keskitasoa 13 33 17
Tiimin toimivuus korkea 81 63 51

Yhteensä 100 100 100
N (124) (24) (54)
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Riippumatta siitä, onko väittämän kanssa oltu samaa vai eri mieltä, 

prosenttiosuudet ovat suurimmat tiimin korkean toimivuuden ryhmässä. Tästä 

huolimatta voidaan nähdä, että tiimin korkealla toimivuudella ja väittämällä on 

yhteys toisiinsa. Kun nähtiin, että tiimissä pystytään keskustelemaan avoimesti 

vaikeista asioista, tiimin toimivuus oli useimmiten korkea (81%) ja heikko vain 

6%:ssa tapauksista. Kun koettiin, että avoimuutta puuttuu, tiimin toimivuus oli 
heikko jo 32%:ssa tapauksista.

Epävarmuus tulevasta

Epävarmuus tulevasta ja organisaatiomuutokset mainittiin yhteensä 20 kertaa 

tiimityöskentelyn onnistumisen esteiksi:

”Epävarma tilanne työpaikasta aiheuttaa stressiä ja heijastuu suoraan työmotivaatioon, 
vaikka työtiimillämme on hyvät välit keskenään ja esimies on mahtava (tasapuolinen 
kaikille).” (palvelumyyjä)

”Postin nykyinen epävakaa tilanne. Ei kannusta myyntiin eikä yhdessä menestymiseen 
kun ei voi olla varma työpaikan pysyvyydestä” (palvelumyyjä)

"Jatkuva organisaation muutos vie yhteishengen, masentaa, laskee motivaatiota” 
(myyntiesimies)

Lisäksi väittämän ”Epävarma tilanne Leonian kanssa on haitannut 

huomattavasti työskentelyämme” kanssa samaa mieltä oli suurin osa, 82% 
vastanneista. Väittämän ”Koen, että työpaikkani on turvattu” kanssa eri mieltä 

oli 86% vastanneista. Vain 7% vastanneista koki, että oma työpaikka on 

turvattu - lisäksi esimiehet kokivat työpaikkansa vielä hieman vähemmän 
turvatuksi kuin palvelumyyjät. Näiden seikkojen voi olettaa lisäävään yleistä 

epävarmuutta työssä, mikä voi osaltaan laskea työmotivaatiota ja tehokkuutta 

sekä haitata näin myöskin tiimityöskentelyä.

Tavoitteiden motivoivuus

Osa avoimeen kysymykseen vastanneista näki, että yksilökohtaiset tavoitteet 

vievät pohjaa tiimityöskentelyltä. Nähtiin, että jos tavoitteet olisivat pelkästään 

tiimi- tai konttorikohtaisia, energia saataisiin kohdistettua paremmin tiimin
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yhteisiin tavoitteisiin. Lisäksi motivaation puute (12 mainintaa) ja liian kovat 

tavoitteet (9 mainintaa) koettiin huomattaviksi tiimityöskentelyn esteiksi:

”Vaatimukset, tavoitteet tuntuvat joskus kohtuuttomilta, se masentaa.” (palvelumyyjä)

”Vaaditaan liikaa työntekijöiltä. Motivaatio ja työn mielekkyys mennyt sen takia.” 
(palvelumyyjä)

Jotkut vastaajista näkivät myös, ettei tiimi pysty juuri itse vaikuttamaan 

tulostavoitteisiinsa:

”Tiiminä ei voi päättää tavoitteista ym., vaan kaikki tavoitteet tulevat ylhäältä päin ja 
muutokset rassaavat kovasti” (palvelumyyjä)

Tavoitteiden motivoivuutta mitattiin väittämäkysymysten avulla, joista 

muodostettu faktori (alpha-kerroin 0,6976) kuvaa sitä, kuinka motivoiviksi 

tiimille asetetut tulostavoitteet koetaan. Faktoriin kuuluivat seuraavat 

väittämät:

36 Tulosodotukset ovat saaneet minut yltämään parempiin suorituksiin

37 Tiimillemme asetetaan työssä kohtuullisia tulosodotuksia

58 Minusta on usein tuntunut, että meille asetetut tulos- ja myyntitavoitteet ovat liian 

vaikeita saavuttaa

Tavoitteet vahvasti motivoiviksi koki 25% vastanneista. Jonkin verran 

motivoiviksi ne koki 28% ja heikosti motivoiviksi 47% vastanneista. 

Tehtävänimikkeittäin luvut jakautuivat niin, että myyntiesimiehistä 41% koki 
tavoitteet vahvasti motivoiviksi ja palvelumyyjistä 20%. Heikosti motivoiviksi 

tavoitteet koki palvelumyyjistä 54% ja esimiehistä 26%. Kun tavoitteet koettiin 

vahvasti motivoiviksi, tiimin toimivuus oli 92%:ssa tapauksista korkea. 

Vastaavasti, mitä vähemmän motivoivimmiksi tavoitteet koettiin, sitä 

harvemmin tiimin toimivuus oli korkea (taulukko 12).

Tavoitteet koettiin lisäksi heikommin motivoiviksi, kun tiimi muodostui 
useamman kuin yhden konttorin työntekijöistä. Kimppatiimin jäsenet kokivat
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Taulukko 12. Tavoitteiden motivoivuuden suhde tiimin toimivuuteen

Tavoitteiden motivoivuus

Tiimin toimivuus Heikko
%

Osittainen
%

Vahva
%

Tiimin toimivuus heikko 23 2 2
Tiimin toimivuus keskitasoa 25 12 6
Tiimin toimivuus korkea 52 86 92

Yhteensä 100 100 100
N (94) (57) (50)

tavoitteet heikosti motivoiviksi 52%:ssa tapauksista verrattuna yhden konttorin 

tiimeihin, joissa luku oli jonkin verran pienempi, 42%.

Tiimin palkitseminen

Tiimin palkitsemisen koki riittämättömäksi kaksi kolmasosaa (67%) 
vastanneista. Tehtävänimikkeittäin tämä luku jakautui niin, että esimiehet 

kokivat tiimin palkitsemisen riittämättömäksi useammin (72%) kuin 

palvelumyyjät (65%). Ne 20% kaikista vastanneista, jotka kokivat tiimin 

palkitsemisen riittäväksi, kokivat myöskin hieman useammin tiimin toimivan 

paremmin. Niissä tapauksissa, joissa tiimin toimivuus koettiin heikoksi, myös 

palkitsemiseen oltiin tyytymättömämpiä. Avoimessa kysymyksessä (ks. 

taulukko 7) osa vastanneista koki tiimityöskentelyn onnistumisen suurimpana 
esteenä olevan henkilökohtaisen tulospalkkion ja henkilökohtaiset tavoitteet (6 
mainintaa). Henkilökohtaisen tulospalkkion nähtiin luovan kilpailutilanteen 

tiimin jäsenten välille, minkä koettiin laskevan tehokkuutta.

”Tulospalkkio pitäisi jakaa tasaisesti työntekijöille konttorin tuloksen perusteella, koska 
kaikki myyvät ja luovat uusia asiakassuhteita, se ja sama kuka työn loppuun suorittaa. 
Henkilökohtainen tulospalkkio luo kilpailutilanteen ja aiheuttaa kateutta ym. Ei kuulu 
tiimityöskentelyyn.” (palvelumyyjä)
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”Palkitseminen tulisi tiimityössä tulla tiimille - tavoitteet tulisi olla tiimikohtaisia, 
yksilökohtaisista tavoitteista ja palkitsemisesta seuraa vain väärää kilpailua tiimin 
jäsenten välille - energiaa tuhlautuu” (palvelumyyjä)

Tiimin jäsenten epätasa-arvoisuus

Avoimen kysymysten yhteydessä tiimin jäsenten epätasa-arvoisuus mainittiin 
kaikkiaan 6 kertaa tiimityön onnistumisen huomattavaksi esteeksi. Tasa- 

arvoisuuden puuttumisen syy oli useimmiten se, että tiimin jäsenet sijaitsevat 

eri konttoreissa. Mm. myyntiesimiehen sijaitseminen vain yhdessä näistä 
konttoreissa aiheutti usein tunteen epätasa-arvoisuudesta. Myös 

väittämäkysymyksissä mitattiin sitä, kohdellaanko tiimin jäseniä 

tasavertaisesti. Väittämän ”Kaikkia jäseniä ei tiimissämme kohdella 

tasavertaisesti” kanssa eri mieltä oli 69% kaikista vastanneista. Samaa mieltä 
väittämän kanssa oli 22% eli hieman yli viidesosa vastaajajoukosta. Luvut 

jakautuivat tehtävänimikkeittäin niin, että palvelumyyjistä väittämän kanssa eri 

mieltä oli 63% ja esimiehistä 90%. Samaa mieltä väittämän kanssa oli 

palvelumyyjistä 26% ja esimiehistä 7%.

Verrattaessa väittämän suhdetta tiimin toimivuuteen, huomataan, että 

suurimmat prosenttiosuudet osuvat tiimin korkean toimivuuden ryhmään 

(taulukko 13).

Taulukko 13. Tiimin toimivuus suhteessa väittämään nro. 25

”Kaikkia jäseniä ei tiimissämme kohdella tasavertaisesti”

Tiimin toimivuus Eri mieltä
%

Neutraali
%

Samaa mieltä
%

Tiimin toimivuus heikko 8 11 27
Tiimin toimivuus keskitasoa 10 39 27
Tiimin toimivuus korkea 82 50 46

Yhteensä 100 100 100
N(202) (140) (18) (44)
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Eroja prosenttiosuuksissa on kuitenkin huomattavissa. Voidaan nähdä, että kun 

tiimin jäsenten kohtelu koettiin tasavertaiseksi, tiimin toimivuus koettiin 
korkeaksi 82%:ssa tapauksista. Prosenttiosuuksien kasvu ei kuitenkaan ole 

läheskään yhtä selvä, kun tarkastellaan väittämän kanssa samaa mieltä olevien 
jakautumista tiimin toimivuuden suhteen.

6.3 Yhteenveto

71% kaikista vastanneista koki, että oman tiimin toimivuus on korkealla 

tasolla. Luku vaihteli kuitenkin niin, että tiimin toimivaksi koki 80% niistä 

tiimeistä, joissa tiimin jäsenet sijaitsivat yhdessä konttorissa. Ns. Kimppa- 

tiimien tapauksessa tiimin toimivuus koettiin hyväksi huomattavasti 

harvemmin, 60%:ssa tapauksista. Tiimikonttorien maantieteellinen etäisyys 
olikin avoimen kysymyksen yhteydessä melko usein nähty merkittäväksi 

tiimityön onnistumisen esteeksi. Muiksi tiimityön onnistumisen esteiksi nähtiin 

mm. ajan puute, avoimuuden puute, epävarmuus tulevasta, tavoitteiden huono 

motivoivuus, yksilökeskeinen palkitsemisjärjestelmä sekä tiimin jäsenten 

välinen epätasa-arvoisuus. Näiden tehokkaamman tiimityön esteiden välillä voi 

nähdä yhteyden, jonka avulla pystytään erottamaan mahdolliset syyt ja 

seuraukset. Organisaatiomuutokset ovat saattaneet aiheuttaa epävarmuutta 
tulevasta ja motivaation puutetta. Henkilökohtaiset tavoitteet ja palkitseminen 

saattaa aiheuttaa me-hengen puutetta, joka puolestaan voi johtaa avoimuuden ja 

motivaation puutteeseen. Henkilöstöpula johtaa ajan puutteeseen ja kiireeseen. 

Tiimikonttorien maantieteellinen etäisyys taas saattaa johtaa siihen, ettei 
tiimipalavereita pystytä pitämään riittävän usein tai siihen, ettei tiimin jäseniä 

kohdella tasavertaisesti. Esteet voi lisäksi luokitella karkeammin eri 
kategorioihin. Nämä kategoriat voidaan nimetä seuraaviksi ryhmiksi: 

organisaation rakenteeseen liittyvät esteet (organisaatiomuutokset, 
tiimikonttorien maantieteellinen etäisyys), resursseihin liittyvät esteet (ajan 

puute, henkilöstöpula), tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen liittyvät esteet 

(avoimuuden ja motivaation puute, me-hengen puute), organisaation 

toimintajärjestelmiin liittyvät esteet (palkitsemisjärjestelmä, tavoitteiden
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asettaminen) sekä henkilöstörakenteeseen liittyvät esteet (tottumattomuus 

tiimityöskentelyyn, virkamiestausta).
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7 TIIMIN TOIMIVUUDEN SUHDE VALTUUTTAMISEEN

Tässä luvussa tarkastellaan tiimin toimivuuden ja valtuuttamisen kokemusten 

yhteyttä. Tiimin toimivuutta verrataan vaikutusmahdollisuuksiin, 
itseohjautuvuuteen, työn merkityksellisyyteen ja kyvykkyyteen ristiin

taulukointien avulla.

7.1 Tiimin toimivuuden ja valtuuttamisen korrelaatioanalyysi

Kun tarkastellaan tärkeimpien taustamuuttujien sekä tiimin toimivuutta ja 
valtuuttamisen dimensioita kuvaavien faktoreiden välisiä korrelaatioita, 

saadaan seuraavanlainen taulukko (ks. taulukko 14):

Taulukko 14. Tiimin toimivuuden ja valtuuttamisen dimensioita kuvaavien 

faktorien ja taustamuuttujien välinen korrelaatiotarkastelu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sukupuoli
2. Tehtävänimike -.24
3. Työsuhteen kesto .12 -.12
4. Ammatillinen koulutus -.25 .15 -.24
5. Jäseniä muusta kontt. .08 -.01 -.04 -.06

6. Tiimin toimivuus -.02 .21 -.03 -.05 .27
7. Vaik. mahdollisuudet -.03 .16 -.02 .08 .15 .45
8. Itseohjautuvuus -.07 .18 -.07 -.01 .18 .38 .32
9. Merkityksellisyys .19 .06 .12 -.07 .13 .23 .28 .30
10. Kyvykkyys .06 .17 .14 -.06 .08 .34 .33 .25 .36

korrelaatiot > .10 tilastollisesti merkittäviä 5%:n tasolla 
korrelaatiot > .12 tilastollisesti merkittäviä l%:n tasolla

Edellä esitetyn taulukon perusteella voidaan nähdä, että kaikkien 

valtuuttamisen neljän dimension ja tiimin toimivuuden faktorin välillä esiintyy 
tilastollisesti merkittävää positiivista korrelaatiota. Vahvin korrelaatio voidaan 
nähdä tiimin toimivuuden ja vaikutusmahdollisuuksien välillä (r = .45). Myös 

muut valtuuttamisen dimensioita kuvaavat faktorit korreloivat suhteellisen 

vahvasti tiimin toimivuutta kuvaavan faktorin välillä. Valtuuttamisen
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dimensioita kuvaavien faktorien välinen keskinäinen positiivinen korrelaatio 

on myös merkittävä. Matalimmillaan korrelaatio on kyvykkyyden ja 
itseohjautuvuuden faktorien välillä (r = .25) ja korkein kyvykkyyden ja 

merkityksellisyyden välillä (r = .36).

Vastaajan tehtävänimikkeen ja tiimin toimivuutta kuvaavan faktorin välillä on 

suhteellisen vahva korrelaatio (r = .21). Tämä johtuu siitä, että esimiehillä oli 

usein palvelumyyjiä positiivisempi käsitys tiimin toimivuudesta. 
Tehtävänimikkeen ja valtuuttamisen dimensioita kuvaavien faktoreiden välinen 

korrelaatio, lukuun ottamatta työn koettua merkityksellisyyttä, oli myös melko 

vahva.

Sukupuoli korreloi melko vahvasti työn koetun merkityksellisyyden kanssa (r = 

.19). Vastaajan ammatillinen koulutus ei korreloinut vahvasti minkään 

taulukossa 13 esitetyn faktorin kanssa. Sen sijaan sillä, muodostuiko tiimi 

yhden tai useamman konttorin työntekijöistä, oli melko vahva korrelaatio 

tiimin toimivuuden (r = .27) ja itseohjautuvuuden (r = .18) kanssa. Työsuhteen 
kestolla oli valtuuttamisen dimensioita kuvaavista faktoreista vahvin 

korrelaatio kyvykkyyden (r = .14) ja merkityksellisyyden (r = .12) kanssa.

7.2 Tiimin toimivuus suhteessa vaikutusmahdollisuuksiin

Kun tiimin toimivuus koettiin heikoksi, myös vaikutusmahdollisuudet koettiin 
todennäköisimmin heikoiksi (63% kaikista vastanneista), kuin korkeiksi (12%). 

Tiimin toimivuuden ollessa korkea, vaikutusmahdollisuudet koettiin 

harvemmin heikoiksi (10%) kuin korkeiksi (57%). Tämän perusteella nähdään, 

että mitä korkeammaksi tiimin toimivuus on koettu, sitä suurempi osuus 

vastanneista kokee myös vaikutusmahdollisuutensa hyviksi. Kun tiimin 

toimivuus koettiin heikoksi, myös vaikutusmahdollisuuksien koettiin 

useimmiten olevan heikot. Kun verrataan tiimin toimivuutta ja 
vaikutusmahdollisuuksia tehtävänimikkeittäin (taulukko 15), edellä kuvattu
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Taulukko 15. Tiimin toimivuuden suhde vaikutusmahdollisuuksiin 

tehtävänimikkeen mukaan

Tiimin toimivuus

Heikko Kohtuullinen Korkea
Vaikutusmah
dollisuudet

p-myyjä
%

esimies
%

p-myyjä
%

esimies
%

p-myyjä
%

esimies
%

Heikot 63 0 29 20 11 6
Kohtuulliset 25 0 57 20 32 40
Hyvät 12 0 14 60 57 56

Yhteensä 100 0 100 100 100 100
N (24) (0) (28) (5) (103) (36)

prosenttiosuuksien ero on vahvempi palvelumyyjillä kuin esimiehillä. 

Esimiesten pienestä määrästä huolimatta myös heidän tapauksessaan on 

nähtävissä prosenttiosuuksien nousua edettäessä kohti toimivampaa tiimiä ja 

parempia vaikutusmahdollisuuksia.

Kun tiimi muodostui useamman kuin yhden konttorin työntekijöistä, 

vaikutusmahdollisuudet koettiin useammin heikoiksi (26%) kuin yhden 

konttorin tiimeissä (14%). Useammasta konttorista muodostuvissa tiimeissä 

vaikutusmahdollisuudet koettiin lisäksi korkeiksi harvemmin (39% tapauksista) 

kuin yhden konttorin tiimeissä (50% tapauksista).

7.3 Tiimin toimivuus suhteessa itseohjautuvuuteen

Itseohjautuvuus oli koettu vastaajajoukossa yleisesti hyvin korkeaksi. Koska 

84% vastaajista koki itseohjautuvuutensa korkeaksi, jolloin muihin kuin 

korkean itseohjautuvuuden ryhmään ei ole jäänyt kuin 16% vastaajista. 
Verrattaessa tiimin toimivuutta ja itseohjautuvuutta, prosenttiosuuksista ei 
tämän vuoksi voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Prosenttiosuudet 

näyttävät kuitenkin osoittavan, että mitä heikompi tiimin toimivuus oli, sitä
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matalampi oli vastaajan itseohjautuvuuden taso. Vastaavasti mitä 

toimivammaksi tiimi koettiin, sitä korkeampi oli myös vastaajan 
itseohjautuvuuden taso. Ainoastaan 12% korkean itseohjautuvuuden omaavista 

vastaajista koki tiimin toimivuuden heikoksi, kun tämä osuus matalan 

itseohjautuvuuden omaavilla vastaajilla oli 57%. Kun tiimin toimivuus ja 

itseohjautuvuus ristiintaulukoidaan tehtävänimikkeittäin, voidaan tarkastella 

prosenttiosuuksien eroja sekä palvelumyyjien että esimiesten tapauksessa 

(taulukko 16).

Koska kaikki esimiehet kokivat itseohjautuvuutensa korkeaksi, heidän 

tapauksessaan ei prosenttiosuuksien kasvua ilmene. Sen sijaan palvelumyyjien 

tapauksessa itseohjautuvuuden ollessa matala tiimin toimivuus on yleisimmin 

koettu heikoksi. Kun tiimin toimivuus oli korkea, 93% palvelumyyjistä oli 

vahvasti itseohjautuvia.

Taulukko 16. Tiimin toimivuuden suhde itseohjautuvuuteen 

tehtävänimikkeen mukaan

Tiimin toimivuus

Heikko Kohtuullinen Korkea

Itseohj autuvuus
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%

Matala 16 0 7 0 1 0
Kohtuulliset 20 0 25 0 6 0
Korkea 64 0 68 100 93 100

Yhteensä 100 0 100 100 100 100
N (25) (0) (28) (5) (105) (36)

Useamman kuin yhden konttorin tiimeissä itseohjautuvuus oli lisäksi hieman 

matalammalla tasolla (82%) kuin yhden konttorin tiimeissä (92%). Lisäksi 

yhden konttorin tiimeissä ei yksikään vastaaja kokenut itseohjautuvuuttansa 

heikoksi, kun ns. kimppatiimien jäsenistä 8% oli näin kokenut. Tässä 
yhteydessä olisi voinut olettaa, että nämä luvut olisivat olleet päinvastaisia,
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sillä ns. kimppatiimikonttoreissa esimies on useammin pois paikalta ja että 

työntekijän itseohjautuvuuskin olisi ollut suurempi.

7.4 Tiimin toimivuus suhteessa työn merkityksellisyyteen

Koska työn merkityksellisyys koettiin vastaajajoukossa yleisesti ottaen hyvin 

korkeaksi, suurin osa vastanneista (76%) sijoittuu korkean merkityksellisyyden 

ryhmään. Näin oli siitä riippumatta, miten toimivaksi tiimi koettiin. Kuitenkin 

verrattaessa tiimin toimivuutta ja työn merkityksellisyyden suhdetta, nähtävissä 
on edellisten ristiintaulukointien kanssa samantyyppinen, joskaan ei niin 

systemaattinen prosenttiosuuksien kasvu. Voidaan huomata, että kun tiimin 

toimivuus koettiin korkeaksi, myös työn merkityksellisyys koettiin useimmiten 

korkeaksi. Tiimin toimivuuden ollessa korkea, 83% kaikista vastanneista koki 

myös työnsä merkityksellisyyden korkeaksi. Kun tiimin toimivuus koettiin 

heikoksi, merkityksellisyys oli korkea ainoastaan 62%:ssa tapauksia. 

Tarkasteltaessa tiimin toimivuutta suhteessa työn merkityksellisyyteen 
tehtävänimikkeittäin (taulukko 17), sekä esimiesten että palvelumyyjien 

tapauksessa huomataan, että mitä toimivampi tiimi oli, sitä useammin työ 

koettiin merkitykselliseksi.

Taulukko 17. Tiimin toimivuuden suhde merkityksellisyyteen 

tehtävänimikkeen mukaan

Tiimin toimivuus

Heikko Kohtuullinen Korkea

Merkityksellisyys
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%

Matala 21 0 11 0 5 6
Kohtuullinen 17 0 28 40 12 n
Korkea 62 0 61 60 83 83

Yhteensä 100 0 100 100 100 100
N (24) (0) (28) (5) (105) (36)
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Työn merkityksellisyys koettiin kimppatiimikonttoreissa jonkin verran 

matalammaksi kuin yhden konttorin tiimeissä. Kun kimppatiimien jäsenistä 

11% koki työnsä merkityksellisyyden matalaksi, yhden konttorin tiimeissä näin 

koki ainoastaan 5%. Työnsä hyvin merkitykselliseksi koki kimppatiimien 
jäsenistä 72% vastaavan osuuden ollessa yhden konttorin tiimeissä 81%.

7.5 Tiimin toimivuus suhteessa kyvykkyyteen

Tarkasteltaessa kyvykkyyttä ja tiimin toimivuuden tasoa, prosenttiosuuksien 

kasvu ei tässäkään tapauksessa ole täysin systemaattista. Voidaan kuitenkin 
nähdä, että kun tiimin toimivuus oli korkea, myös kyvykkyyden tunne oli 

useimmiten (85% kaikista vastaajista) korkea. Verrattaessa tiimin toimivuutta 

koettuun kyvykkyyteen tehtävänimikkeittäin, sekä esimiesten että 
palvelumyyjien kohdalla on nähtävissä samansuuntainen prosenttiosuuksien 

kasvu (taulukko 18).

Taulukko 18. Tiimin toimivuuden suhde kyvykkyyteen 

tehtävänimikkeen mukaan

Tiimin toimivuus

Heikko Kohtuullinen Korkea

Kyvykkyys
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%
p-myyjä

%
esimies

%

Matala 0 0 7 0 0 0
Kohtuullinen 50 0 50 40 18 8
Korkea 50 0 43 60 82 92

Yhteensä 100 0 100 100 100 100
N (24) (0) (28) (5) (104) (36)

Työntekijän kokemus omasta kyvykkyydestään näyttäisi olevan korkeampi 

tiimeissä, jotka muodostuvat yhden konttorin työntekijöistä. Tällöin kyvykkyys 
koettiin korkeaksi 77%:ssa tapauksia. Vastaava osuus kimppatiimeissä oli 

70%.
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7.6 Yhteenveto

Valtuuttamisen dimensioita kuvaavien faktorien ja tiimin toimivuuden faktorin 

välinen korrelaatioanalyysi osoitti, että faktorien välillä on vahva positiivinen 

korrelaatio. Vahvin korrelaatio oli vaikutusmahdollisuuksien ja tiimin 

toimivuuden faktorien välillä. Sekä valtuuttamisen kokemukset että tiimin 

koettu toimivuus olivat korkeammalla tasolla, kun vastaaja oli 
esimiesasemassa. Edellä esitetyn aineiston perusteella nähtiin kuitenkin 
tehtävänimikkeestä riippumatta valtuuttamisen kokemusten olevan yhteydessä 

korkeammaksi koettuun tiimin toimivuuteen. Tässä luvussa esitettyjen 

vertailujen perusteella huomattiin, että kun yksilö koki tiimityöskentelyn 
toimivaksi, hänen valtuuttamisen kokemuksensa olivat useammin 

korkeammalla tasolla.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma ei ole perustunut niinkään aiemmille 

tutkimustuloksille vaan pikemminkin sille havainnolle, että tiimityöskentely 
liitetään aiemmassa kirjallisuudessa valtuuttamiskulttuuriin sitä syvemmin 

perustelematta. Kyseistä ongelmaa ei ole käsitelty aiemmassa tutkimuksessa, 
jolloin viitekehyksen luominen oli ongelmallista. Tutkimuksen tulokset 

kuitenkin vahvistivat sen lähtökohtana ollutta olettamusta, että kokemukset 

tiimin toimivuudesta olisivat yhteydessä valtuuttamisen kokemuksiin. 

Tutkimuksen perusteella koetulla tiimin toimivuudella ja yksilön 
valtuuttamisen kokemuksilla näyttäisi siis olevan yhteys. Kun koettiin, että 

tiimi on toimiva, oli todennäköisempää, että vastaajan valtuuttamisen 

kokemukset olivat korkealla tasolla. Tutkielman pääkysymykseen, onko 

tiimityöskentely hyvä valtuuttamisen väline, voidaan näin ollen tämän 
tutkimuksen perusteella vastata myöntävästi, joskin tietyin rajoituksin. 

Edellytyksenä näyttäisi olevan se, että tiimi todellakin toimii hyvin.

Valtuuttamisen kokemuksiin sekä asenteisiin tiimityöskentelystä ja sen 

toimivuuden tasosta vaikuttavat myös vastaajan persoonallisuuden piirteet. 

Esimerkiksi persoonallisuudeltaan positiivinen tai itsetunnoltaan vahvempi 

yksilö saattaa kokea itsensä valtuutetummaksi ja tiiminsä toimivammaksi kuin 

saman tiimin toinen jäsen. Toisaalta - siinä merkityksessä mitä tässä 

tutkimuksessa valtuuttamisella käsitetään, valtuuttamisen taso määritellään 

juuri työntekijöiden kokemusten, ei objektiivisten arvojen perusteella. Sama 
pätee tiimin toimivuuteen: jos kaikki jäsenet eivät tunne tiimin toimivan hyvin, 

se ei kokonaisuutena toimi hyvin, vaikka osa jäsenistä näin kokisikin. 

Yksilöllisiin kokemuksiin voi vaikuttaa myös esimies. Esimies saattaa jakaa 

vapauksia ja tunnustusta eri arvoisesti, minkä seurauksena samassa 

työyhteisössä työskentelevien yksilöiden valtuuttamisen taso voi vaihdella.

Valtuuttamisen kokemukset vastaajajoukossa näyttäisivät olevan kohtuullisen 
korkealla tasolla. Konttorit ovat fyysisesti erillään muusta organisaatiosta,
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jolloin joustavuus on pitkälle sujuvan ja tehokkaan toiminnan edellytys. 

Kyvykkyyden kokemukset näyttivät nousevan, mitä pitempään vastaajan 
työsuhde oli kestänyt. Tämä löydös on yhdenmukainen mm. Spreitzerin (1995) 

ja Kobergin (1999) tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan kyvykkyyden 

tunne on yhteydessä työsuhteen kestoon. Suurin osa vastaajajoukosta oli ollut 

Postin palveluksessa yli 15 vuotta, joten oli odotettavissa, että kyvykkyyden 

tunne oli suurimmalla osalla tästä joukosta korkea. 5-10 vuotta työsuhteessa 

olleiden kyvykkyyden kokemus näytti kuitenkin yllättäen olevan useammin 
korkea (83%) kuin 11-20 vuotta työsuhteessa olleiden (63%). Eroa voisi yrittää 

selittää sukupolven vaihdoksella, mutta syitä voi vain arvailla. Myös 

itseohjautuvuus ja työn merkityksellisyys olivat vastaajajoukossa korkealla 

tasolla. Ainoa valtuuttamisen dimensio, joka oli muita selvästi alemmalla 
tasolla, oli vaikutusmahdollisuudet. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna 

esimiehet kokivat itsensä yleensä valtuutetummaksi kuin palvelu-myyjät. Tämä 

löydös on yhdenmukainen esim. Kobergin ym. (1999) tutkimuksen kanssa, 

jossa korkeampi asema organisaatiossa oli yhteydessä vahvempaan 

valtuuttamisen kokemukseen.

Tiimityöskentelyn toimivuus oli kohdekonttoreissa koettu yleisesti ottaen 

korkeaksi. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna esimiehet kokivat tiimin 

toimivuuden palvelumyyjiä paremmaksi. Tämä voi selittyä heidän asemansa 

perusteella, sillä juuri esimiehen tulisi olla vastuussa siitä, että tiimillä on 

annetuissa olosuhteissa parhaat mahdolliset edellytykset toimia tehokkaasti. 

Myös palvelumyyjien keskuudessa tiimin toimivuus koettiin suurimmassa 

osassa tapauksia hyväksi. Vaikka yli 2/3 vastaajajoukosta koki tiimin 
toimivuuden jo nyt hyväksi, tiimin paremman toimivuuden ja tehokkuuden 

tiellä on kohdeyrityksessä edelleen joitakin perustavaa laatua olevia esteitä. 
Tiimille tulisi ennen kaikkea tarjota riittävät resurssit toimia tehokkaasti. 

Aikarajoitteet ja henkilöstöpula olikin vastaajajoukossa koettu kaikista 

useimmin huomattavaksi tiimityön onnistumisen esteeksi.
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Toimipaikoissa työntekijöille asetetaan sekä henkilökohtaiset että 

tiimikohtaiset tavoitteet. Henkilökohtaiset tavoitteet asetetaan yksilökohtaisen 

myynninohjauksen perusteella (Tompuri 1999). Tutkimustulosten perusteella 

voi kohdeyritykselle suosittaa, että huomiota kiinnitettäisiin aiempaa enemmän 
tiimin yhteiseen suoritukseen. Tiimille asetettujen tavoitteiden tulisi keskittyä 

enemmän tiimin yhteisen mission luomiseen. Yhteiseksi koetut tavoitteet 

voivat kohentaa tiimin yhteishenkeä ja johtaa parempaan konttorikohtaiseen 

suoritustasoon. Ajoittain esiintyvää työntekijöiden keskinäistä kilpailua 
saatettaisiin tällä tavoin pystyä vähentämään. Tavoitteet koettiin yleisesti 

ottaen melko epämotivoiviksi. Miltei puolet, 47% palvelumyyjistä, koki 

tavoitteet heikosti motivoiviksi. Vahvasti motivoiviksi tavoitteet koki 20% 

palvelumyyjistä. Lisäksi esimiehistä ainoastaan 41% koki tavoitteet vahvasti 
motivoiviksi. On selvää, että tavoitteiden motivoivuutta tulisi pystyä 

lisäämään. Tavoitteiden motivoivuutta voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi 

antamalla työntekijöille enemmän päätäntävaltaa tavoitteiden asettamisessa. 

Huoli siitä, että tavoitteet asetettaisiin tällöin liian matalalle, saattaa olla 

aiheeton. Tavoitteet pystyttäisiin saamaan ainakin palvelumyyjien mielestä 

realistisemmalle tasolle, jolloin niitä pystyttäisiin vähitellen myös nostamaan. 

Pääasia olisi kuitenkin tavoitteiden motivoivuuden lisääminen, jolloin työn 

tehokkuus tavoitteiden saavuttamiseksi voisi lisääntyä.

Myös tiimin palkitsemiseen oltiin yleisesti ottaen tyytymättömiä. Vaikka 

henkilökohtaista palkitsemista ei tule jättää huomiotta, tulevaisuudessa 

huomion voisi kiinnittää erityisesti tiimin palkitsemisen kehittämiseen. Vaikka 

hyvä yhteishenki ja yhteiset onnistumisen kokemukset ovat jo sinällään 

onnistuneesta tiimityöskentelystä seuraava palkinto, materiaalisesta 

palkitsemisesta aiheutuvaa motivaation kasvua ei pidä vähätellä. Jos 
tiimipainotteinen palkitseminen puuttuu, työntekijöiden välille saattaa kehittyä 

vääränlaista kilpailua, joka vie pohjaa yhteistyöltä. Glick (1998) painottaa, että 

itseohjautuvan tiimin jäseniä tulisi kohdella yhtenä kokonaisuutena. Jos tiimin 

jäseniä kohdellaan yksilöinä, tiimin panos kärsii. Glickin näkemys tukee tämän
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tutkimuksen pohjalta tehtyä johtopäätöstä, että tiimeissä palkitsemienkin tulisi 

olla ensisijaisesti tiimikohtaista.

Tiimin toimivuus, tiimin ja sen tavoitteiden ymmärtäminen, tavoitteiden 
motivoivuus sekä valtuuttamisen neljä dimensiota näyttivät olevan jonkin 

verran heikommalla tasolla niiden jäsenten keskuudessa, jotka kuuluivat 

useamman kuin yhden konttorin työntekijöistä muodostettuun tiimiin. Tiimin 

yhtenäisyys näyttäisi siis vahvistavan kaikkia näitä ulottuvuuksia. Tämän 

perusteella voisi myös olettaa, että läsnäoleva esimies, pystyessään toimimaan 

paremmin tukijana ja rohkaisijana vaikeissa tilanteissa, vahvistaa edellä 

mainittuja ulottuvuuksia. Esimiehellä ja hänen tuellaan näyttäisi olevan siis 
melko suuri merkitys. Aikaisemman tutkimuksen perusteella myös työyhteisön 

jäsenten keskinäisillä sosiaalisilla suhteilla on vaikutusta valtuuttamisen tasoon 

(Corsun & Enz 1999). Tämän mukaan avoimet ja tukevat suhteet työtovereihin 
lisäisivät valtuuttamisen kokemuksia. Myös tiimin tehokkuus kasvaa, kun 

tiimin jäsenet kokevat keskinäistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta (Cohen ym. 

1996). Työntekijämäärältään pienissä konttoreissa, joissa kanssakäyminen 

työtovereiden kanssa on tiiviimpää, keskinäisten suhteiden merkitys korostuu. 
Kun ”neutraalimpi” ja puolueettomampi osapuoli, jona esimies usein toimii, 

puuttuu, konfliktit voivat jäädä selvittämättä ja ilmapiiri työyhteisössä tulehtua.

Jatkotutkimus eh dot uksia

Tehdyn tutkimuksen aikana nousi esille hyvin paljon erilaisia mielenkiintoisia 

tutkimusaiheita, joita tässä tutkimuksessa parhaimmillaan vain sivuttiin. 

Seuraavat neljä aihealuetta erottuivat muista erityisen mielenkiintoisina:

1. Tiimityöskentelyyn siirtymisen vaikutukset työn tehokkuuteen tai 

asiakastyytyväisyyteen olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe, jos 
löydettäisiin sopivat mittarit, joilla pystyttäisiin mittaamaan juuri kyseisten 

asioiden vaikutusta ja rajaamaan mahdollisimman hyvin pois muut tekijät. 

Tehtävä saattaa kuitenkin osoittautua melko hankalaksi, koska syy- 

seuraussuhteita tämäntyyppisissä työntekijän työtyytyväisyyteen liittyvissä 

asioissa on hankala todentaa.
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2. Tiimityöskentelyyn siirtymisen onnistumista sekä siihen liittyviä esteitä ja 
ongelmia voisi tutkia tarkemmin niin, että tutkittava joukko olisi suurempi 

ja otos muodostuisi useamman organisaation tiimeistä. Tällöin saataisiin 

laajemmin ja eri toimialoille yleistettävissä olevaa tietoa tiimityöhön 

liittyvistä ongelmista.

3. Tiimin valtuuttamista käsittelevä tutkimus. Tiimin valtuuttamista 

koskevassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomio tiimin yhteisiin 

kokemuksiin valtuuttamisen tasosta.

4. Informaatioteknologian kehittymisen vaikutukset valtuuttamisen tasoon 

organisaatioissa. Informaatioteknologian kehittyminen on ollut yksi eniten 

vaikuttavista tekijöistä yhä enemmän madaltuvissa organisaatioissa: 

päätöksentekoa on pystytty nopeuttamaan ja siirtämään päätöksenteko

valtaa tehokkaasti alemmille organisaation tasoille suuressa määrin juuri 

informaatioteknologisten innovaatioiden avulla.
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LIITE 1

Faktorierittely valtuuttamisen neljästä dimensiosta
(ortogonaalinen rotatointi, varimax-menetelmä, alin mukaan otettava ominaisarvo 1,0)

mja Vaikutus
mahdollisuudet

Itseohjautu
vuus

Työn merkityk
sellisyys

Kyvykkyden
tunne

Kommu-
naliteetit

30 .736 .071 -.088 .042 .556
43 .749 .255 .059 .092 .639
44 .536 .137 -.127 .257 .388
45 .370 .649 -.066 .031 .563
46 .033 -.235 -.007 -.585 .399
48 -.656 -.322 .067 -.010 .539
51 .127 .609 -.058 .341 .506
52 .271 .716 -.111 .229 .652
54 -.385 .141 .184 -.503 .455
56 .016 .044 .698 .062 .493
57 .193 .548 -.538 .137 .646
59 -.065 -.435 .650 -.136 .635
60 -.064 -.108 -.074 -.616 .401
61 .312 .134 -.345 .510 .494
62 -.143 -.052 .646 -.393 .596
63 .260 .041 -.333 .613 .556
64 -.021 .342 .122 .580 .469

30 Voimme tiimissä tehdä tärkeitä konttorin tulevaa toimintaa koskevia päätöksiä
43 Olen saanut osallistua riittävästi työhöni vaikuttavien päätösten tekoon
44 Esimieheni ottaa ehdottamamme konttorimme toimintaa koskevat kehitysehdotukset tosissaan

45 Olen voinut itse päättää, millä tavalla suoritan työtehtäväni

46 Pystyn harvoin vaikuttamaan tyytymättömään asiakkaaseen niin paljon, että hän lopulta lähtisi 

tyytyväisenä pois
48 En ole lainkaan voinut vaikuttaa siihen, mitkä työtehtävät kuuluvat minulle

51 Tiedän tarkasti, mitkä tehtävät ovat vastuullani
52 Pystyn toimimaan työssäni riittävän itsenäisesti

54 Tunnen usein voimattomuutta työssäni tapahtuvien muutosten edessä

56 Työni ei ole läheskään tärkein osa elämääni
57 Pidän työtehtäviäni tärkeinä ja arvokkaina
59 Työni ei ole tarpeeksi mielenkiintoista
60 Jos myyntitulokseni on ollut hyvä, olen saanut kiittää siitä useimmiten hyvää onnea

61 Yritän sitä kovemmin, mitä haasteellisempia minulle työssä asetetut tulostavoitteet ovat
62 Useat työssä tekemäni asiat tuntuvat minusta vähäpätöisiltä tai hyödyttömiltä

63 Koen usein onnistumisen tunteita työssäni

64 Mielestäni olen työntekijänä erittäin ammattitaitoinen



LIITE 2

Faktorierittely tiimityöskentelystä
(ortogonaalinen rotatointi, varimax-menetelmä, alin mukaan otettava ominaisarvo 1,0)

mja Tiimin
toimivuus

Tiimin ja sen 
tavoitteiden 

ymmärtäminen

Tavoitteiden
motivoivuus

Kommu-
naliteetit

12 .743 -.159 .297 .666
13 .800 -.251 .108 .714
14 -.276 .783 -.073 .695
15 -.165 .820 -.039 .701
16 .802 -.155 .265 .738
18 .757 -.234 .168 .656
19 -.525 .503 -.177 .560
20 .644 -.266 .259 .552
21 .709 -.216 .420 .726
22 .754 -.266 .181 .672
24 .687 -.281 -.092 .559
28 .658 -.268 -.009 .505
34 .703 -.007 .119 .509
35 -.265 .668 -.172 .545
36 .431 -.245 .529 .526
37 .208 -.151 .801 .707
38 -.118 .719 -.178 .563
58 -.064 .078 -.810 .666

12 Tiimityöskentely on työpaikallamme muuttanut työskentelyä parempaan suuntaan verrattuna 
entiseen työskentelytapaan

13 Tiimin idea on sisäistetty työpaikallamme hyvin

14 En ymmärrä rooliani tiimissä selvästi

15 Minulle on epäselvää, mitä tiimityöskentely oikeastaan tarkoittaa

16 Tiimityöskentely on konttorissamme parantanut yhteistyökykyämme
18 Arvioimme usein yhdessä tiimimme toimintatapoja ja muutamme niitä tarvittaessa

19 Emme ole saaneet riittävästi tietoa tiimityöskentelystä

20 Tiimimme kaikki jäsenet voivat vaikuttaa yhtä paljon tehtäviin päätöksiin

21 Tiimityöskentely on parantanut selvästi tuloksellisuuttamme
22 Löydämme usein tiimissä ratkaisuja asiakaspalveluun ja muihin työhömme liittyviin ongelmiin 
24 Tiimipalavereissa mietimme usein, miten pääsisimme vielä tehokkaammin tavoitteisiimme

28 Tunnen voimakasta yhteenkuuluvaisuutta tiimini muiden jäsenten kanssa

34 Saan toisilta tiimimme jäseniltä usein rakentavaa palautetta suorituksistani

35 Tiimillemme asetetut tulos- ja myyntitavoitteet eivät ole minulle lainkaan selviä

36 Tulosodotukset ovat saaneet minut yltämään parempiin suorituksiin
37 Tiimillemme asetetaan työssä kohtuullisia tulosodotuksia

38 En tiedä lainkaan, miten konttorikohtainen tuloksemme syntyy

58 Minusta on usein tuntunut, että meille asetetut tulos- ja myyntitavoitteet ovat liian vaikeita saavuttaa



V
al

tu
ut

ta
m

ise
n 

di
m

en
sio

id
en

 m
itt

ar
ie

n 
vä

lis
et

 ko
rr

el
aa

tio
t

LIITE 3

1

r-~
Ov

m
40

o en
en 00

(N tr
VO

00 00 o
tr 00 r~-
tr tr cs

VO
tr

г
tr ел en

ел ел 00 csO
no

ел es CN en

VO о CN tT es

59

tn es 00 00
es en tr cs es

tn ел tr VO tn 00
tn Ov o

tn tn es ел en en CN

tr tr Ov Ov CN r~

56

tn tn tn OV 00 cs o
es es o O o

ov OV r~ Ov VO ov o o
tr ел O 00 ■o- r~ 00

tn es CN cs CS en

ON 00 tn tn ov o tr

52

tn CN ел tn 00
CN o tr ел

i*
es ел cs en cs

<—) tn VO VO _ Ov VO en tn
o 00 ел ел NO cs tn VO tn r-
tn ел CN CN es es en cs

ON (N CN 00 VO ■*r tr 00 es
00 tr 00 ел o o tn ел en cs
tT (N ел (N o ел cs r™l es CN ! r—!

o ел tn о r~ Ov VO OO en

46

OV 00 o ел tn OV oo o 00 CN 00 tr
O es es cs o r"H. es CN es cs

ON тГ tn es tr tr OV , VO r~ Ov tn tn
tn o tr ел Ov ел o o 00 Ov CN tn tr

es ел ел tr o tr es O ел CN

m o (Tn tr (N o Ov o VO tn ■y es
td- (N O o ел oo o O tn VO tT CN en
td" (N es ел ел ел es (N CN es CN en *—!

m 00 Ov CN m o NO (N ел CN ел ел ел VO mo tr VO t- tr tr tT о 00 Г' tn o entd" tr ел O tr (N ел cs о ел es es es

r~ m ■tr 00 o r~ Ov C" cs 00 tn Г- r-~ 00 en
S (N 00 o 00 r- (N ел 00 г- tr 00 00 r~ en

tr (N ел o ел (N cs о es o es es
cd
'S’ en tf m VO 00 cs tr vo r~- Ov o cs en tr

td" tr tr tr tr tn tn tn tn tn m VO VO VO VO VO

3 3
O <4

л л
■x X o o

I I
M M

t
gi
E
g

•g2

•S "7

H



Ti
im

in
 to

im
iv

uu
de

n,
 ti

im
in

 ja
 se

n 
ta

vo
itt

ei
de

n 
ym

m
är

tä
m

ise
n 

ja
 ta

vo
itt

ei
de

n m
ot

iv
oi

vu
ud

en
 m

itt
ar

ie
n 

vä
lis

et
 k

or
re

la
at

io
t

LIITE 4

00
ел

40
еЛ

№

'd-еЛ

00
(N

CS

'd-<N

елes

es

oes

04

00

VO

ел

es

cd
'ÉT

ел Ov

ел oo vo Ov
■d- vo CT\ Ov

es es es es

тг ел ел ел

m Г~- vo ел
Ov t— oo

Ov vo O Ov

-d- ov oo io
ел es es dT



LUOTTAMUKSELLINEN

Teen Helsingin kauppakorkeakoulussa lopputyötäni maisterin tutkintoa varten. Tämän 
tutkimukseeni liittyvän kyselyn tarkoitus on selvittää tiimityöskentelyyn siirtymisen 
edistymistä konttoreissa sekä työntekijöiden käsityksiä työstään. Kysely suoritetaan 
yhteistyössä Toimipaikat -ryhmän Lähiöt ja Taajamat -ketjun kanssa. Lomake on lähetetty 
yhteensä noin 400:11e satunnaisotannalla valitulle LT-ketjun konttoreiden työntekijälle ja 
esimiehelle.

Olisin erittäin kiitollinen, jos Sinä, hyvä postilainen, vastaat tähän kyselylomakkeeseen. 
Sinun panoksesi ansiosta saan arvokasta tietoa tutkimukseeni ja ketjun kehittämistyössä 
päästään taas yksi askel eteenpäin.

Vastauskuoret tulevat tutkielman tekijälle henkilökohtaisesti avaamattomina. Vastauksia ei 
missään vaiheessa luovuteta ulkopuolisille tai Postin edustajille - ne käsitellään täysin 
luottamuksellisina. Työntekijöitä tai konttoreita ei vastausten perusteella tulla 
yksilöimään: tulokset esitetään ja raportoidaan tilasto-ja keskiarvo tietoina.

Kyselylomakkeen voit lähettää minulle Postin kuoressa osoitteeseen Suomen Posti Oy, 
Toimipaikat, 5. krs, PL 3, 00011 POSTI (osoitetarra liitteenä). Pyydän sinua postittamaan 
lomakkeen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaina 18.6.1999.

Lisätietoja tutkimuksesta saat henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Tompurilta, puhelin 
työhön 0204 51 4729, tai allekirjoittaneelta (yhteystiedot alla). Tutkimuksen valmistuttua 
konttoreihin toimitetaan tiivistelmä kyselyn tuloksista.

Hyvä postHainen

Helsinki, toukokuussa 1999 Ystävällisin terveisin

Veera Eskelä
Helsingin kauppakorkeakoulu
Puh. kotiin: (09) 412 90 91 / 040-512 9113

KIITOKSET JO ETUKÄTEEN KYSELYYN VASTAAMISESTA!

Lomakkeen tävttämisohieet

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä 
vaihtoehto, ellei toisin ole ilmoitettu.

haluamasi vaihtoehdon numero. Ympyröi vain yksi

ESIM.l Sukupuoli
Jos olet nainen, ympyröi vaihtoehto 2.

mies
nainen

• Vastaa kaikkiin kysymyksiin, pyri välttämään ’ei samaa eikä eri mieltä’ -vaihtoehtoa.
• Jos Sinulle lomaketta täytteessäsi sattuu virhe, voit korjata sen vetämällä virheellisen 

ympyröinnin selvästi yli.
• Lomakkeen reunaan ja sen loppuun voit kirjoittaa huomautuksia ja lisäyksiä.
• Tutkimukseni onnistumisen takia pyydän Sinua täyttämään lomakkeen itsenäisesti ilman 

neuvonpitoa työtovereittesi kanssa.
• Lomakkeeseen ei tarvitse kirjoittaa nimeä.



täysin samaa jokseenkin ei samaa eikä jokseenkin 
mieltä samaa mieltä eri mieltä eri mieltä

täysin eri
mieltä

A. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT

• Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä tarkoittamasi vaihtoehdon numero.

• Huomioi, että kysymyksiä on paperin kummallakin puolella!

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Peruskoulutus

4. Ammatillinen koulutus

5. Postin tarjoama koulutus 
(tarvittaessa voit ympyröidä 
useamman vaihtoehdon)

6. Työsuhteeni on

1 mies
2 nainen

1 alle 25 vuotta
2 25-34 vuotta
3 35-44 vuotta
4 45-54 vuotta
5 55 tai enemmän

1 kansakoulu
2 keskikoulu tai peruskoulu
3 ylioppilastutkinto

1 ammattikoulu
2 opistotasoinen ammattitutkinto
3 ammattikorkeakoulututkinto
4 akateeminen loppututkinto
5 ei ammatillista koulutusta

1 PSP-tutkinto
2 Pro Sales 1-diplomi
3 Postin esimiesvalmennus
4 tiimivalmennus
5 ei mitään yllä olevista

1 kokopäiväinen vakituinen
2 kokopäiväinen määräaikainen
3 osa-aikainen vakituinen
4 osa-aikainen määräaikainen

1



7. Työsuhteen kesto
(esim. jos työsuhteesi on kestänyt
2,5 vuotta, ympyröi vaihtoehto 2)

täysin samaa jokseenkin ei samaa eikä jokseenkin täysin eri 
mieltä samaa mieltä eri mieltä eri mieltä mieltä

1 Alle vuosi
2 1-2 vuotta
3 3-4 vuotta
4 5-10 vuotta
5 11-15 vuotta
6 16-20 vuotta
7 21-30 vuotta
8 yli 30 vuotta

8. Tehtävänimike

9. Toimipisteeni sijaitsee

1 palvelumyyjä
2 erityismyyjä, pankkipalvelut (sijoitus-Zrahoitusneuvoja)
3 erityismyyjä, postipalvelut
4 erityismyyjä, vakuutuspalvelut
5 konttorin vastaava
6 myyntiesimies

1 pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
2 muussa kaupungissa
3 muussa kunnassa

Kysely jatkuu...
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Tiimillä tarkoitetaan tässä kyselyssä konttorin työntekijöistä ja myyntiesimiehestä koostuvaa tiimiä.

B. TIIMITYÖSKENTELY

10. Tiimimme koko mukaan lukien tiimin vetäjä on ____  henkilöä

11. Osa tiimimme jäsenistä on muusta konttorista 1 Kyllä
2 Ei

Ympyröi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa käsitystäsi asiasta.

täysin samaa 
mieltä

jokseenkin 
samaa mieltä

ei samaa eikä 
eri mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

täysin eri 
mieltä

12. Tiimityö on työpaikallamme muut
tanut työskentelyä parempaan suuntaan 
verrattuna entiseen työskentelytapaan

5 4 3 2 1

13. Tiimin idea on sisäistetty 
työpaikallamme hyvin

5 4 3 2 1

14. En ymmärrä rooliani tiimissä selvästi 5 4 3 2 1

15. Minulle on epäselvää, mitä tiimi
työskentely oikeastaan tarkoittaa

5 4 3 2 1

16. Konttorissamme tiimityöskentely 
on parantanut yhteistyökykyämme

5 4 3 2 1

17. Viihdyn hyvin muiden tiimimme 
jäsenten kanssa

5 4 3 2 1

18. Arvioimme usein yhdessä tiimimme 
toimintatapoja ja muutamme niitä 
tarvittaessa

5 4 3 2 1

19. Emme ole saaneet riittävästi tietoa 
tiimityöskentelystä

5 4 3 2 1

20. Tiimimme kaikki jäsenet voivat 
vaikuttaa yhtä paljon tehtäviin päätöksiin

5 4 3 2 1

21. Tiimityöskentely on parantanut 
selvästi tuloksellisuuttamme

5 4 3 2 1

22. Löydämme usein tiimissä 
ratkaisuja asiakaspalveluun ja muihin 
työhömme liittyviin ongelmiin

5 4 3 2 1

23. Tiimillämme ei ole ollut riittävästi 
aikaa tai mahdollisuuksia paneutua 
yhdessä työssä kohtaamiimme ongelmiin

5 4 3 2 1

3



täysin samaa jokseenkin ei samaa eikä jokseenkin
mieltä samaa mieltä eri mieltä eri mieltä

24. Tiimipalavereissa mietimme usein, 
miten pääsisimme vielä tehokkaammin 
tavoitteisiimme

5 4 3 2

25. Kaikkia jäseniä ei tiimissämme 
kohdella tasavertaisesti

5 4 3 2

26. Pidämme tiimipalavereita 
riittävän usein

5 4 3 2

27. Emme voi tiimissämme keskustella 
avoimesti vaikeista asioista

5 4 3 2

28. Tunnen voimakasta yhteen
kuuluvuutta tiimini muiden 
jäsenten kanssa

5 4 3 2

29. En henkilökohtaisesti pysty 
vaikuttamaan siihen, miten tiimillemme 
asetetut tavoitteet toteutuvat

5 4 3 2

30. Voimme tiimissä tehdä tärkeitä 
konttorin tulevaa toimintaa koskevia 
päätöksiä

5 4 3 2

31. En saa käyttää tiimissä omaa erikois- 
osaamistani riittävästi hyväksi

5 4 3 2

32. Myyntiesimies tekee lopulliset 
päätökset, jos tiimissä ei päästä 
sopuun päätettävästä asiasta

5 4 3 2

33. Minusta tiimityöskentely on 
järkevä ja tehokas tapa tehdä työtä

5 4 3 2

34. Saan toisilta tiimimme jäseniltä 5
usein rakentavaa palautetta suorituksistani

C. TULOSODOTUKSET JA TIEDONSAANTI

4 3 2

35. Tiimillemme asetetut tulos-ja 
myyntitavoitteet eivät ole minulle 
lainkaan selviä

5 4 3 2

36. Tulosodotukset ovat saaneet 
minut yltämään parempiin suorituksiin

5 4 3 2

37. Tiimillemme asetetaan työssä 
kohtuullisia tulosodotuksia

5 4 3 2

38. En tiedä lainkaan, miten konttori - 
kohtainen tuloksemme syntyy

5 4 3 2

39. Minulla ei ole mahdollisuuksia 5
kehittyä työssäni ilman, että joudun 
uhraamaan siihen merkittävästi vapaa-aikaani

4 3 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

täysin eri
mieltä
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täysin samaa jokseenkin ei samaa eikä jokseenkin
mieltä samaa mieltä eri mieltä eri mieltä

40. Ajan tasalla pysyminen Postin 
liiketoimintaa koskevissa asioissa 
on omalla vastuullamme

5 4 3 2

41. Epävarma tilanne Leonian 
kanssa on haitannut huomattavasti 
työskentelyämme

D. VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

5 4 3 2

42. Aloitteentekoa rohkaistaan 
työpaikallani liian vähän

5 4 3 2

43. Olen saanut osallistua riittävästi 
työhöni vaikuttavien päätösten tekoon

44. Esimieheni ottaa ehdottamamme

5 4 3 2

konttorimme toimintaa koskevat 
kehitysehdotukset tosissaan 
(jos olet myyntiesimies, esimiehellä 
tarkoitetaan tässä myyntipäällikköä)

5 4 3 2

45. Olen voinut itse päättää, millä 
tavalla suoritan työtehtäväni

5 4 3 2

46. Pystyn harvoin vaikuttamaan 
tyytymättömään asiakkaaseen niin paljon, 
että hän lopulta lähtisi tyytyväisenä pois

5 4 3 2

47. Haluaisin tehdä päätöksiä 
työssäni oma-aloitteisemmin

5 4 3 2

48. En ole lainkaan voinut vaikuttaa 
siihen, mitkä työtehtävät kuuluvat minulle

49. Olen voinut vapaasti esittää esi-

5 4 3 2

miehelleni omia mielipiteitäni, 
jos olen huomannut toiminta
tapoihimme liittyviä epäkohtia
(jos olet myyntiesimies, esimiehellä 
tarkoitetaan tässä myyntipäällikköä)

5 4 3 2

50. Kykyyni kantaa vastuuta ei luoteta 
tarpeeksi

5 4 3 2

51. Tiedän tarkasti, mitkä tehtävät ovat 
vastuullani

5 4 3 2

52. Pystyn toimimaan työssäni riittävän 
itsenäisesti

5 4 3 2

53. Jos vastuu työssäni lisääntyisi 
nykyisestä, kokisin sen kielteisenä

5 4 3 2

54. Tunnen usein voimattomuutta 
työssäni tapahtuvien muutosten 
edessä

5 4 3 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

täysin eri
mieltä

1
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E. TYÖN MERKITYKSELLISYYS täysin samaa
JA KYVYKKYYDEN TUNNE TYÖSSÄ mieltä

55. Työssäni olen voinut käyttää 5
kykyjäni monipuolisesti hyväkseni

56. Työni ei ole läheskään tärkein 5
osa elämääni

57. Pidän työtehtäviäni tärkeinä 5
ja arvokkaina

58. Minusta on usein tuntunut, että 5
meille asetetut tulos-ja myyntitavoitteet 
ovat liian vaikeita saavuttaa

59. Työni ei ole tarpeeksi mielen- 5
kiinteistä

60. Jos myyntitulokseni on ollut hyvä, 5 
olen saanut kiittää siitä useimmiten
hyvää onnea

61. Yritän sitä kovemmin, mitä 5
haasteellisempia minulle työssä
asetetut tulostavoitteet ovat

62. Useat työssä tekemäni asiat 5
tuntuvat minusta vähäpätöisiltä
tai hyödyttömiltä

63. Koen usein onnistumisen 5
tunteita työssäni

64. Mielestäni olen työntekijänä 5
erittäin ammattitaitoinen

65. Jos huomaan, etten pysty pääsemään 5 
myyntitavoitteisiin, menetän halun
yrittää

F. PALKITSEMINEN JA PALAUTE

66. Palkkani on riittävä 5
työtehtäviini nähden

67. Tuntuu, että työnantajani Posti 5
arvostaa tiimimme työpanosta

68. Esimies-alaiskeskusteluja 5
järjestetään riittävän usein

69. Saamme riittävästi palautetta 5
tiimimme suorituksista

70. Henkilökohtainen palkitseminen 5
hyvistä suorituksista on työssäni
liian vähäistä

jokseenkin 
samaa mieltä

ei samaa eikä 
eri mieltä

jokseenkin 
eri mieltä

täysin e 
mieltä

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1
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71. Meitä palkitaan tiiminä riittävästi 5

72. Koen, että työpaikkani on 5
turvattu

G. AVOIMET KYSYMYKSET

täysin samaa
mieltä

jokseenkin ei samaa eikä jokseenkin täysin eri
samaa mieltä eri mieltä eri mieltä mieltä

4 3 2 1

4 3 2 1

73. Minkä koet olevan suurimman esteen tiimityön onnistumiselle työpaikallasi? Vastaa vapaasti alle.

74. Muita kommentteja

Suuret kiitokset vaivannäöstäsi !

i


