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Abstract
The main research aim was to examine work and quality in a medium-sized construction company.
My ambition was to find out how the top brass, middle managers and workers consider quality
within construction. In this study I search for answers to questions as why these groups treat
quality as they do and why they act in the labour process as they act.
The study is qualitative with strong connections to ontological and epistemological
commitments of critical management studies. In the theoretical part of the study I examine quality
management, work, the history and significance of work to the individual and the change of work
from the juxtaposition of the modern times to the flexible temporary work of postmodernity. I
examine the effects of the changes in working life on the subjectivity of the individuals now when
identities are changing constantly and autonomy as a value has replaced solidarity. I examine the
product quality originating from the labour process as a manifestation of individuals’ conception
of reality and structural changes in the society.
I have carried out the empirical part as a single case study. The most significant data consists
of the interviews of the top brass, middle management and workers.
The study proves that every group in the examined organization creates its own discourse
regarding the work in the labour process and the resulting quality. The top brass appreciates
quality as operational quality – in other words as an undisturbed and economical progression of
the labour process. The discourse of the top brass underlines substantial economical result
achieved with technocratic and, above all, normative control. The top brass tries to make its view
hegemonic and its patriarchal view motivates the other groups to generate their own discourses.
The subjectivity of the middle management is based on an entrepreneurial attitude with a concern
to product’s suitability to the customer. Its discourse shows an effort to create freedom for its own
quality perception. The workers experience that the work has changed into routine assembling
without respect to professional skills. They feel insecure about the future of the employment and
they constantly have to consider their usefulness.
The study proves also that management cannot be commanding from the top, but
craftsmanship and occupational ethics have to be set as the starting point of management. Work
should not be considered a negative, juxtapositive and restraining process but such a part of life
where one can fulfil oneself in many ways. An individual has to get a possibility to enhance and
develop his/her knowledge and competence. He/She also has to get a possibility to belong to a
stable institution which provides life with stability and perspective.

Keywords: construction, control, critical discourse analysis, discourse, discourse
analysis, identity, labour process, management, quality, subjectivity, work
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Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa analysoin erään keskisuuren rakennusyrityksen toimintaa. Tavoitteenani on
selvittää, miten kohdeorganisaation ylin johto, keskijohto ja työntekijät suhtautuvat rakentamisen laatuun. Tutkimuksellani etsin vastausta siihen, miksi nämä henkilöstöryhmät suhtautuvat
laatuun niin kuin suhtautuvat ja miksi he toimivat yrityksensä rakennustoiminnan työprosessissa
niin kuin toimivat.
Tutkimus on laadullinen ja kytkeytyy vahvasti kriittisen organisaatiotutkimuksen ontologisiin
ja epistemologisiin sitoumuksiin. Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tarkastelen laadun johtamista, työtä ja työn historiaa sekä sen merkitystä yksilölle. Perehdytän lukijan myös työn muuttumiseen modernin aikakauden vastakkainasettelusta postmodernin ajan joustavaksi pätkätyöksi. Tuon näkyviin työelämän muutosten vaikutuksia tekijöiden subjektiviteettiin, nyt kun identiteetit ovat jatkuvassa muutoksessa ja autonomia arvona on korvannut yhteisöllisyyden. Tarkastelen työprosessin tuloksena syntyvää tuotteen laatua yksilöiden todellisuuskäsityksen ja yhteiskunnan rakennemuutosten ilmentymänä.
Olen toteuttanut empiirisen osan yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Merkittävin aineisto
koostuu kohdeorganisaation ylimmän johdon, keskijohdon ja suorittavan tason työntekijöiden
haastatteluista.
Tutkimus osoittaa, että jokainen yllä mainittu tutkittavan organisaation henkilöstöryhmä
muodostaa oman diskurssinsa työprosessissa tehtävän työn ja tuloksena syntyvän laadun suhteen. Ylin johto kokee laadun toiminnan laatuna – siis työprosessin häiriöttömänä ja taloudellisena etenemisenä. Ylimmän johdon diskurssi korostaa hyvää taloudellista tulosta, joka saavutetaan työprosessin teknokraattisella ja ennen kaikkea normatiivisella kontrollilla. Ylin johto pyrkii saamaan oman näkemyksensä hegemoniseksi, ja sen patriarkaalinen näkemys saa muut henkilöstöryhmät kehittämään omat diskurssinsa. Keskijohdon subjektiviteetti lähtee yrittäjämäisestä asenteesta, jossa kannetaan huolta tuotteen kelpaamisesta asiakkaalle. Sen diskurssissa näkyy
pyrkimys kehittää toimintavapautta omalle laatunäkemykselleen. Suorittava taso kokee työnteon muuttuneen mekaaniseksi kokoonpanoksi, jossa sen ammattitaitoa ei arvosteta. Se kokee
epävarmuutta työsuhteensa jatkuvuudesta ja joutuu jatkuvasti punnitsemaan hyödyllisyyttään.
Tutkimus osoittaa myös, että johtaminen ei voi olla ylhäältä alaspäin tapahtuvaa käskyttämistä, vaan ammattiosaaminen ja ammattietiikka on asetettava organisaation johtamisen lähtökohdaksi. Työtä ei tule nähdä negatiivisena, vastakkainasettelun ja tukahduttamisen prosessina vaan
sellaisena osana elämää, jossa yksilö voi toteuttaa itseään monella tavalla. Hänelle on annettava
mahdollisuus kerryttää ja kehittää tietoaan sekä osaamistaan. Hänelle on myös annettava mahdollisuus kuulua pysyvyyttä edustavaan instituutioon, joka antaa hänen elämälleen vakautta ja
näköalaa.

Asiasanat: diskurssi, diskurssianalyysi, identiteetti, johtaminen, kontrolli, kriittinen
diskurssianalyysi, laatu, rakentaminen, subjektiviteetti, työ, työprosessi
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen taustaa

Suomalainen rakennustoiminta on kokenut historiallisesti katsoen suuria muutoksia. Väestön muuttoliikkeet ja kaupungistuminen ovat johtaneet rakennustoiminnan luonteen muuttumiseen käsityömäisestä yksittäistuotannosta teolliseen massatuotantoon. Rakennusalan toimintalogiikka on muuttunut oleellisesti niin, että se
mukailee muiden teollisuuden klustereiden tapaa toimia. Raaka-aineiden lisäksi
työvoima aiheuttaa huomattavan osan rakentamisen kustannuksista.
Toimialalla toimivien yritysten, mutta myös yksittäisen työkohteen, kannattavuuden näkökulmasta olennaista on, että pystytään etukäteen määrittelemään
kunkin työkohteen eri työvaiheiden ja rakentamiskomponenttien yksikkökustannukset. Keskeiset keinot tehokkuuden ja taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi ovat työkohteen eri vaiheiden osittaminen, työmaalla tapahtuvan työprosessin yksinkertaistaminen ja osaurakoiden ostaminen aliurakoitsijoilta.
Rakentamisen laatu on noussut viime vuosikymmenten aikana otsikoihin toistuvasti. Kansallisen laatustrategiaselvityksen mukaan teollisuuden klustereista
rakennusklusterin tuottama laatu on keskimääräisesti heikoin (Silén 1997). Toimialan teollistumiskehityksen aikana rakennetuista asuintaloista ja julkisista rakennuksista on paljastunut suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä vakavia puutteita.
Rakennustoimialan laatua pyritään turvaamaan julkisen vallan asettamilla laeilla, asetuksilla, määräyksillä ja ohjeilla. Virallisen ohjauksen avulla halutaan
turvata yhteiskunnallisesti merkittävän kansallisvarallisuuden tuottaminen ja ylläpito. Ohjauksen tavoitteena on varmistaa, että rakentamisen tuotteet ovat korkeatasoisia, terveellisiä ja käyttäjien tarpeista lähteviä niin, että rakentamisessa korostuu vastuu sekä hyvä ammattitaito (Ympäristöministeriö). Selvitykset ja julkinen keskustelu ovat osoittaneet, että tässä ei ole onnistuttu.
Silénin (1997) mukaan Suomessa rakennustoimialan kehitystä on ollut ohjaamassa asuntojen kysyntä, joka pitkän aikavälin tarkastelussa on aina ylittänyt
niiden tarjonnan. Ylikysyntä on ollut omiaan hidastamaan alalla toimivien organisaatioiden laaduntuottokyvyn kehittymistä. Asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset eivät ole nousseet rakentamiseen liittyvän tutkimuksen keskiöön.
Laatuguruiksi nimetyt laadun, laatuajattelun ja laatujohtamisen kehittäjät
(Crosby 1979, Deming 1986, Feigenbaum 1983, Garvin 1988, Ishikawa 1990,
Juran & Gryna 1988) ovat nähneet hyvän laadun syntyvän johdon työnjohto13

oikeutta korostavien ohjeistusten, normien, asetusten ja laatustandardien avulla.
Tutkimus- ja kehitystyötä ovat ohjanneet objektiivinen todellisuus- ja tietokäsitys,
rationaalinen ihmiskäsitys sekä tekninen tiedonintressi. Rakentamisen laadun ja
laadun johtamisen tutkimisessa on keskitytty lähinnä tuotantoprosessien hiomiseen (Bossink 2002), siedettävien virhetoleranssien laskemiseen (Forsythe 2006),
rakennusmääräysten arvioimiseen (Saarenpää 2010) ja työmaiden tuotannon ohjaukseen (Siikanen 2009).
Tutkimuksessa tarkastelen työelämän muutosten vaikutuksia tekijöiden toimijuuteen. Lähtökohtana on modernin ajan tiukkaan määritelty yhteiskunta, jossa
rajat hyväksytyn ja hylätyn, rakenteen ja toiminnan, omistavan luokan ja työtään
myyvän väestönosan välillä olivat selkeät. Vallitseva näkemys yhteiskunnasta oli
realismi ja organisaatioiden kontrolli oli rakenteellista, ulkoa ohjattua. Työni päätyy käsittelemään nykyaikaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa, jossa modernin rajat
ovat kadonneet, identiteetit ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapauden tavoittelu on
kaikkien ihailema agenda. Käsitys sosiaalisesta maailmasta perustuu konstruktionistiseen maailmankuvaan. Kontrolli on normatiivista ja se syntyy toimijasta
itsestään. (Bourdieu & Roos 1985).
Tämä tutkimus lähtee sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti ajatuksesta,
että tosiasiat ovat riippuvaisia siitä kieliyhteisöstä, joka ne luo ja esittää. Tutkimuksen tekemisen keskeisenä lähtökohtana on ollut Kenneth J. Gergenin (1999)
näkemys, että todellisuutta koskevia väitteitä voidaan tarkastella skeptisesti, sillä
aistikokemukset välittyvät kokemusten kielellisen kuvauksen kautta. Todellisuuden luonne määräytyy todellisuuden kuvausten historiallisen ja kulttuurisen sijainnin mukaan mikä johtaa maailmankatsomusten moninaisuuteen (Gergen
1999). Rakentamisen laatu syntyy työprosessissa, joka voi olla osin teollistettu,
mutta johon osallistuvat ihmiset ovat aina keskeisesti vaikuttamassa lopputuotteen
syntymiseen. Jotta voidaan sanoa jotain rakentamisen laadusta, on tutkittava diskursseja siinä sosiaalisessa yhteisössä ja siinä kontekstissa, jossa niitä tuotetaan
luottaen, että ihmiset tuottavat totuutensa kielistä, jotka ovat olemassa heille tarjolla. Näkemykseni mukaan ihmiset eivät kuitenkaan ole työprosessissa toimiessaan rajoitteista vapaita, minkä vuoksi tämä tutkimus valottaa historiallisesti kehittyneitä yksilön toimintaa rajoittavia rakenteita sekä niitä tekijöitä, jotka rajoittavat yksilön toimintaa työprosessissa.
Lähtökohtana tälle työlle on kritiikkini yksidimensioista maailmankuvaa kohtaan, jossa laadun varmistaminen tapahtuu teknisen tiedonintressin ja postpositivistisen todellisuus- ja tietokäsityksen mukaisesti opastamalla organisaation johtoa laadun varmistamiseen. Työni on kritiikkiä käsitykselle, että laatu on kaikille
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ammattiryhmille käsitteellisesti samaa tarkoittava, yhteisesti hyväksytty tavoite.
Haluan tuoda näkyväksi sekä makrotason että mikrotason tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan työprosessissa. Tavoitteenani on tuoda teknistä tiedonintressiä laajempaa näkemystä rakennusalan laadun tuottamisen haasteisiin.
1.2

Tutkimustehtävä ja tutkimusstrategia

Rakennusprojektissa on mukana ihmisiä mahonkipöydän, suunnittelupöydän ja
työmaaparakkiin kootun ruokapöydän ympäriltä. Heidän sosiaaliset todellisuutensa ovat muotoutuneet erilaisiksi riippuen siitä, mistä lähtökohdista he osallistuvat
projektiin. Loppujen lopuksi rakentamisen laatu syntyy niissä käsissä, jotka työmaaolosuhteissa suorittavat lopulliset rakennekomponenttien ja pintamateriaalien
asennukset. Väitän, että näkyvä työn jälki on seurausta työmaalla vallitsevista
sosiaalisten ryhmien välisistä suhteista, johtamistavasta ja kulttuurista, mutta
myös yksilöiden minuuksista, identiteetistä, ammattitaidosta ja työetiikasta.
Tällä tutkimuksella, sen teoreettisella ja empiirisellä osalla, pyrin selvittämään
–
–
–

miten erään keskisuuren rakennusliikkeen ylin johto, keskijohto ja työntekijät
suhtautuvat rakentamisen laatuun,
miksi he suhtautuvat niin kuin suhtautuvat ja
miksi he toimivat työprosessissa niin kuin toimivat.

Tutkimus on laadullinen ja kytkeytyy vahvasti kriittisen teorian ontologisiin ja
epistemologisiin sitoumuksiin. Kriittisen teorian mukaisesti (kuvio 1) lähden
ajatuksesta, että historiallisesti kehittyneet rakenteet, ihmisten väliset eriarvoiset
sosiaaliset suhteet, minuudet ja organisaation johtamiskulttuuri rajoittavat yksilöiden mahdollisuuksia toimia. Ne rajoittavat myös yksilön mahdollisuuksia tiedostaa omaa asemaansa osana monenlaisten suhteiden verkostoa (Alvesson &
Deetz 2000).
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Kuvio 1. Yksilön toimintaa rajoittavat tekijät työprosessissa.

Rakenteet, johtaminen ja kulttuuri rajaavat työprosessiin osallistuvien yksilöiden
todellisuutta. Rakenteilla ymmärretään niitä työorganisaatioon muodostettuja tai
muodostuneita historiallisia rakenteita, jotka ylläpitävät tavoitteellisesti järjestynyttä toimintaa. Rakenteiksi voidaan myös ymmärtää ne naiivin realismin mukaiset yksilöiden ajatukselliset rakenteet, jotka tiedostamisen puuttuessa muodostuvat heidän ajatteluaan rajoittaviksi. Johtaminen puolestaan kuvaa niitä johtamisen
menetelmiä, joiden avulla organisaation johto käyttää valtaansa työprosessin ylläpitämisessä, ja organisaatiokulttuuri kuvaa organisaation jäsenten identiteettiä,
subjektiivista käsitystä itsestä ja toisista, ammattitaitoa ja ammattiylpeyttä toiminta-alueella.
Tutkittavaan ilmiöön vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset, työmarkkinoiden muuttuminen, työprosessin muutokset, kulttuuriset muutokset sekä
näiden muutosten vaikutukset yksilöön ja yksilön vaikutukset näihin muutoksiin.
Esitän, että tutkimalla yhteiskunnan ja työn muuttumista ja muutosten heijastumia
organisaatioon ja sen työprosessiin voin saada tietoa vallitsevan ajattelutavan
vaikutuksista yksilön työhön ja yksilön ajattelutavan vaikutuksista työprosessiin,
työhön ja yhteiskuntaan. Tutkimuksessa tarkastelen kehittynyttä yhteiskuntaa ja
sen toimintaa. Modernin aikakauden jyrkkä jaottelu on poistunut, yksilöiden identiteetit eivät malta kiinnittyä mihinkään pysyvään ja omasta edusta huolehtiminen
on tärkeämpää kuin osallistuminen yhteiseen. Modernin ajan suorasta kontrollista
on siirrytty normatiiviseen kontrolliin. Ilmiön katsominen näin edellyttää teoreettisessa osassa sekä makro- että mikrotason tarkastelua, mikä tuo omat haasteensa
tutkimuksen teoreettisen osuuden rakenteelle.
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Empiirisessä osassa tutkimus on tapaustutkimus ja keskittyy näytenäkökulmasta yhden rakennusliikkeen ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijöiden
ylläpitämiin diskursseihin. Lähtökohtana on, että kunkin ryhmän diskursseja voidaan tarkastella ryhmän yhteisöllisinä käytäntöinä, tekoina ja toimintana. (Eriksson & Kovalainen 2008, Suoninen 1999). Tutkimusmenetelmänä on kriittinen
diskurssianalyysi (Fairclough 2003, Fairclough 2005, Wodak & Meyer 2001,
Wodak 2007). Alvesson ja Sköldberg (2000) korostavat kriittisen empiirisen tutkimuksen yhteydessä erityisesti tutkijan asettamaa painopistettä. Sen on oltava
riittävän suppea, jotta tutkija voisi välttää pinnallisten merkitysten vaikutukset.
Kriittisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys estää tutkijaa uppoutumasta liiaksi
tutkimuksessa tarvittavaan runsaaseen materiaaliin. Heidän mukaansa perusteellisesti rakennettu teoreettinen viitekehys antaa tutkijalle oikeutuksen olla olematta
puolueeton tai objektiivinen, koska tutkijan lähestymisen lähtökohta on arvovälitteinen. Kriittisen organisaatiotutkimuksen mukaisesti tarkoituksenani ei ole tarkastella tutkittavaa ilmiötä ulkopuolisin silmin vaan olen osa sitä prosessia, jota
tämä tutkimus edustaa. Tutkimuksessa näkyy oma asenteeni.
Tutkimukseni kiinnittyy organisaatioiden ja laadun johtamisen keskusteluun
kuitenkin niin, että näkökulma nousee kriittisen teorian mukaisesta organisaatiotutkimuksesta. Koska näkökulmani on kriittinen, tutkimuksessa on pyrittävä
näkemään laadun ja laadun johtaminen -ilmiön taakse, historiallisesti kehittyneisiin ihmisen toimintaa rajoittaviin rakenteisiin sekä niihin tekijöihin, jotka rajoittavat ihmisen toimintaa työprosessissa. Liityn tutkimuksellani keskusteluun työstä
ja työelämästä (Alvesson & Willmott 2003, Alvesson & Kärreman 2004, Castells
1978, Sennett 1998, Watson 2003, Weber ym. 1964). Kriittisen diskurssianalyysin
mukaisesti tutkimuksessani keskeinen näkökulma on, että toiset diskursseissa
annetut merkitykset ovat toisia hallitsevampia. Tutkimukseni tekee näkyväksi
rakenteiden ja uusien organisatoristen kontrollin muotojen vaikutuksia työntekijöiden identiteettiin ja toimijuuteen. Samalla tulee näkyväksi työprosessiin sisältyvän vallan eri ilmenemismuotojen välinen kamppailu sekä sen vaikutukset tehtyyn työhön. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu siihen, miten valta tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä niin, että jotkut tiedot hegemonisoituvat ja saavat
totuuden aseman tuottaen ihmisille tietynlaisia subjektipositioita (Jokinen & Juhila 1999). Näin tutkimukseni nojautuu poststrukturalistiseen tapaan tarkastella
diskursseja.
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1.3

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimukseni poikkeaa valtavirran tutkimuksesta siinä, että näkökulma ei ole
rakentamisen laatuun liittyen tyypillisesti organisaation näkökulma. Tutkimukseni
tavoitteena ei ole tekniseen tiedonintressiin sitoutuneena tuottaa rakentamiseen
liittyviä suoria ohjeita, standardeja tai menettelytapoja. Tässä tutkimuksessa ilmiötä katsotaan yksilön ja hänen yhteisösuhteensa kautta.
Tutkimukseni tarkoituksena on saada uutta tietoa rakennustoimialan tuottamien hyödykkeiden laadun määräytymisestä. Tutkimus antaa lukijoille ja rakennusalan ammattilaisille mahdollisuuden hahmottaa ihmisten ja inhimillisten päätöstilanteiden vaikutuksia lopputuotteen laadun määräytymiseen. Tuloksia voidaan soveltaa tutkimuksen kohdeorganisaation toiminnassa sekä pohtia laajemmin rakennustoiminnan laadun tuottamisen analyysissä.
Kriittisen organisaatiotutkimuksen tavoitteen mukaisesti tutkimukseni luo
mahdollisuuksia tutkia rakennusprosessiin osallistuvien ihmisten kokemia epäkohtia, jotka estävät heitä toteuttamasta itseään. Se laajentaa ymmärrystä epätasaarvoisten rakenteiden, kulttuurin ja johtamiskäytäntöjen vaikutuksista työprosessin tuloksena syntyvien tuotteiden laatuun. Se tekee näkyväksi työntekijöiden
subjektipositioon liittyviä epäkohtia, jotka ovat poistettavissa tai lievennettävissä
dialogissa johdon kanssa. Tutkimus antaa työntekijöille tulkintaresursseja tätä
dialogia varten. Tutkimukseni kontribuoi laajemminkin organisaatioiden ja johtamisen keskusteluun, jossa ilmiötä katsotaan aidosti myös työtekijöiden näkökulmasta.
Tavoitteenani on havahduttaa tarkastelemaan tutkimaani ilmiötä uudessa valossa, haastaa käynnissä olevia tapoja sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa ja
uusintamisessa. Kriittisen johtamisen tutkimuksen perinteelle uskollisena pyrin
heikentämään niitä totuutena pidettyjä ajatusmalleja, joihin olen itsekin törmännyt
toimiessani toimitusjohtajana sekä rakennuttajaorganisaatiossa että rakennusliikkeessä.
Kriittisyys tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkoita kategorista johtamisen
vastustamista. Organisatorinen konteksti ei voi olla pohjimmiltaan paikka emansipaatiolle. Tutkimus ei voi hävittää kaikkea sitä dominaatiota tai vastustusta, joka
organisaatiossa vallan avulla tuotetaan. Emansipatorinen tendenssi voi siitä huolimatta vähentää sosiaalisesti tarpeettomia rajoitteita ja kärsimyksiä sekä löysyttää
kurinpidollisen vallan verkostojen otetta. (Alvesson & Deetz 2000). Tutkimustulosten avulla on mahdollista pohtia, miten liiketoiminnan ja johtamisen tehtävät
voidaan suhteuttaa ja uudistaa, jotta voitaisiin pienentää emansipatoristen ja pa18

kottamaan pyrkivien arvojen vastakkaisuutta sekä havahtua näkemään olemassa
olevaa sosiaalista todellisuutta aidosti uudessa valossa. (Alvesson & Deetz 2000).
Omaa asemointiani tutkittavaan ilmiöön voi luonnehtia James Lincolnin (Lincoln
ym. 1990) tapaan maailmanparantajan rooliksi.
1.4

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessani vaihtelevat läheisyys ja etäisyys. On päästävä lähelle tutkittavia
ihmisiä, joita yritetään ymmärtää. On saatava selville heidän tavoitteensa, ajatuksensa, tietoisuutensa, halunsa, rajoitteensa ja käytännöt, joihin he ovat sitoutuneet.
Alvessonin ja Deetzin (2000) mukaan läheisyys on hedelmällistä, koska se antaa
mahdollisuuden nähdä, kuinka ideologinen dominaatio ja kurinpidollinen valta
jättävät jälkensä tietoisuuteen ja subjektiviteettiin. Kriittisessä tutkimuksessa
oleva emansipatorinen tendenssi edellyttää läheisyyttä. Läheisyys auttaa myös
ymmärtämään liiketoiminnan käytännön järjestämistä ja tuottavan työn edellytyksiä.
Toisaalta on katsottava tarpeeksi etäältä, jotta ilmiö saadaan näkymään uudessa valossa. Näkymä opastaa tielle kohti uutta älyllistä mahdollisuutta. Painottamalla etäisyyttä voidaan saada selville makrotason näkökulmia, jotka vaikuttavat organisaatioiden taustalla. Tuotantojärjestelmien muuntuminen ja valtion rooli
ovat esimerkkejä tällaisista makrotason tekijöistä.
Dialogin kautta tutkimuksella on sanottavaa toimijoille, tässä tutkimuksessa
johtajille ja työntekijöille. Sanoman on oltava relevantti heidän tilanteeseensa. On
ymmärrettävä heidän rajoituksensa ja jatkumonsa työpaikan käytännöissä. Toisaalta etäisyys on välttämätöntä, jotta pystyttäisiin havaitsemaan, kuinka ideologiat, kulttuuriset perinteet ja käytännöt, kapitalistinen järjestelmä ja institutionaaliset sopimukset vaikuttavat tutkittavien ihmisten taustalla.
Tutkimusraportin alkuun olen hahmotellut tutkimukseni taustaa, kertonut lyhyesti tutkimukseni luonteesta sekä siitä, miten se asemoituu johtamisen ja organisaation oppiaineen kenttään. Sen jälkeen olen kuvannut tutkimustehtävän ja strategian sekä tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset.
Tarkastelussani lähden liikkeelle organisaatiotutkimuksen teoreettisista lähtökohdista tuodakseni selkeästi esille ne paradigmaattiset sitoumukset, joita tällä
tutkimuksella on. Sen jälkeen esitän työn, talousjärjestelmän ja työmarkkinoiden
historialliseen kehitykseen kytkeytyviä näkökulmia sekä niiden muutoksia, etenen
modernin ajan työn ja pääoman vastakkainasettelusta ja päädyn tarkastelemaan
postmodernin työelämän lähes nestemäisesti virtaavaa luonnetta. Neljännessä
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luvussa esittelen työprosessiteorian. Viidennessä luvussa käsittelen niitä tekijöitä,
jotka rajoittavat yksilön toimintaa organisaatiossa. Kuudes luku sisältää laatuun
liittyvän teoreettisen tarkastelun. Seitsemännessä ja kahdeksannessa luvussa on
kuvattuna tutkimuksen empiirinen osuus. Yhdeksäs luku sisältää tutkimuksen
yhteenvedon ja tulokset.
Seuraavassa taulukossa on kuvattuna työn rakenne ja sisältö:
Taulukko 1. Tutkimuksen sisältö ja rakenne.
1 Johdanto
Tutkimuksen taustaa, tutkimustehtävä ja tutkimusstrategia,
tavoitteet ja rajaus, tutkimuksen rakenne.
2 Organisaatiotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia
Elävä, muuttuva tiede, paradigmakysymykset tutkimuksessa, paradigmajaottelun kritiikki, kriittinen
teoria paradigmana, kriittinen organisaatiotutkimus, realistiset ja tulkitsevat metodologiat
yhteiskuntatieteissä, siirtymä modernista postmoderniin, tutkimuksen teoreettiset sitoumukset.
3 Työ, talousjärjestelmä ja työmarkkinat
Työn historiallisesta merkityksestä, klassisten filosofien näkemyksiä yksilön suhteesta kapitalismiin
talouden rakenteena, yksilön suhde toiseen – minuus ja identiteetti, yksilö, työ ja vieraantuminen, työn
organisoinnin ja johtamisen historiasta, työmarkkinoiden muutokset, kehittynyt kapitalismi – soft
capitalism, yhteenveto työstä, talousjärjestelmästä ja työmarkkinoista.
4 Työprosessiteoria
Työprosessi ja ammattitaidon katoaminen, työprosessiteorian kritiikki ja vastakritiikki, työprosessin
dynamiikka, yhteenveto työprosessin tutkimisesta.
5 Yksilö ja yhteisö – rakenne, toiminta sekä kulttuurisesti tuotetut merkitykset
Rakenteet, yksilön suhteesta yhteisöön, toisiin yksilöihin ja työhön, johtaminen käsitteenä, valta ja
tieto kontrollin edellytyksenä, kontrolli johtamisen työvälineenä, sosialisaatio ja normatiivinen kontrolli,
kulttuuri kontrollin välineenä, vastustus, yhteenveto yksilön ja yhteisön suhteesta.
6 Laatu ja laadun johtaminen
Laatu käsitteenä, managerialistinen laatu – laatugurut ja johtaminen, kokonaisvaltainen
laatujohtaminen TQM, kriittinen laatukäsitys.
7 Empiirisen tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen metodologia, kohdeorganisaatio ja konteksti, rakentamisen julkinen ohjaus,
rakentamisen toimijat ja sopimukset, rakentamisen laatukäsitys, haastattelut, työmaakokoukset ja
muistiinpanot, aineiston analyysin eteneminen.
8 Diskurssi työprosessissa
Ylimmän johdon hegemoniapyrkimys, keskijohdon rajoitettu sisäinen yrittäjyys, työmaaosaajien
ammattiylpeys, keskustelua empiriasta
9 Johtopäätökset
Tutkimuksen yhteenveto, teoreettinen kontribuutio, johtamiseen liittyvät havainnot, merkitys
tutkimukseen osallistuneille, tutkimuksen arviointi, tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimuksen suuntia.
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2

Organisaatiotutkimuksen teoreettisia
lähtökohtia

Organisaatiotutkimuksen teoreettisen osuuden tavoitteena on pohtia organisaatiotutkimuksen perusolettamuksia ja niiden vastaavuutta yhteiskunnassa käynnissä oleviin tutkimuksen kannalta relevantteihin muutoksiin. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti tieteenfilosofian peruslähtökohtia sekä tehdään näkyväksi yhteiskuntatieteiden paradigmoja, niiden yhteensopivuutta ja -sovittamattomuutta. Luvun
tarkoituksena on tehdä näkyväksi tutkimuksen tieteenfilosofisia sitoumuksia sekä
kirkastaa tutkimuksen näkökulman eroa valtavirtatutkimukseen. Lisäksi tuodaan
esiin empiirisen osan kannalta oleellisia käsitteitä, kuten kielen merkitys ja diskurssin keskeinen asema todellisuuden rakentumisessa.
2.1

Elävä, muuttuva tiede

Keskiajan luonnontieteellinen vallankumous toi mukanaan käsityksen maailmasta
ja sen myötä ihmisestä mekanistisena luonnonlakien mukaisena olentona. Descartes (1596–1650) määritteli järjen matemaattis-loogiseksi entiteetiksi, jossa järjen
käyttö on empiirisen tiedon hankkimista matemaattisten menetelmien avulla.
Tiedon hankkiminen eteni askel askeleelta, jokainen askel oli selkeä ja erillinen ja
johti seuraavaan. Descartes kehitti modernin opin siitä, miten yksilön mieli hankkii selityksen tai näkemyksen aistien tuottamalle tiedolle maailmasta, jossa yksilö
on. (Still 1998).
Myöhemmin tämä kartesiolainen ajattelutapa synnytti dualistisen maailmankuvan, jonka mukaisesti tieteellisen ja rationaalisen toiminnan kohteen on ajateltu
olevan ulkoinen, verifioitavissa oleva (Wright & Kaila 2007). Lähtökohtansa
tällainen käsitys on saanut nimenomaan kartesiolaisesta dualismista, jossa maailmaa tutkitaan matemaattisesti, syy-seuraussuhteiden avulla ja jossa tietokäsitys
perustuu individualistiseen arkiajatteluamme ohjaavaan subjekti–objektijaotteluun (Harré & Gillett 1994).
Modernin aikakauden ”suuren kertomuksen” sisältämän ylivoimaisen tiedon
avulla ajateltiin otettavan haltuun kaikki ongelmat, eikä kertomuksen ulkopuolella
ollut asioita, joita ei olisi pystytty ratkaisemaan. Tieteen tehtävänä oli selvittää
kaikkien ilmiöiden, myös inhimillisen käyttäytymisen, lopullinen olemus ja rakentaa malleja ongelmien ratkaisemiseksi. Keskittyminen järjen ylivertaisuuteen,
edistyksen ja objektivismin painottamiseen johti lopulta lisääntyvään mekanistisuuteen, joka hallitsee yhä myös ihmisten välisiä suhteita. (Gergen 1999).
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Tieteellinen näkökulma todellisuuteen on laajentunut ja monimuotoistunut.
Filosofiassa ja ihmistieteissä vallalla ollut dualistinen maailmankuva on korvaantumassa subjektiivisemmalla ja konstruktivistisemmalla käsityksellä todellisuuden luonteesta. Yhteiskuntatieteissä on yleisesti tunnustettu näkemys, ettei ihmisellä ole mahdollisuutta saada suoria objektiivisia havaintoja maailmasta. Ei ole
olemassa myöskään auktoriteetteja, jotka suoraan määrittelisivät sosiaalisen todellisuuden. Kielen merkitys on noussut uudelleenarvioinnin kohteeksi. Kieltä ei
enää ajatella pelkästään representaation välineeksi, vaan yhä laajemmin hyväksytään kielen konstruoivan maailmaa. Muutos on saanut aikaan myös sen, että kaikki oletukset tieteellisestä tutkimuksesta tai järjen käytöstä ympäröivän todellisuuden selittämisessä on asetettu kyseenalaiseksi. (Gergen 1999). Sosiaalista maailmaa voidaan kuvata jatkuvasti käynnissä olevana prosessina, jossa ihmiset itse
rakentavat järjestystä ja rajoja kielen ja kielipelien avulla (Shotter 1993). Sosiaalista maailmaa ei kehystä yksi suuri tarina eikä sellaista edes pyritä konstruoimaan (Lyotard & Derrida 1985).
Saastamoinen (2000) esittää, että meneillään on myös muutos maailman rakentumiseen liittyvässä teoreettisessa keskustelussa. Maailman rakentumista ei
käsitteellistetä pelkästään semioottisen tason merkitysten syntymiseksi vaan monien eri alueiden toimijoiden vuorovaikutukseksi. Kehitettävien teknologioiden
avulla yksilöiden välinen vuorovaikutus muuttuu yhä virtuaalisemmaksi. Geeniteknologian kehittämisen myötä myös jaottelu puhtaan luonnon ja ihmisen tuottaman elämän välillä hämärtyy.
”Tässä verkostossa syntyy dynaaminen kokonaisuus nimeltä todellisuus”
(Saastamoinen 2000a: 258).
2.2

Paradigmakysymykset tutkimuksessa

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että tutkimukselle
on asetettu etukäteen määriteltyjä puitteita ja näin kiinnitetty tutkimus valittuun
paradigmaan. Paradigma ilmentää jollekin tieteenalalle tai teorioiden joukolle
tunnusomaista näkemystä maailmasta ja ihmisen roolista siinä samalla kun se
ilmentää tiettyyn maailma- ja ihmisnäkemykseen kiinnittyviin tutkimuksiin soveltuvia metodeja eli tiedonhankintatapoja (Kyrö 2004).
”Paradigma on perustavanlaatuinen sarja uskomuksia, jotka ohjaavat toimintaa” (Guba 1990: 17).
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Paradigmakysymysten merkitys on tutkimuksen kannalta keskeinen (Guba &
Lincoln 1994). He lähtevät ajatuksesta, että kun tutkija tietyn paradigman puitteissa määrittelee sitoutumisensa yhteen perusolettamusryhmään, hän samalla
sitoutuu kahteen muuhunkin ryhmään. Heidän mukaansa on loogista ratkaista
ontologinen kysymys ensimmäisenä, minkä jälkeen muut kysymykset määräytyvät kuviossa 2 esillä olevan ns. metodologisen ketjun mukaisesti:

Kuvio 2. Metodologinen ketju.

Ontologinen kysymys ratkaisee sen, mitä todellisuus on ja millaiset asiat ovat
todellisia. Ontologia määrittää käsitystä ihmisten välisten suhteiden olemassaolosta, yhteisöstä ja maailmasta yleensä (Eriksson & Kovalainen 2008).
Epistemologiassa on kysymys siitä, mitä ja miten ihminen voi tietää asioista
ja millainen tieto on oikeaa tietoa (Eriksson & Kovalainen 2008). Siinä on kysymys suhteesta, joka vallitsee tietoa haluavan ja tiedon kohteen välillä, ja siitä,
miten ihminen alkaa ymmärtää maailmaa ja kommunikoida siitä tiedon avulla
toisten kanssa?
Metodologista kysymystä ratkaistaessa otetaan kantaa siihen, millä keinoilla
tutkija saa tietoonsa sen, mitä ilmiöstä yleensä on mahdollista tietää. Varsinaisten
tutkimusmenetelmien, metodien, on oltava sopusoinnussa metodologisen näkemyksen kanssa.
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Burrell ja Morgan (1979) määrittelevät yhteiskuntatutkimuksen tarkastelun
lähtökohdat objektivistinen–subjektivistinen-jaottelun mukaan. Heidän metateoreettiset oletuksensa voidaan havainnollistaa kuvion 3 avulla:

Kuvio 3. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarkastelun lähtökohdat.

Realismiin perustuvan todellisuuskäsityksen mukaan tutkija olettaa, että kaikki on
jo olemassa, on vain saatava selvyys siitä, kuinka asiat ”todella” tapahtuvat. Nominalistin mukaan ei ole olemassa sellaista "todellista" rakennetta, jota voitaisiin
kuvata. Positivistinen epistemologia perustuu olemukseltaan luonnontieteissä
vallitsevaan perinteiseen syy-seuraussuhteita etsivään lähestymistapaan, kun taas
antipositivistinen epistemologia vastustaa jyrkästi sosiaalisen maailman taustalla
olevien säännöllisyyslakien etsimistä. Antipositivisteille sosiaalinen maailma on
luonteeltaan suhteellinen ja sitä voidaan ymmärtää vain tutkittavan näkökulmasta.
Antipositivistisen käsityksen mukaan on epäiltävä, onko yleensäkään mahdollista
tuottaa minkäänlaista objektiivista tietoa.
Ihmisluonto vaikuttaa ratkaisevasti koko tutkimuksen olemukseen ja niihin
tulkintoihin, joita empiirisestä aineistosta tehdään. Burrell ja Morgan (1979) käyttävät ihmisluontoa luokitellessaan käsiteparia voluntaristinen-deterministinen.
Deterministisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen käyttäytyminen on riippuvainen
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pelkästään tiukasta syyn ja seurauksen suhteesta. Ihminen ryhtyy toimimaan pelkästään reaktiona johonkin ärsykkeeseen. Voluntaristinen ihmiskäsitys nojaa valinnanvapauteen ja siihen liittyvään vastuuseen.
Nomoteettinen tutkimus lähtee oletuksesta, että tutkimuskohteesta on mahdollista löytää päteviä lainomaisuuksia, joiden avulla ilmiötä voidaan selittää. Tutkimus on tilastollisesti yleistävä. Ideografista tutkimusotetta käytettäessä oletetaan,
että yhtä tai pientä määrää tutkimalla voidaan saavuttaa pätevää tietoa tutkimuskohteesta. Tällaisen tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää lainalaisuuksia vaan
kuvata yksittäistä ilmiötä tai tapahtumaketjua. (Guba & Lincoln 1994).
Paradigmat Burrell ja Morgan (1979) jakavat yhteiskunnallisen näkökulman
mukaan toisistaan poikkeaviin säätelyä tai radikaalia muutosta ilmentäviin paradigmoihin. Heidän mukaansa paradigmat ovat yhteensovittamattomia niin, että
kukin niistä toimii hermeettisesti suljetussa lokerossaan tieteen teorian kentällä.
Paradigmojen sisältämät käsitykset tiedon olemuksesta ja ympäröivästä maailmasta ovat niin jyrkästi toisistaan eroavia, että teoria voi kehittyä vain kunkin
paradigman sisällä. Jokainen paradigma seisoo omilla jaloillaan ja muodostaa
oman itsenäisen analyysinsä sosiaalisesta maailmasta. Vain erillisyys turvaa teoreettisen selväpiirteisyyden, eikä silloin ole vaaraa sortua kompromissien aiheuttamiin ristiriitoihin. Esimerkiksi organisaatioiden tutkimisessa jokainen paradigma kehittää teoriaa ja näkökulmia, jotka ovat perusteellisesti vastakkaisia muiden
paradigmojen perspektiivien kanssa. Organisaatioiden analyysiä pitäisi ohjata
periaatteellisesti sen paradigman oletusten mukaisesti, johon lähestyminen parhaiten sopii. Tieteellinen keskustelu käydään heidän mukaansa näiden eri paradigmojen välillä.
Kuhn (1970) on väittänyt, että tieteen kehityksessä on samoja piirteitä kuin
politiikassa. Tietyn paradigman sisällä olevat tiedemiehet kehittävät paradigmaa,
mutta eivät uudista sitä. Sen sijaan jonkin vallitsevan paradigman ulkopuolelta
tulevat tiedeyhteisön jäsenet voivat kehittää aivan uuden paradigman. Uuden
paradigman ohjaamana tiedemiehet näkevät ilmiön eri näkökulmasta ja kiinnittävät huomiota eri asioihin kuin aikaisemmin. Kuhnin käsityksiä voidaan verrata
Wittgensteinin myöhäisfilosofiseen käsitykseen, jonka mukaan tieteessä kuten
arkisissa tapahtumissakin nojaamme mielellämme tradition tarjoamiin koodeihin,
jotka antavat puitteet ”kielipelin” tapahtumakentälle. Paradigman sisällä olevat
henkilöt ovat saman kielipelin jäseniä. (Pihlström 1996).
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2.3

Paradigmajaottelun kritiikki

1970-luku, jolloin Burrell ja Morgan (1979) tekivät paradigmajaottelunsa, oli
sekä yhteiskunnallisesti että tieteellisesti voimakkaan vastakkainasettelun vuosikymmen. Tulkitsevan lähestymisen yleistyminen organisaatioiden tutkimisessa
onkin synnyttänyt kritiikkiä Burrellin ja Morganin paradigmaattiseen jaotteluun
(Ackroyd 1992, Ackroyd 1994, Alvesson & Deetz 2000). Paradigmajako on liian
mustavalkoinen oman aikansa tuote (Ackroyd 1992, Deetz 1996). Yleinen pyrkimys oli määritellä ilmiöt, toiminta ja rakenteet tarkasti rajattuihin puitteisiin. Modernin aikakauden periaatteiden valossa rajat pidettiin selkeinä ja kanssakäyminen
rajan yli oli mahdotonta. Ackroyd (1994) on todennut, että paradigmojen eriytyminen ja toisistaan poikkeavat maailmankuvat estävät keskinäisen kanssakäymisen ja samalla niihin kehittyy toisistaan poikkeavat ”kielet”. Alvessonin ja Deetzin (2000) mukaan jyrkkä jako on jopa harhaanjohtava. Jako estää tarkastelemasta
ilmiötä useammasta perspektiivistä.
Myös kriittisen teorian sijoittelu Burrellin ja Morganin (1979) jaottelun mukaisesti on eräiltä osin aiheuttanut keskustelua. Esimerkiksi tämän tutkimuksen
työelämän henkilöstöryhmien välisiä suhteita tutkiva työprosessiteoria kuuluu
Alvessonin ja Deetzin (2000) sekä Parkerin (2002) mukaan kriittisen teorian piiriin. Burrell ja Morgan (1979) ovat sijoittaneet työprosessiteorian radikaalin humanismin nominalistiseen paradigmaan, vaikka työprosessitutkijoiden enemmistö
lähtee realistisesta ontologiasta. Tosin uusimman suuntauksen mukaan työpaikan
yksilöiden subjektiviteetin muodostuminen on noussut tutkimusten kohteeksi,
jolloin voidaan puhua osittaisesta paluusta Burrellin ja Morganin jaotteluun.
Lincoln ja Guba (2000) eivät jaa paradigmoja erottavia perusolettamuksia
Burrellin ja Morganin (1979) tapaan yhtä voimakkaasti yhteiskunnallisen muutoksen avulla vaan määrittelevät viisi paradigmaa: positivismi, postpositivismi,
kriittinen teoria, konstruktivismi sekä osallistava paradigma. Heidänkin ajattelussaan näkyy kuitenkin piirteitä yhteensopimattomuudesta: positivismi ja postpositivismi ovat keskenään yhteensopivia, mutta eivät ole yhteensopivia kriittisen
teorian, konstruktivismin tai osallistavan paradigman kanssa.
Keskustelu paradigmojen yhteensopimattomuudesta on saanut uusia piirteitä
postmodernin kritiikin asettaessa yhteensopimattomuuden kyseenalaiseksi. Muun
muassa Schultz ja Hatch (1996) toteavat mahdottomaksi jättää käyttämättä useampia perspektiivejä organisaatioiden tutkimisessa, koska vain useamman näkökulman avulla saa riittävän kuvan tutkittavasta. Myös Grint (1991) uskoo, että
tieteellisiä etuja voidaan saavuttaa, kun luovutaan muiden näkökulmien kritisoin26

nista. Hänen mukaansa juuri erilaisten lähestymistapojen mukaan ottaminen antaa
mahdollisuuksia oivalluksiin. Lincoln ja Guba ovat tulleet varovaisen myönteiseksi siinä tapauksessa, että tutkimusten perusoletukset ovat samanlaiset. Heidän
näkemyksensä mukaan postmodernin, kriittisen teorian, konstruktivistisen ja osallistavan tutkimuksen elementit sopivat hyvin yhteen (Lincoln & Guba 2000).
2.4

Kriittinen teoria paradigmana

Kriittinen yhteiskuntateoria käsittelee erityisesti valtaan ja oikeudenmukaisuuteen
liittyviä aspekteja. Se tutkii sitä, miten talouden, rotujen, luokkien, sukupuolten,
ideologioiden, erilaisten diskurssien, kasvatuksen, uskonnon ja muiden sosiaalisten instituutioiden sekä kulttuuristen muutosvoimien vuorovaikutus rakentaa sosiaalisen järjestelmän (Kincheloe & McLaren 2000). Kriittisen valaistumisen kontekstissa kriittinen teoria analysoi yhteisössä ilmeneviä ryhmien tai yksilöiden
välisiä vallankäytön muotoja, jotka kilpailevat keskenään. Teoria on kiinnostunut
siitä, miten etuoikeutetut ryhmät usein haluavat pitää yllä vallitsevia olosuhteita
turvatakseen etunsa. Tutkimuksen keskeinen kohde on se dynamiikka, joka liittyy
näihin tavoitteisiin.
Kriittisen teorian käyttö tutkimuksessa antaa näkökulman, joka kyseenalaistaa perinteiset oletukset ja lähtökohdat. Kriittisen yhteiskuntatutkimuksen tavoitteena on synnyttää nykyaikaisiin instituutioihin järkiperäinen ja demokraattinen
kehitys, joka on itsekriittinen, itsenäinen ja jossa vastuulliset kansalaiset vähitellen vapautuvat omaksumistaan turhista tarpeista, minkä jälkeen he eivät ole kiinnittyneitä vallitsevaan poliittis-taloudelliseen välttämättömyyteen.
Kuvio 4 kuvaa kriittisen teorian mukaisen metodologisen ketjun:

27

Kuvio 4. Metodologinen ketju kriittisen teorian mukaisessa tutkimuksessa.

Ontologialtaan kriittinen teoria lähtee historiallisesta realismista. Ihmiset kokevat
todellisuuden historiallisesti määrittyneet rakenteet yhtä rajoittaviksi ja muuttumattomiksi kuin naiivin realismin olettamat todelliset rakenteet. Yhteiskunnallisen tiedostamisen puutteessa ihmiset kokevat rajoitteet määrääviksi eivätkä usko
niiden muuttamisen olevan mahdollista.
Epistemologialtaan kriittinen teoria olettaa tiedon olevan subjektiivista ja arvojen välittämää niin, että tieto konstruoituu sosiaalisessa kanssakäymisessä.
Tieteellisen tiedon syntymisessä tämä tarkoittaa sitä, että tunnustetaan tutkijan ja
tutkittavan kohteen kiinteä vuorovaikutus. Tutkija ei voi eristää omia lähtökohtiaan tutkimuksesta, vaan ne ovat mukana alusta lähtien. Tutkimuksessa tehdyt
havainnot ovat sekä arvovälitteisiä että arvoväritteisiä. Ihmisluonnon kriittinen
toeria näkee voluntaristisena. (Lincoln & Guba 2000).
Metodologia on dialogis-dialektista, jotta paljastuisi dominoivien tahojen
alistamista, sortoa ja syrjäyttämistä edistävien historiallisten rakenteiden luonne
(Alvesson & Willmott 1996, Lincoln & Guba 2000). Kriittisen tutkimuksen tavoitteena on poistaa tietämättömyyttä ja muuttaa kuviteltuun todellisuuteen perustuvia oletuksia historiallisista ”pysyväisrakenteista”. Näin tutkimuksen avulla
voidaan havahduttaa ihminen toteuttamaan itseään ilman eriarvoisuutta tai hallitsevan ryhmän tukahduttavaa dominaatiota.
28

Alla olevassa taulukossa 2 on kiteytettynä Guban ja Lincolnin esille nostamat
positivistisen ja kriittisen teorian mukaisen käytännön tutkimustyön erot:
Taulukko 2. Positivismin ja kriittisen teorian mukaisen tutkimuksen tekemiseen vaikuttavien tekijöiden vertailua.
Positivismi

Verrattava tekijä

Kriittinen teoria

Selittäminen: ennustaminen ja

Tutkimuksen tarkoitus

Kritiikki ja muutos: uudelleen arviointi ja

Tiedon luonne

Tiedostetaan historiallisesti

valvonta
Todennettuja hypoteeseja

emansipaatio
muodostuneet rakenteet

pidetään faktoina tai yleisinä
lainalaisuuksina
Jatkuva todennetun ja

Tiedon syntyminen

Historiallinen uudistaminen;

legitimoidun tiedon kerääminen,

yleistäminen samankaltaisuuksiin

yleiset lainalaisuudet ja syy-

vetoamalla

vaikutussuhteet
Tieteellisen tarkkuuden

Tutkimuksen laatukriteeri

Historiallinen tilannetietoisuus;

perinteiset tunnusmerkit;

tietämättömyyden vähentäminen;

sisäinen ja ulkoinen validiteetti,

toimintaan kannustaminen

reliabiliteetti ja ”objektiivisuus”
Arvot suljettu pois; arvojen

Arvot

Arvot mukana; luodaan uusia arvoja

Eettiset kysymykset

Eettisyys on sisäinen tekijä; pyritään

vaikutus torjutaan
Eettisyys on ulkoinen tekijä;

tuomaan esiin ”poikkeavia kantoja”

pyritään korostamaan ”oikeaksi
arvostettuja kantoja”
Puolueeton tiedemies – katsoo

Tutkijan asemointi

ulkopuolelta; avustaa päättäjiä
Tekninen ja kvantitatiivinen;

”Muutosta ajava intellektuelli”, joka on
aktivisti ja puolustaa omaa kantaansa

Tutkijoiden harjaannuttaminen Vakiintuneesta ja vallassa olevasta

laaja-alaiset teoriat

tutkimusperinteestä ”poisoppiminen”;
tunnettava sekä kvalitatiivinen että
kvantitatiivinen traditio

Yhteensopivuus muiden

Yhteensopivuus

Yhteensopimaton positivististen

paradigmojen kanssa on

suuntausten kanssa, mutta

mahdollinen, kunhan

yhteensopiva konstruktivismin,

yhteensopivuus ratkaistaan

postmodernismin ja osallistavan

rationaalisin ja positivistisin

tutkimuksen kanssa

keinoin
Vahvat julkaisut valvovat,
rahoitus turvattu, valtakausi

Vakiintuminen, miten näkyy

Etsii tunnustusta ja mahdollisuutta
saada näyttää mahdollisuutensa

pitkäaikainen ja hallitseva
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Tutkijan perusolettamukset, kuten arvovalinnat, asettavat puitteet lähestymiselle,
ja tutkimuksen vaatimukset sekä aiheeseen liittyvä aikaisempi kirjallisuus muodostavat perustan paradigman hyödyntämiselle. Guba ja Lincoln toteavat, että
kriittisessä teoriassa arvot vaikuttavat näkyvästi tutkimuksen tuloksiin. Pohjimmiltaan tutkijan tieteellinen suuntautuminenkin on arvovalinnan tulosta (Guba &
Lincoln 1994).
2.5

Kriittinen organisaatiotutkimus

Liiketaloustieteessä kiinnostus kriittistä organisaatiotutkimusta kohtaan näyttää
kasvavan. Kovalainen (2005) näkee siihen vaikuttavan kolmen eri tekijän. Yhtäältä vaikuttimena on ollut postmodernin tutkimuksen määrällinen kasvu organisaatiotutkimuksessa. Toisena tekijänä kasvaneeseen kiinnostukseen Kovalainen mainitsee muiden yhteiskuntatieteiden, erityisesti sosiologian, vaikutuksen kasvun.
Tosin sosiologian tutkimuksesta poiketen liiketaloustieteessä kriittiseen tutkimukseen on kytketty sekä feminististä tutkimusta, poststrukturalismia että marxilaisen
perustaan nojaavaa tutkimusta. Näiden suuntausten yhteisenä piirteenä on kriittinen suhtautuminen valtavirran liiketaloustieteisiin ja niiden tuloksiin. Kolmantena
tekijänä Kovalainen (2005) pitää kansantaloustieteen vaikutusta. Kriittisen realismin koulukunta Cambridgessa on harrastanut kriittistä realismia systemaattisesti. Kovalaisen mukaan keskustelulla on ainakin epäsuora yhteys toimijanäkökulman liiketaloustieteeseen kuten johtamiseen, henkilöstövoimavarojen
johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen. (Kovalainen 2005).
Kriittiseen teoriaan perustuva kriittinen organisaatiotutkimus lähtee valtavirran tutkimuksen kritiikistä. On tutkittava johtamista ja päätöksentekoa näkökulmasta, joka kyseenalaistaa managerialistiset käytännöt, tiedon, vallan ja siihen
perustuvan kontrollin oikeutuksen. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, kriittinen organisaatiotutkimus pitää sisällään useita eri painotuksia neomarxilaisesta
teoriasta poststrukturalismiin, dekonstruktionismiin, kirjallisuuskritiikkiin, feminismiin, psykoanalyysiin, kulttuuritutkimuksiin ja ympäristöaktivismiin. Postkolonialismi ja viime kädessä myös poikkeavuusteoriat ovat myöhemmin tulleet
mukaan johtamisen tutkimisen kontekstiin (Fournier & Grey 2000).
Kriittisen organisaatioiden ja niiden johtamisen tutkimuksen moninaisuus ja
tarkan ”kriittisyyden” määrittelyn epämääräisyys on johtanut siihen, ettei ole
olemassa yhtä ainoaa tapaa erotella kriittinen ja ei-kriittinen tutkimus. Ehkä ilmeisin rajanveto kulkisi johdon suhtautumisessa voiton tavoitteluun, tavoitteeseen
kehittää tietoa maksimitehokkuuden saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa tiedon kah30

litsemista työkaluksi. Ei-kriittisessä tutkimuksessa voiton tavoittelu on otettu
päämääräksi, jota kohti kaikki tieto ja toiminta kyselemättä suunnataan. Johtaminen on otettu itsestäänselvyytenä eikä sen oikeutusta aseteta kyseenalaiseksi niin
kauan kuin se parantaa tehokkuutta (Fournier & Grey 2000). Tähän liittyen jotkut
työprosessiteoreetikot väittävät postmodernismin eri muotoineen olevan kykenemätön tuottamaan todellista kritiikkiä.
Kriittisen teorian ja organisaatiotutkimuksen taustalla on emansipatorinen
pohjavire eli yksilöiden tulisi vapautua niistä sosiaalisista voimista, jotka hallitsevat heidän ymmärrystään ja suhteen rakentumista sosiaalisen maailman kanssa.
Tutkimuksen kautta halutaan kehittää sellaista tietoa, joka auttaa yksilöitä kohti
autonomiaa ja itsehallintaa. Tämä tapahtuu perehtymällä kriittisesti hallitseviin
ajatuksiin ja tietoisuuden muotoihin.
Kriittisen organisaatiotutkimuksen metodologia on dialogis-dialektista. Kun
halutaan muuttaa oletuksia historiallisesti muodostuneiden rakenteiden iankaikkisuudesta ja poistaa tietämättömyyttä, on dialogin oltava dialektista, jotta ihmisten
tietoisuus alistamista, sortoa ja syrjäyttämistä edistävien rakenteiden luonteesta
lisääntyisi. Viime kädessä metodologian tehtävänä on emansipaation edistäminen.
(Lincoln & Guba 2000).
Tavoite kasvattaa kriittisesti tiedostavia kansalaisia on sangen erilainen verrattaessa sitä perinteiseen liikkeenjohdon teoriaan, jonka tarkoituksena on kehittää
liikkeenjohdollisia menetelmiä sekä vaikuttaa johdettaviin ja asiakkaisiin. Tekninen kontrolli, johon perinteinen liikkeenjohto nojaa, sotii voimakkaasti kriittisen
tarkastelun ja vapautumisen periaatetta vastaan. Tavoite saada organisaatio toimimaan mahdollisimman kitkattomasti tuo välttämättä mukanaan kapean näkökulman, joka kriittisen teorian mukaan on vaarallista niin älyllisesti, ekologisesti
kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Kriittinen organisaatiotutkimus rohkaisee kyseenalaistamaan päämäärät, kuten esimerkiksi kasvun, kannattavuuden, tuoton
sekä niiden saavuttamiseksi käytettävät keinot. On asetettava kyseenalaiseksi
myös tällaisten keinojen ilmenemismuodot kuten eksperttien säännöt ja byrokraattinen kontrolli, karismaattisen johdon metkut tai ammattitaidottoman työväen käyttö, painottavat Alvesson ja Wilmott (1996).
Kriittisen teorian näkökulmasta parhainta johtamista ei ole yksinkertainen,
teknisesti järkevimpien keinojen etsiminen voiton maksimoimiseksi. Parhain
johtaminen liittyy ymmärrykseen autonomian, vastuullisuuden, demokratian ja
ekologisesti kestävän kehityksen tukemisen välttämättömyydestä. Sen sijaan, että
vaipuisi apatiaan tai uskoisi fatalistisesti kohtalon ohjaavan toimintaa, kriittinen
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organisaatiotutkimus kehottaa ottamaan selvää ajatusta kahlitsevista rakenteista ja
tarkastelemaan ilmiöitä useammasta perspektiivistä (Alvesson & Willmott 1996).
Kriittisen teorian mukaisesti kriittinen organisaatiotutkimus perustuu niihin
johtamisen sosiologisiin, historiallisiin, filosofisiin ja kriittisiin tarkasteluihin,
joiden tarkoituksena on vapautua valtavirran rajoittuneesta, värittyneestä ja alistavasta näkökulmasta (Alvesson & Deetz 2000).
2.6

Realistiset ja tulkitsevat metodologiat yhteiskuntatieteessä

Metodologinen jako tehdään taulukossa 3 esitettävään tapaan usein realististen
metodologioiden ja tulkitsevien metodologioiden välillä (Watson 2003):
Taulukko 3. Realistiset ja tulkitsevat metodologiat yhteiskuntatieteessä.
Realistiset metodologiat

Tulkitsevat metodologiat

Positivismi

Weberiläinen sosiologia

Kriittinen realismi

Symbolinen interaktionismi
Poststrukturalismi

Realistiset metodologiat olettavat, että sosiaalinen todellisuus on ihmisten kokemuksista riippumaton. Positivismi perustuu ontologialtaan objektiivisesti havaittavaan todellisuuteen olettaen, että on olemassa sosiaalinen todellisuus riippumatta tavoista, joilla ihmiset tulkitsevat olosuhteitaan. Positivismi liitetään tutkimukseen, jossa usein hyväntahtoisesti uskotaan kerätyn datan kuvaavan sosiaalista
todellisuutta huolimatta niistä teoreettisista oletuksista, joihin väitetyt tosiasiat
viittaavat (Watson 2003). Organisaatioiden tutkimisessa useimmat positivistista
metodologiaa käyttävät kirjoittajat tarkastelevat ilmiöitä etäältä, positivismin
edellyttämällä tarkoituksenmukaisuudella. Siinä tarkoituksessa he lähestyvät tutkittavaa luonnonilmiöiden tutkimuksessa käytetyn metodin ja todellisuuskäsityksen mukaisesti. Tyypillistä on, että erilaisia organisaatioiden ilmiöitä pyritään
mittaamaan ja luokittelemaan. Rakenteita verrataan toisiinsa, teknologioita ja
johtamismenetelmiä pyritään sellaisenaan sovittamaan organisaatioiden puitteisiin
ja tuloksia mittaamaan kvantitatiivisilla mittareilla. Näihin liittyen positivistisessa
organisaatioteoriassa pyritään löytämään selkeitä syy-seuraussuhteita. (Thompson
& McHugh 2002). Metodologialtaan positivistinen tutkimus on eksperimentaalinen tai manipuloiva (Guba & Lincoln 1994). Siinä pyritään osoittamaan hypoteesit todeksi ja käytetään ensisijaisesti kvantitatiivisia metodeja.
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Kriittinen realismi nojaa voimakkaasti olemassa oleviin teoreettisiin lähtökohtiin löytääkseen yleistyksiä sosiaalisen maailman toiminnasta. Tällainen tutkimus voi käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tekniikoita. Ottamalla
huomioon olemassa olevat teoreettiset lähtökohdat sosiaalisesta maailmasta ja
tutkimuksessa kerätyn informaation, tutkija voi yrittää havaita kausaalisia tai
generatiivisia mekanismeja. Näillä mekanismeilla oletetaan olevan oma ”todellinen” olemus – todellisuus, joka
”toimii syvemmällä tasolla kuin ne toiminnot ja tulkinnat, jotka havaintoaineistossa ilmenevät” (Watson 2003: 16).
Sosiaalitieteissä kriittinen realismi edustaa ns. kerrostunutta ontologiaa, eli reaalisessa maailmassa voidaan havaita eri kerroksia, joilla jokaisella on kausaalisia
prosesseja ja mekanismeja ilmentäviä ominaisuuksia. Ontologian kerrokset ja
niiden ilmeneminen näkyvät kuviossa 5.

Kuvio 5. Kerrostunut ontologia.

Syvin kerros (reaalinen) sisältää kaikki ne kausaaliset voimat, jotka aktivoituessaan synnyttävät toimintaa ja seurauksia aktuaalisessa kerroksessa. Toiminta ja
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seuraamukset puolestaan ilmenevät kokemuksina arkipäivän empiirisessä kerroksessa. Ne edustavat näkyviä arkisen toiminnan seurauksia. Tsoukas (2000) esittää,
että koska kausaaliset, vaikuttavat voimat ja niiden seuraamukset ovat eri ontologian kerroksessa, on vaikea ennustaa syy-seuraussuhteita. Ihmisen toiminta aiheuttaa kuitenkin kausaalisten voimien näkymisen konkreettisina tuloksina – toisin
sanoen identifiointi muuttaa aktuaalisen kerroksen seuraamukset kokemuksiksi ja
empiirisen kerroksen käsityksiksi vasta ihmisen tiedostamisen kautta (Tsoukas
2000).
Tulkitsevaan metodologian sitoutuneet tutkijat olettavat, että sosiaalinen todellisuus johtuu ihmisten välisistä ja ihmisten tulkitsemista aktiviteeteista. Tulkitsevalle tutkijalle todellisuus on syntynyt ihmisten kanssakäymisen ja kulttuurin
perusteella. Tutkija yrittää päästä selville, miten ihmiset keskenään rakentavat
merkityksiä ja neuvottelevat niistä. Ihmiset ajattelevina ja ymmärtävinä päätöksentekijöinä voivat tutkimuskohteena potentiaalisesti uhmata tutkijan oletuksia.
Tutkittavat voivat tulkita maailmaa, jossa elävät, ja sen jälkeen käyttäytyä tulkintansa perusteella. (Watson 2003).
Tulkitsevaa metodologiaa käyttävä tutkija pyrkii keräämiensä haastattelujen,
omien havaintojen ja muun aineiston perusteella saamaan selville, miten tutkittavat vuorovaikutuksessa puhuvat toisilleen työstään ja elämästään. Kuitenkaan ei
voida olettaa, että tutkittavien esittämät ilmaisut ilmentävät, mitä he todella tuntevat tai ajattelevat. Ne on otettava tietyssä kontekstissa ja tiettynä ajankohtana
annetuiksi ilmaisuiksi ja tutkijan on ryhdyttävä tulkitsemaan tutkittavien tässä
kontekstissa esittämiä ilmaisuja, joilla he toivat itseään ymmärretyksi. Tutkimusmateriaalin analyysissä kiinnitetään huomio tutkittavien käyttämään kieleen ja
muihin symboleihin, kuten ruumiinkieleen ja vaatetukseen. Tämän tarkoituksena
on löytää käsitys siitä, miten ihmiset selventävät sekä itselleen että muille tutkittavan ilmiön olemusta. Tällä tavalla esiin tuleva ”todellisuus” syntyy inhimillisen
kanssakäymisen, yhteisesti neuvotellun ymmärryksen ja vallitsevien diskurssien
perusteella. Se ei sijaitse jossain muualla irrallaan tutkittavista, vaan he antavat
sille olemuksen. Tulkitseva metodologia ei kuitenkaan tarkoita, ettei voitaisi käyttää erilaisia käsitteitä kuten rakenne, yhteiskunta tai kapitalistinen työprosessi.
Niitä voidaan käyttää, mutta kriittisestä realismista poiketen tulkitseva pitää tällaisia termejä paremminkin selventävinä käsitteinä analysoidessaan sosiologista
maailmaa kuin todellisina reaalimaailman asioina. (Watson 2003).
Tulkitsevista metodologioista weberiläinen sosiologia voidaan tiivistää neljään pääkohtaan:
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1.
2.
3.
4.

tutkittavaa asiaa on lähestyttävä tulkitsevasta näkökulmasta,
on määriteltävä kyseessä oleva sosiaalinen toiminta,
on arvioitava tapauksen kausaalisuus ja
on todettava seuraukset, toissijaiset vaikutukset ja tahattomat seuraukset.
(Swedberg 2005).

Swedberg (2005) korostaa Weberin näkemystä siitä, että tulkitsevaa yhteiskunnallista tutkimusta tehtäessä tutkijan on lähestyttävä tutkittavaa ilmiötä useita erilaisia tekniikoita käyttäen. Nykyajan sosiologian valossa tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten laadullisten menetelmien hallitsemista. Talouden sosiologisessa
analyysissä painopisteen on suuntauduttava ihmisten välisen toiminnan tutkimiseen. Toiminta rakentuu tarkoituksen sisältävästä käyttäytymisestä ja sosiaalinen
tarkoittaa sitä, että tämä toiminta suuntautuu toisten toimijoiden yhteyteen. Käyttäytymisestä tulee toimintaa vain silloin, kun se sisältää tarkoituksen. Toiminnan
kausaalisten suhteiden analyysissä on otettava huomioon, että jonkun toimiessa
tapahtuu yleensä paljon enemmän kuin toimija on tarkoittanut eikä se, mitä tapahtuu, ole välttämättä toimijan haluamaa. Weber erottaa sosiologiassaan aiotun ja
toissijaisen vaikutuksen. Hänen mukaansa yksilöiden tekemillä toimenpiteillä on
myös sivuvaikutuksia, joista taloustieteilijät ovat olleet tietoisia jo Adam Smithin
ajoista lähtien (Swedberg 2005).
Symbolinen interaktionismi (Mead & Morris 1962) käsittelee sosiologisen ja
sosiopsykologisen identiteettikäsityksen rajapintaa. Identiteetin rakentuminen ja
se sosiaalinen miljöö, jossa yksilöllinen identiteetti tämän mallin mukaan sijaitsee,
on riippuvainen ihmisten keskinäisestä kanssakäymisestä. Subjektiviteetti puolestaan on pääasiassa subjektien välisten prosessien tuote, joka on rakentunut sosiaalisten sääntöjen ja sopimusten perusteella. Subjektiviteetin rakentumisessa on
havaittavissa, miten kulttuurin ja ideologioiden viralliset ja epäviralliset prosessit
vaikuttavat yksilölliseen toimintaan. Tämä fenomenologinen näkemys subjektiviteetin rakentumisesta on tärkeä metodologinen näkökulma tutkittaessa organisaatiokäyttäytymistä ja yksilöiden pyrkimystä tuottaa itselleen turvallinen identiteetti.
(Mead & Morris 1962).
Poststrukturalismi korostaa sitä, ettei kulttuurissa ja yhteiskunnassa ole löydettävissä valmiiksi olevia rakenteita, vaan tiedon muodostus ja totuudet ovat aina
subjektiivisia. Poststrukturalismi tarkoittaa laaja-alaista tieteenfilosofista suuntausta, joka korostaa erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten olevan tutkimuksessa muodostettuja. Valta nähdään enemmän tuottavana kuin kahlitsevana
eikä vallan vaikutuksilta voi välttyä. Valta esiintyy kietoutuneena jokapäiväisiin,
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heterogeenisiin mikrokäytäntöihin, mutta se ei kuitenkaan ole yksilön tai ryhmän
omistuksessa (Foucault & Gordon 1980, Foucault & Faubion 2000). Tämän tutkimuksen kiinnittyminen poststrukturalistiseen kielen ja vallan väliseen suhteeseen antaa syyn tarkastella poststrukturalismia tarkemmin.
Poststrukturalistinen tutkimus
Länsimainen ihmiskäsitys näkee inhimilliset olennot yhtenäisinä, ehjinä ja autonomisina yksilöinä, jotka ovat erillisiä ja erotettavissa sosiaalisesta ympäristöstä
ja organisaatiosta. Poststrukturalistinen katsanto on kritisoinut tällaista erottelua
sen dualistisesta pyrkimyksestä erottaa yksilö yhteiskunnasta, mieli kehosta, järjen käyttö tunteista (Henriques 1984). Hylkäämällä tällaisen ihmiskäsityksen ja
sen taustalla olevan persoonallisuuden kuvauksen, poststrukturalistinen näkökulma pyrkii korostamaan ihmisten elämän ja ympäröivän sosiaalisen maailman
kiinteää yhteyttä. Koska ihmiset ovat kietoutuneet sosiaalisiin suhteisiin syntymästä lähtien koko elämänsä ajaksi, ei yhteisöä ja yksilöä voi erottaa toisistaan
(Giddens 1979).
Poststrukturalistinen analyysi lähtee strukturalismin kritiikistä. Se hyväksyy
strukturalismin radikaalin poliittisen agendan, mutta haastaa sen monet pyhinä
pidetyt oletukset ja väitteet. Foucault’n (Foucault & Gordon 1980, Foucault &
Rabinow 1997) mukaan on välttämätöntä ajatella ajattelemattomia eli paljastaa,
mitä kautta dogmi on muuttunut ajattelun ulkopuolella olevaksi itsestäänselvyydeksi. Sen vuoksi hän haastoi suuret ideologiat kuten marxismin, humanismin ja
psykoanalyysin ottamalla esiin kysymyksen niiden inhimillisyyttä alistavasta
vallasta.
Strukturalistit olettivat, että modernin realistisen tekstin taustalla on alitajuinen selitys, joka pohjimmiltaan on saanut alkunsa kulttuurista. Poststrukturalistisesta näkökulmasta syvärakenteen olemassaolo on harhaa, sillä kaikki on esillä
tekstissä. Jokainen teksti on mahdollista lukea äärettömän monella tavalla ja jokainen teksti on yhteydessä moniin muihin teksteihin. Lukija on poststrukturalistille tärkeämpi kuin tekijä, jonka he katsovan olevan kuollut, vaikkakin jäljelle
jäänyt tulkinta saa muotonsa ja sisältönsä lukemisessa. Poststrukturalistille subjekti ei välttämättä ole kokonainen ja pysyvä entiteetti vaan itse on positio tekstissä, diskurssin tuote. Itse on siis häilyvä ja ristiriitainen. (Juuti 2006).
“Tietyt vallan menettelyt vaikuttavat niihin diskursiivisiin kenttiin, jotka määrittelevät ja muovaavat sekä yksilöiden aineellisia että merkitykseen liittyviä
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tekijöitä. Diskursiiviset kentät ovat pohjimmiltaan muodostuneet kilpailevista
diskursseista, jotka tuottavat erilaisia subjektipositioita ja identiteettien muotoja” (Weedon 2004:17).
Poststrukturalistinen tutkimus kyseenalaistaa yksilön itsenäisesti ajattelevana ja
tuntevana inhimillisenä subjektina, joka käyttäytyy kuin olisi ainutlaatuinen ja
itseään ohjaava persoonallisuus. Poststrukturalistit painottavat, että ihmisen tapa
nähdä itsensä on muodostunut ympäröivien diskurssien perusteella. Erilaiset diskurssit ovat käyttäneet valtaa ihmisiin rakentamalla erilaisia kategorioita, joihin
heidät on sijoitettu. Luokittelut mahdollistavat käsityksen muodostumisen luokiteltujen olemuksesta ja myös suhtautumisen heihin. Siten esimerkiksi työpaikalla
olevia työntekijöitä voidaan sanoa ”lojaaleiksi”, jolloin heidät voidaan ymmärtää
henkilöiksi, jotka tukevat tiettyjä työpaikan valtasuhteita, ja se puolestaan rohkaisee käyttäytymiseen, joka on sopusoinnussa tuon ilmaisun kanssa (Watson 2003).
Poststrukturalistinen ajattelu ei ole yksinkertaisesti määriteltävissä oleva yhtenäinen suuntaus, vaan se sisältää useita lähestymistapoja. Yhteistä näille eri
tulokulmille on käsitys todellisuuden ja ihmistoiminnan sosiaalisesta luonteesta ja
kielen käytöstä havaintojen erottelemisessa. Poststrukturalistinen käsitys kumoaa
olemassa olevat vakiintuneet käsitykset lujista perustuksista ja essentialistisista
varmuuksista. Tämä on seurausta merkitysten kielellisestä rakentumisesta merkitysrakenteen muuntuvassa suhdejärjestelmässä (Laine 2010). Tämäntyyppinen
rakentuminen mahdollistaa monien määrittelyjen syntymisen, eikä ole vaaraa
takertua olennaisimmalta vaikuttavaan. Suuret teoriat ja historian suuret tarinat
korvaantuvat pirstoutuneilla paikallisilla tarinoilla (Fournier & Grey 2000). Poststrukturalistinen tutkimus pyrkii selvittämään niitä tekijöitä, joiden perusteella
jotkin ilmiöt ymmärretään itsestäänselvyyksiksi.
Poststrukturalismi analyysiotteena on sangen laaja, mutta sen eri suuntausten
yhteinen piirre on kielen keskeinen merkitys. Samalla kun tämä ajatussuunta esittää kritiikkiä aikaisemman strukturalistisen ajattelun tiettyjä piirteitä kohtaan,
omaksuu se itseensä joitain ajatuksia siitä. Kuitenkin poststrukturalistisen ajattelun pysyviä elementtejä ovat kielen lisäksi käsitys kaikenlaisten totaliteettien
suhteellisuudesta, kielellisen merkityksen käytännöt, subjektin ja diskurssin keskeinen asema (Giddens 1987). Weedonin (2004) mukaan keskustelu vallan ja
kielen näkyvillä olevasta suhteesta liittyy poststrukturalistiseen tutkimukseen
siten, että lähestyttäessä teoreettisesti subjektiviteetin ja identiteetin käsitteitä,
kieli muodostaa – eikä niinkään heijasta tai ilmaise – koetun tarkoitusta ja identiteettiä. Kieli on paikka, jonka avulla varsinainen ja mahdollinen organisaatio, sen
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sosiaaliset ja poliittiset seuraukset määritellään ja jossa tapahtuu diskurssien välinen kiistely (Foucault 1981, Foucault & Bouchard 1993, Weedon 1987).
Sosiaalinen konstruktionismi, diskurssi ja kieli
Valtavirran tutkimuksen ja managerialistisen organisaatiokirjallisuuden mukaan
organisaatiota on voitu parhaiten ymmärtää tarkastelemalla sitä objektina. Organisaatio on nähty itsenäisenä kokonaisuutena, jolla on tietyt ominaisuudet kuten
rakenne, strategia, henkilöstö tai visio. Berger ja Luckmannin (1967), Kuhnin
(1970), Giddensin (1984) ja Douglasin (1986) myötävaikutuksella sosiaalisesti
konstruoituneen todellisuuden käsite on kuitenkin laajasti hyväksytty organisaatiotutkimuksen todellisuuskäsitykseksi. Kehitys organisaatioiden analyysissä on
suuntautunut itsenäisen kokonaisuuden ajattelusta kohti erilaisia organisaatioihin
liittyviä aktiviteetteja, jotka tapahtuvat kuvitteellisessa maailmassa (Alvesson
1990, Deetz 1992, Kärreman & Alvesson 2004).
Sosiaalinen konstruktionismi lähtee ajatuksesta, että todellisuus on ihmisten
välisissä sosiaalisissa prosesseissa merkitysten avulla rakentuvaa. Kun todellisuus
nähdään keskeisesti sosiaalisten merkitysten kautta jäsentyvänä, vaikuttaa se
myös käsitykseen todellisuutta koskevan tiedon luonteesta. Tieto ei ole heijastusta
jostakin pysyvästä todellisuudesta, vaan sen sijaan tieto on aina jostakin näkökulmasta, jotakin tarkoitusta varten ja jossakin sosiaalisessa suhteessa merkityksellistettyä tietoa. (Burr 1995). Todellisuuden kuvauksia ei tämän katsannon mukaan ole olemassa ilman sosiaalista kontekstia. Siis kuvausten kohteet eivät sanele ymmärrystämme maailmasta, toisista tai itsestämme. (Gergen 1999). Sen sijaan
kuvaukset todellisuudesta muotoutuvat ihmisten välisissä sosiaalisissa prosesseissa, jossa kielellä, käsitteellisillä kehyksillä, kategorioilla sekä muunlaisilla representaation muodoilla on keskeinen merkitys. Todellisuuden ymmärtäminen
jonkinlaisena ja tähän ymmärrykseen liittyvien elämismuotojen ja traditioiden
ylläpitäminen edellyttävät siten jatkuvaa ihmisten välistä merkitysten jakamista ja
muodostamista (Burr 1995, Gergen 1999).
Sosiaalinen konstruktionismi organisaatiokontekstissa asettaa diskurssin keskeiseksi ymmärryksen ja olemassa olevan todellisuuden muodostajaksi. Mumby
ja Clair (1997, 181) toteavat:
”Organisaatiot ovat olemassa vain silloin kun niiden jäsenet muodostavat ne
diskurssin avulla. Tämä ei tarkoita, että organisaatiot eivät olisi ’mitään
muuta kuin’ diskurssi, vaan ennen kaikkea sitä, että diskurssi on perusväline,
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jonka avulla organisaation jäsenet muodostavat ehyen sosiaalisen todellisuuden, joka antaa puitteet heidän omakuvalleen”.
Perinteinen näkemys diskurssista toteaa sen olevan puhutun ja kirjoitetun tekstin
yhdistelmä (Gilbert & Mulkay 1984). Se antaa mahdollisuuden määritellä diskurssi kaikenlaisen puhutun kanssakäymisen, muodollisen ja epämuodollisen sekä
kaikenlaisen kirjoitetun tekstin ilmenemismuodoksi (Potter & Wetherell 1987).
Määritelmä painottaa diskurssia kielen tutkimisen kannalta, vaikka diskurssin
käsitettä on laajennettu käsittämään kulttuurin artefakteja kuten musiikkia, taidetta tai arkkitehtuuria (Hodge & Kress 1988).
Diskurssi voidaan ymmärtää ajan myötä syntyväksi inhimillisen kulttuurin
elementiksi, joka antaa kehykset erilaisten näkökulmien ymmärtämiselle ja siten
vaikuttaa ihmisten tapaan toimia tuon kokemansa näkökulman suhteen. (Watson
1980). Diskurssi on joukko käsitteitä, toteamuksia, termejä ja ilmaisuja, jotka
muodostavat tavan puhua tai kirjoittaa tietystä elämässä tapahtuvasta aspektista,
ja samalla ne kehystävät tavan, jolla ihmiset ymmärtävät ja toimivat tuon asian
suhteen.
Barrett ym. (1995) korostavat, että ihmisten käsittämä ”todellisuus”, ”totuus”,
tai ”näin asiat ovat” ovat ainakin osittain sosiaalisia konstruktioita, jotka on luotu,
ilmaistu ja vahvistettu diskurssissa. Tämä puolestaan rakentaa tai voimistaa organisaation kulttuuria, rakenteita ja prosesseja. Ihmisten puhutut ja kirjoitetut, tiettyyn kontekstiin liittyvät lausumat saavat merkityksen heidän kokemustensa ja
reaktioidensa perusteella. Eri ryhmät tai tasot organisaatiossa kehittävät omat
diskurssinsa tiettyihin asioihin tarinoiden, keskustelujen ja dokumenttien avulla,
ja heidän näkemyksensä esillä olevista asioista tulevat määritellyksi näissä diskursseissa. Tämä voi johtaa myös kilpaileviin versioihin todellisuudesta (Barrett
ym. 1995).
Yksinkertaistetun määritelmän tarjoaa Stuart Hall (1992) väittäessään diskurssin olevan ryhmä lausumia, jotka tarjoavat kielen tiedon representaatioon.
Tiettyyn ilmiöön tai aiheeseen liittyvät lausumat on mahdollista selvittää tai nähdä tietyllä tavalla kulloistakin diskurssia seuraten. Samalla kuitenkin asioiden
näkeminen tietyllä tavalla rajoittaa vaihtoehtoisia tapoja nähdä tai esittää niitä. Se
sulkee pois muut mahdollisuudet ja jäljelle jää vain ”valtavirtaa” edustava näkemys. Hajer (1995) määrittelee diskurssin
”ideoista, käsitteistä ja luokitteluista muodostuvaksi kokonaisuudeksi, joka
tuotetaan, uusitaan ja muutetaan niissä käytänteissä, joissa sosiaaliselle toiminnalle annetaan merkitys” (Hajer 1995: 44).
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Laajimmat määritelmät diskurssista näkevät diskurssin kuvaavan myös tapaa
ajatella. Tästä esimerkkinä Dijk (1997) kuvaa uusliberalismin diskurssia. Hänen
mukaan uusliberalismin diskurssi ei tarkoita pelkästään sitä kieltä, jota uusliberaalit ajattelijat ja kannattajat käyttävät, vaan myös niitä ajatuksia ja aatteita, joita he
tuovat esille. Tällainen tulkinta painottaa diskurssia keskeisenä sosiaalisen todellisuuden muodostumisen elementtinä. Jokapäiväiset asenteemme ja käyttäytymisemme samoin kuin käsityksemme todellisuudesta ovat muotoutuneet niiden
diskursiivisten käytäntöjen ja kanssakäymisten perusteella, joihin osallistumme ja
jotka tuomme julki. (Berger & Luckmann 1967, Dijk 1997).
Fairclough (1995, 2003, 2005) jakaa diskurssin kahteen eri merkitykseen:
diskurssi voi olla osoitus sosiaalisesta toiminnasta ja vuorovaikutuksesta tai se voi
olla sosiaalinen konstruktio. Sosiaalisesta toiminnasta on kysymys silloin, kun
ihmiset ovat kanssakäymisessä toistensa kanssa. Tässä tutkimuksessa diskurssi
esitetään tiedon muotona eli toisteisena ja suhteellisen vakiintuneena merkitysjärjestelmänä, joka antaa ympäröivän maailman tapahtumille, tilanteille, teoille,
olotiloille ja suhteille merkityksen eri näkökulmista.
Alvesson ja Kärreman (2000) esittävät kaksi merkittävää, mutta erilaista lähestymistä diskurssiin. Ensinnäkin sitä voidaan käyttää sosiaalisesti tuotetun tekstin tutkimisessa sen omaan toimintaan liittyvässä kontekstissa. Sosiaalisesti tuotetulla tekstillä he tarkoittavat sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä. Tällöin pääpaino on organisaatioelämän jokapäiväisen kanssakäymisen luonteen tutkimisessa
puheen ja tekstin avulla. Toinen lähestyminen kiinnittää huomion sosiaalisen
todellisuuden rakentumiseen historiallisesti määräytyneiden diskurssien liikkeiden kautta. Sosiaalisen todellisuuden oletetaan enemmän tai vähemmän muotoutuneen tai olevan jopa alisteinen diskurssissa näkyville vallan ja tiedon suhteille.
(Alvesson & Kärreman 2000).
Mielenkiinto kielen avulla tapahtuvaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kohtaan on vahvaa (Deetz 1992, Potter & Wetherell 1987). Ratkaisua tutkimuksen
kysymyksiin etsitään ihmisten tavasta käyttää kieltä tietyissä tilanteissa. Kielen
merkityksen korostuminen näkyy organisaatioiden tutkimisessa diskurssien tutkimisen runsautena. Instituutioiden kielen tutkijat ovat kiinnostuneita nimenomaan niistä mikroprosesseista, jotka ovat työssä tai työsuhteessa käytetyn puheen taustalla. Organisaatiokommunikaation tutkijat ovat vähemmän kiinnostuneita siitä, miten kieli toimii institutionaalisesti, mutta he haluavat tutkia diskurssien ja erilaisten prosessien välistä yhteyttä. Johtamisessa diskurssi viittaa puheen
ja kirjoituksen käytäntöihin, kokoelmaan tuotettuja, välitettyjä ja kulutettuja tekstejä, joissa on laajempaa sisältöä. (Drew & Heritage 1992). Sosiaalisesti konstru40

oituva todellisuus ei kuitenkaan juurikaan näy valtavirtaa edustavassa managerialistisessa organisaatiokirjallisuudessa.
Haasteena on myös, että diskurssi-käsitettä käytetään erilaisissa yhteyksissä
eikä sen monia käyttötarkoituksia useinkaan perustella. Hall (1992) kysyykin,
onko mahdollista rajoittaa sosiaalisen konstruktion muodostamaa kuvaa saadaksemme määriteltyä organisaation vai onko otettava mukaan myös syrjimistä aiheuttavat rakenteet, joita voidaan tutkia ongelmien kontekstissa käytettävän kielen
avulla. Tämä kysymys liittyy kiinteästi organisaatiotutkimukseen ja jakaa tutkijoita positivistisen tradition ja kriittisen teorian jakolinjojen mukaisesti.
2.7

Siirtymä modernista postmoderniin

Sosiaalitieteissä on tapahtunut merkittävä epistemologinen siirtymä, jolla on havaittava vaikutus myös organisaatioiden tutkimiseen. Keskustelu on polarisoitunut kahteen vastakkaiseen epistemologiseen suuntaan: moderniin, joka uskoo
rationaalisen ajattelun vievän ihmiskuntaa eteenpäin, ja postmoderniin, joka puolestaan suosii kriittistä kyseenalaistamista ja esittää usein modernin etnosentristen
itsestäänselvyyksien kiistämistä. Siirtymä merkitsee muutosta organisaatiokäsitteessä. Entisen vahvan hallinnollis-taloudellisen funktion on korvannut käsitys
organisaatiosta rationaalisten ajatusten tuottajana ja muokkaajana (Cooper &
Burrell 1988).
Moderni ilmaisee uskoa rationaaliseen, hierarkkiseen vaikutusvaltaan. Tyypillisiä modernin ilmentymiä on havaittavissa byrokratiassa ja tieteessä. Muoto,
päämäärä ja päättäväisyys ovat modernin katsantokannan keinoja saavuttaa parempi maailma. Sitoutuminen järkiperäiseen suunnitteluun, yhdenmukaistamiseen
ja standardien kehittämiseen hallitsevat modernia ajattelua, ja ideaalina nähdään
asiantuntijoiden toimesta suunniteltu, täydellisesti määräytynyt ja valvottu maailma, jossa ristiriitaisuus ja epämääräisyys on häivytetty (Willmott 1992). Perustana tälle ideaalille on oletus siitä, että organisatoriset todellisuudet saadaan tietoon virallisen menettelyn avulla johtamalla empiirinen tutkimus universaalien ja
tieteellisten tutkimusperinteiden mukaisesti.
Moderni ajattelutapa esittää tiedon yhteiskunnasta ja organisaatioista ”suuren
kertomuksen” metaforana – kertomuksen, joka on ehyt tarina sosiaalisen ja luonnollisen maailman kehittymisestä järkeilyn ja tieteen ansiosta. Moderni voidaan
täten rinnastaa positivismiin, ja sen tavoitteena on löytää objektiivisia totuuksia
loogis-tieteellisen tiedon kautta. Tapahtumat on selitetty yleisten lakien ja syyseuraussuhteiden avulla (Czarniawska 1999). Moderni diskurssi kuvaa järkevää
41

todellisuutta ja järjestystä, joka on jo olemassa maailmassa ”tuolla jossakin”, ja
aina on olemassa ajatteleva toimija, subjekti, joka voi liittyä tietoisesti tähän ulkopuoliseen todellisuuteen (Cooper & Burrell 1988).
Moderni subjektikäsitys, käsitys ihmisen minuudesta, on dualistisen kahtiajaon täyttämä ja pohjautuu subjektin ja objektin, sielun ja ruumiin, psyyken ja materian, sisäisen ja ulkoisen, tietoisen ja tiedostamattoman erottamiselle toisistaan
(Taylor 1992). Moderni yksilö käsitetään maailmasta irrotetuksi, itseriittoiseksi ja
individualistiseksi yksiköksi (Sampson 1993).
Organisaatioteoria on modernin luomus (Clegg 1990, Gergen & Thatchenkery 1996), joka saa erityisesti kiittää syntymisestään Max Weberiä (1864–1920).
Stewart Cleggin (1990) mukaan ratkaiseva piirre modernissa on sen keskeinen
käsitys työnjaon kehittymisestä niin, että työnjaon eteneminen johtaa talouden
toimijoiden erilaistumisprosessiin. Tämän prosessin tuloksena kukin osapuoli
osallistuu siihen organisaation aktiviteettiin, jossa hänen ominaisuutensa ja kykynsä tulevat parhaiten esiin (Clegg 1990). Organisaatioita ei kuitenkaan aina
esitetä mahdollisuuksien turvaajina tai hyvää tuottavina vaan myös rajoittavina ja
sortavina. Tällaiset käsitykset johtuvat Cleggin mukaan kaiken ajattelun läpi tunkeutuvasta modernin ajattelusta, jonka alkulähde voidaan jäljittää Max Weberin
näkemykseen byrokratiasta organisaation rakenteita kahlitsevana ”rautahäkkinä”.
Johtamisen teoriat vaikuttavat muuttuvan nopeasti, mutta useimmiten muutokset tapahtuvat vallitsevan paradigman puitteissa. Suuri muutos on kuitenkin
tapahtunut yhteiskunnassa ja organisaatioiden toimintaympäristössä. (Clegg &
Dunkerley 1980, Hassard 1993) siirryttäessä jälkiteolliseen tietoyhteiskuntaan.
Lisääntynyt turbulenssi, globaalit markkinavoimat, kilpailun koveneminen sekä
uuden tiedon aiheuttama innovaatioiden määrän ja laadun kasvu edellyttävät erilaista päätöksentekoprosessia kuin modernin valtakaudella. Weberin ”byrokratian
rautahäkki”, joka perustui sääntöihin, hierarkkiseen ja keskitettyyn organisaatioon,
ei turvaa tehokkuutta. On tapahtunut muutos modernista postmoderniin, joka
”asettaa organisaation olemukseltaan ennemmin orgaaniseksi yhteiskunnan
osaksi kuin erilliseksi saarekkeeksi” (Clegg & Dunkerley 1980: 181).
Tämä käsitys on päinvastainen kuin byrokraattiset modernin kehitelmät. Postmoderni ajattelu haastaa sekä modernin ontologisen ulottuvuuden yhteiskunnan olemuksesta että epistemologisen ulottuvuuden, siis tavan tarkastella yhteiskuntaa.
Modernin käsitteistössä näkyi piirteitä ajattelusta, jonka mukaan yhteiskunta ja
organisaatiot noudattivat tämän ”suuren tarinan” juonta (Thompson & McHugh
2002). Postmodernissa entisen rationaalisen ajattelun tilalle on tullut käsitys orga42

nisaatiosta ympäristöönsä reagoivana ja joustavana entiteettinä. Suuri tarina on
hylätty.
Eroavuus, epäjohdonmukaisuus ja labiilius kuvaavat postmoderneja ilmiöitä,
joissa sisältöä ei voi absoluuttisesti kiinnittää olevaan. Sisältö on sitä, minkä merkityksen me sille annamme kielen avulla – kielen, joka paremminkin rakentaa
kuin kuvaa todellisuutta (Thompson & McHugh 2002). Samalla rakentamamme
todellisuus muuttuu virtuaaliseksi, yhteiskunta ja sen instituutiot pirstoutuvat ja
diskurssit moninkertaistuvat. Voimat, joiden varaan pysyvät identiteetit rakennetaan, katoavat (Alvesson & Deetz 2006).
2.8

Tutkimuksen teoreettiset sitoumukset

Tässä luvussa olen tarkastellut tutkimuksen ymmärtämisen kannalta tärkeitä organisaatiotutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia ja muutosta tieteenfilosofisessa ajattelussa. Näkyväksi on tullut, miten metodinen keskustelu liiketaloustieteessä on viime vuosikymmenen aikana laajentunut. Aiemmin keskustelu tutkimustradition ja tutkimuksen epistemologisista ja ontologisista sitoumuksista sekä
epistemologian ja metodin välisistä suhteista on keskittynyt rajallisesti käsittelemään etupäässä jakoa laadullisiin ja määrällisiin aineistoihin ja metodeihin. Nyt
keskustelu on suuntautunut konstruktionismiin ja anti-empiristisen postmodernismin suuntaan. Postmodernismi organisaatiotutkimuksessa on tarkoittanut erityisesti pesäeroa managerialistiseen tutkimukseen. Kriittistä tutkimusta kohtaan
virinneen kiinnostuksen voidaan katsoa nousseen postmodernin tutkimuksen kasvusta. (Kovalainen 2005).
Modernismin tiukkaan rajattu suuri tarina on kadonnut, ja sen myötä organisaatioissa työskentelevien yksilöiden kokema todellisuus on muuttunut. Dualistinen maailmankuva on korvautunut subjektiivisemmalla ja konstruktiivisemmalla
käsityksellä todellisuuden olemuksesta. Kielellisen käänteen ansiosta kieli ei enää
ole pelkästään esittämisen väline, vaan se on tapa konstruoida maailmaa. Muutoksia on tapahtunut myös suhtautumisessa tutkimusparadigmojen valintaan. Entisen
tiukan paradigmajaottelun on syrjäyttänyt mahdollisuus tarkastella ilmiötä useammasta perspektiivistä, jolloin mahdollisuus uusiin oivalluksiin kasvaa.
Postmoderni ajattelu on kyseenalaistanut itsestäänselvyydet ja korvannut hallinnollis-taloudellisen organisaatiokäsityksen organisaatiolla, joka on osa ympäröivää yhteiskuntaa. Pirstoutuneen ja epävarman todellisuuden, organisaation
monimutkaisten ja usein epätasa-arvoisten rakenteiden sekä yksilöiden välisten
suhteiden tutkiminen tarvitsee teorian, joka keskittyy tutkimaan organisaatiossa
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rakentuneita merkityksiä ja arvoja. Sen on myös kyettävä teoretisoimaan yksilöllistä tietoisuutta. Tällaiselta teorialta edellytetään lisäksi kykyä analysoida kielen,
subjektiviteetin, organisaation ja vallan välisiä suhteita. On kyettävä ymmärtämään, miksi työntekijät hyväksyvät asemansa, joka on alisteinen organisaation
johdolle, ja on ymmärrettävä myös niitä mekanismeja, joiden avulla tämän tutkimuksen empiirisessä osassa johto, keskijohto ja työntekijät hankkivat intressejään
kuvaavan diskursiivisen aseman.
Jotta tutkimuksella kyetään vastaamaan edellä kuvattuun muutokseen, on
välttämätöntä paljastaa, mitä kautta itsestäänselvyydet ovat saaneet alkunsa. Ihmisten tapa nähdä itsensä on muodostunut ympärillä käytettyjen diskurssien perusteella, jolloin erilaiset diskurssit sijoittavat heidät kategorioihin, joiden mukaisesti heidän tulisi käyttäytyä.
Tämä tutkimus vastaa näihin tarpeisiin. Tutkimuksessani pyrin tekemään näkyväksi, miten rakenteet eli organisaatiot ja niiden kulttuurit, itsestäänselvyydet ja
sisäistetyt normit toisaalta rajoittavat ja toisaalta mahdollistavat yksilöiden toimintaa, sekä paljastamaan sitä, miksi ihmiset toimivat kuten toimivat.
Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat muotoutuneet ja selkeytyneet empiirisen aineiston hankkimisen ja analysoinnin yhteydessä. Teoreettisiin lähtökohtiin ovat vaikuttaneet klassiset tieteenfilosofit, teoreetikot, lukuisat organisaatiotutkijat sekä erityisesti valtaa, työtä sekä organisaatiokulttuuria käsitelleet tutkimukset, joista kuitenkin on syytä nostaa muutama erityisesti esille.
Työprosessiteoria tutkimuksen alkuperäisenä lähtökohtana on saanut perusolemuksensa Bravermanin (1974) elämäntyöstä. Teoreettista pohjaa yhdistää
historiallinen realismi, joka on ollut lähtökohtana monelle työprosessiteoreetikolle.
David Knights ja Hugh Willmott ovat kehittäneet kriittistä organisaatioteoriaa,
joka antaa tähän työhön vahvan perustan. He ovat tuoneet työprosessin tarkasteluun yksilötason toimijuuden silti hylkäämättä taustalla vaikuttavia rakenteita.
Erityisesti Mats Alvessonin kriittistä organisaatioteoriaa, kulttuuria, johtamista ja
identiteetin muodostumista käsittelevät kirjoitukset ovat inspiroineet minua katsomaan ilmiötä uusin silmin. Myös Alvessonin yhteistyö Stanley Deetzin ja Dan
Kärremanin kanssa on ollut tätä tutkimusta ravitsevaa. Kolmas näkökulma nousee
työn ja työelämän muutoksesta niin, että perinteisen työprosessiteorian rinnalle
nousee poststrukturalistinen vallan näkökulma. Valtaa tarkastellaan perinteisen
weberiläisen käsityksen ja Foucault’n tiedon ja vallan suhteen määrittelemänä.
Kuviossa 6 on kuvattuna teoreettinen näkemykseni tutkittavasta ilmiöstä sekä
siihen keskeisesti vaikuttaneet teoreetikot:
44

Kuvio 6. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.

Yllä olevan kuvion perusteella voidaan yhteenvetona todeta:
–
–
–
–
–

Organisaatiokäsityksen tieteenfilosofinen perusolettamus lähtee historiallisesta realismista.
Epistemologialtaan tutkimus on antipositivistinen eli kaikki havainnot ovat
arvolähtöisiä.
Empiirisessä osassa kohdeorganisaation tutkimus liittyy osaksi kriittistä organisaatiotutkimusta.
Työprosessin osallisten työtä ja ammattiin liittyvää kanssakäymistä lähestytään heidän käyttämiensä diskurssien pohjalta.
Valta, kontrolli, ammattitaito ja vastustus ovat tekijöitä, jotka työprosessissa
vaikuttavina on otettu mukaan haettaessa ratkaisua tutkimustehtävään.
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3

Työ, talousjärjestelmä ja työmarkkinat

Työvoima tuotannontekijänä muodostuu ihmisten tekemästä vastikkeellisesta tai
vastikkeettomasta työstä. Organisaatio vaihtaa yksilöiden työpotentiaalin yleensä
rahalliseen korvaukseen ja saa yksilön käyttämään osan ajastaan toimintoihin,
joiden tavoitteen maksava organisaatio määrittelee. Tutkimalla työn historiallista
muutosta, talousjärjestelmän kehittymistä, työmarkkinoiden muutoksia sekä työn
luonteen muutosten vaikutuksia tekijänsä käyttäytymiseen, on mahdollista saada
vastauksia siihen, miksi yksilö suostuu tekemään työtä muiden ohjauksessa ja
mitä vaikutuksia työllä on yksilöön ja hänen toimintaansa.
Tässä luvussa tarkastellaan työtä ja työnteon kehittymistä historian kuluessa
sekä sitä, millainen on yksilön, yhteisön ja työn välinen suhde. Lopuksi luodaan
katsaus työmarkkinoiden muutoksiin.
3.1

Työn historiallisesta merkityksestä

Suurimman osan aikaa ihmiskunnan historiassa yksilöllä ei ole ollut mahdollisuuksia valintoihin tehtävän työn suhteen, sillä henkiinjäämistaistelu on yleensä
määritellyt omat imperatiivinsa. Taloustieteilijät, sosiologit, filosofit ja psykologit
ovat yrittäneet etsiä historiasta tai antropologiasta vastausta kysymykseen, mitä
työ on ollut, mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa. He ovat halunneet tietää,
onko työ se tekijä, joka on rakentanut identiteettimme, arvovaltamme ja itsekunnioituksemme, sekä mistä lähtien ja missä olosuhteissa suhtautuminen työhön on
saanut sellaisen aseman sosiaalisessa todellisuudessamme, jollaisena se nykyisin
näyttäytyy. Tutkijat yrittävät löytää kriittisiä käännekohtia, historiallisia siirtymiä
tai merkittäviä ajattelijoita, joiden opastamana selviäisi työn merkitys ja sen perimmäinen luonne.
Antiikin Kreikassa työ oli yksinkertaisesti kirous, jota jokaisen vapaan kansalaisen tuli välttää. Ateenan vapaat kansalaiset, ts. miehet, pyrkivät vapauttamaan
itsensä kaikesta välttämättömyydestä ja pakosta – myös työnteosta (Ehmer & Lis
2009). Maanviljely hyväksyttiin vastahakoisesti, koska se tuotti toimeentuloa ja
siten vapautta. Kaikenlainen muu työnteko tuomittiin sen vuoksi, että se vei aikaa
hyveiden harjoittamiselta. Platon (427–347 eKr.) jopa väitti, että ihmisen tekemä
työ oli henkisesti vahingollista. Teoksessaan The Republic Platon totesi, että monet miehet ovat olemukseltaan epätäydellisiä, koska heidän kehonsa on tärvelty
taidoilla ja erilaisilla osaamisilla. Heidän sielunsa ovat jakaantuneet ja pilaantuneet heidän joutuessaan suorittamaan mekaanista työtä (Platon & Shorey 1969: 6).
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Platon edellytti jonkinasteista alkeellista työnjakoa, koska yksilöiden taitojen
tulee kehittyä eri suuntiin. Aristoteles (384–322 eKr.) vei työnjaon pidemmälle ja
vaati, että työnteon turmelevan luonteen vuoksi vapaiden kansalaisten on annettava työn suorittaminen siihen tarkoitetuille ryhmille: orjille ja ulkomaalaisille
(Anthony 1977). Yhteiskunta oli määritelty maailmaksi, joka edusti vastakohtaa
työn maailmalle. Se piti sisällään hyveiden harjoittamista, vapaa-aikaa ja politiikkaa (Beck & Camiller 2000).
Heprealaisille työ oli epämiellyttävää raatamista, mutta myös tapa hyvittää
syntejä ja yritys saada takaisin henkistä arvokkuutta. Työllä sinänsä ei ollut itseisarvoa, vaan se käsitettiin armon ja puhdistautumisen välineeksi (Fox 1971,
Mills 1956). Keskiaikainen katolilaisuus ja myös Luther (1483–1546) käsittivät
työn rangaistukseksi syntien tekemisestä, ja työn tekeminen oli keino palvella
Jumalaa. Luther häivytti eron uskonnollisen hurskauden ja maallisen aktiviteetin
väliltä. Hänen mukaansa ammatti saadaan kutsumuksen avulla ja sen mukaisella
työllä on merkitys pyrittäessä kohti pelastumista (Mills 1956).
Työnteon välttämättömyys kehittyi näin osana uskonnollista eetosta. Ihmisen
oli täytettävä velvollisuutensa maallisessa ammatissa niin hyvin kuin mahdollista.
Jumalaa palveltiin maallisten velvollisuuksien toteuttamisella sellaisina kuin kunkin osana oli. Tästä muodostui hänen kutsumuksensa – ammatti, jota hänen piti
harjoittaa. Ranskalaisen teologin Jean Calvinin (1509–1564) ajatteluun perustuva
kalvinistinen predestinaatio-oppi edellytti jatkuvaa työntekoa pelastuksen ehtona.
Vain täyttämällä kutsumustehtävänsä, tekemällä kovasti maallista työtä, oli mahdollista välttää kadotus ja niin päästä lunastettujen joukkoon. Kutsumuksen noudattaminen oli jumalaa pelkäävän yksilön omaatuntoa sitova velvollisuus. Tästä
ajatuksesta kehittyi protestanttinen etiikka. Protestanttisen etiikan mukaisesti
kovan työnteon mukanaan tuoma menestyminen oli hyveellisyyden osoitus. Sen
oletettiin olevan askeettisen elämän korkein muoto, joka antoi parhaan mahdollisuuden uudestisyntymiseen. Sen vastakohtana oli työn vieroksuminen, jonka
palkkana oli joutuminen kadotukseen (Fox 1971).
Uskonto määritti näin ammatin Jumalan kullekin ihmiselle antamaksi osaksi.
Uskonto määritti työn tekemisen määrän ja työmoraalin. Kalvinismin on katsottu
luoneen perustan modernille tehdasteollisuudelle määrittelemällä työnjaon periaatteet, jotka muuttivat tuotannon luonteen käsityöläisyydestä erilaisten ammattien mukaiseksi erikoistumiseksi (Fox 1971). Työnantajat käyttivät kadotukseen
joutumisen pelkoa hyväkseen viittaamalla jumalalliseen alkuperään hankkiessaan
valtuutusta arvovallalleen. John Locken (1632–1704) ja Adam Smithin (1723–
1790) kirjoituksissa moraaliset arvot, omistajuus, työn hierarkkinen jakaminen ja
48

vapailla markkinoilla toteutuva yksilöiden välinen kilpailu nivottiin saumattomasti yhteen. Näitä pidettiin Jumalan luomaan järjestykseen kuuluvana, joten niihin
nojaava liiketoiminta ja arvovallan perusta oli sopusoinnussa Jumalan tahdon
kanssa (Zuboff 1990).
Max Weber (1864–1920) yhdisti uskonpuhdistajan ja asketismin kannattajan
henkisen eetoksen rationaalisuuden tavoitteluun. Hänen näkemyksensä mukaan
yksilö palveli parhaiten Jumalaa hankkimalla maallista omaisuutta (Watson 2008).
Weber piti välttämättömänä, että yksilöt ottavat työnteon elämänsä ohjenuoraksi.
Weberin mukaan työ on suoritettava aivan kuin se olisi itsessään ehdoton päämäärä, kutsumus. Hän painotti luonnon systemaattista hyödyntämistä, rationaalista
suhtautumista ajankäyttöön sekä voiton maksimointia. Yritysorganisaation Weber
määritteli ”sosiaalisten suhteiden yhdistelmäksi, jossa hallintohenkilöstön aktiviteetti suuntautuu yksinomaan ja koko ajan toteuttamaan organisaation tavoitteita”
(Bendix & Weber 1962, 115). Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on otettava
käyttöön teknologiset innovaatiot, jotta saadaan perusta taloudelliselle kasvulle ja
kapitalismin kehittymiselle (Weber ym. 1978).
Näin syntyi ”kapitalismin henki”, jonka katsotaan heikentäneen uskonnon
valta-asemaa työnteon motiivina. Uskonnollisen mystiikan tilalle kehittyi rationaalinen ajattelutapa, jonka mukaan voiton tavoittelu saa ihmiset tekemään työtä
ja itse työ järjestetään byrokraattisten sääntöjen mukaiseksi.
3.2

Klassisten filosofien näkemyksiä yksilön suhteesta
kapitalismiin talouden rakenteena

Systemaattinen organisaatioajattelu ja siihen liittyvä johtaminen sosiaalisena käytäntönä kehittyi 18. vuosisadan lopussa ja 19. vuosisadan alkuvuosina (Pollard
1965). Siirryttäessä yksilötuotannosta pienimuotoisen kotiteollisuusvaiheen ja
ammattikuntalaitoksen jälkeiseen varhaisteolliseen tuotantomuotoon organisaatioajattelu sai järjestelmälliset piirteensä.
Henri de Saint-Simonin (1760–1825) käsitys yhteisöstä orgaanisena entiteettinä on ollut lähtökohta usealle yhteiskuntaa ja organisaatiota tutkineelle ajattelijalle, mm. Karl Marxille. Saint-Simonin työ nojaa yhteiskunnallisen sovun mahdollisuuteen, joka Saint-Simonin näkemyksen mukaan saisi alkunsa ajattelun ja
älyllisten periaatteiden yhteydestä. Saint-Simon oli huomannut, että tiede oli kehittänyt moraalisen ja laillisuuteen perustuvan toimintatavan, joka oli aikaisemmin ollut uskonnon yksinoikeus. Uusi yhteiskunnallinen eliitti, joka käytti hyväkseen tätä laillistunutta ideologiaa, oli teollinen/kaupallinen/taloudellinen eliitti.
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Tämän ideologian muoto tulisi olemaan positivismi, uusi uskonto, joka tulisi
asettumaan perinteisen uskonnon rooliin 1800-luvun yhteiskunnassa (SaintSimon & Taylor 1975).
Saint-Simonin näkemys yhteiskunnasta ei poikennut kovin paljon entisestä
feodaalisesta rakenteesta, ainoastaan tärkeimmät avainryhmät olisivat toiset. Tieteenharjoittajat tulivat teologien tilalle ja teollisuuden harjoittajat feodaalimaanomistajien tilalle. Saint-Simon vastusti taloudellisissa ideologioissa esiintyvää
yksilön omistusoikeutta. Tämä sai hänet tutkimaan yksilöiden tasavertaisuutta
yhteisössä. Hän halusi korostaa sosiaalisuutta, joka syntyisi luomalla sosiaalinen
yhteenkuuluvaisuus sitomaan yhteiskuntaa toimimaan harmonisesti. Yksi SaintSimonin keskeisistä ajatuksista oli yhteiskunnallisen vakauden vaaliminen. Hänen
ratkaisunsa yhteiskunnan vakauden aikaansaamiseksi oli sosiaalisen ja teollisen
järjestelmän toiminta veljellisen rakkauden periaatteen mukaisesti. (Clegg &
Dunkerley 1980). Myöhemmin Gramsci (1971) esitti, että yhteiskunnallinen vakaus saavutettaisiin muodostamalla teollisuudenharjoittajien ja älymystön hegemoninen etujoukko, joka on yhdistelmä yksityisiä organisaatioita ja valtion edustamaa poliittista valtaa (Gramsci ym. 1971).
Kapitalismiin perustuvan teollisen yhteiskunnan vaikuttavimmat teoreetikot
Karl Marx (1818–1883) ja Max Weber (1864–1920) toivat esiin, että historiassa
oli aina ollut erilaisia pääoman käyttöön perustuvia yhteiskuntia. Uusi piirre kuitenkin oli, että kapitalistinen aktiviteetti kasvoi koko yhteiskuntaa kehystäväksi
järjestelmäksi. Marxin teorian mukaan keskeistä oli tuotantovälineiden epätasainen omistus. Omistava luokka ostaa työvoiman omistamattomalta proletariaatilta.
Omistajat voivat käyttää työvoimaa tuotannontekijänä omiin tarkoituksiinsa. Työläisillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin myydä työvoimaansa (Marx ym. 2001).
Weber ei niinkään kiinnittänyt huomiota omistamiseen, vaan painotti modernin kapitalismin muodollisesti vapaan työvoiman järkevän organisoitumisen tärkeyttä. Vapaiden yksilöiden työtä kyetään hallitsemaan järkevästi ja laskennallisella tarkkuudella (Watson 2003). Weber esitti rationaalisen kapitalismin ehdot,
joiden joukosta hän nosti tärkeimmäksi uuden elämänkäytännön eli kapitalismin
vaatiman ajattelu- ja toimintatavan. Näin yhdessä uskonpuhdistuksen ja ihmisen
vapaata tahtoa korostavan kalvinistisen uskonnon kanssa luotiin perustaa uudentyyppiselle ihmiselle, jolle oli luonteenomaista laskelmoiva, työtä itseisarvona
pitävä talousetiikka. Samalla luovuttiin pelkästään oman ryhmän jäseniin kohdistuvasta tuotannosta ja hyödykkeitä pyrittiin kauppaamaan kaikille niitä tarvitseville. Ihmisten väliset suhteet muuttuivat liiketalouden sääntöjen mukaan toimiviksi.
Tämä yhteiskunnallisen mentaliteetin muutos oli ratkaiseva eurooppalaisen kapi50

talismin synnylle (Weber & Kyntäjä 1990). Syntyyn oli Weberin mukaan vaikuttamassa myös tuolloin vallinnut patriarkaalinen kulttuuri. Tietyt patriarkaalisen
auktoriteetin suuntaukset tukivat kapitalismin kehittymistä ja institutionalisoitumista. Myös kirkon ja hallitsevan eliitin harjoittaman kontrollin väheneminen
antoi tilaa uuden rakenteen muodostumiselle. (Pellicani 1994). Myöhemmin on
todettu, että kapitalismiin johtaneista tekijöistä juuri yksilöiden hyötyjen tavoittelu sai aikaan taloudellista toimintaa ja nämä hyödyt yhdentyvät erityisellä tavalla
kapitalismissa (Swedberg 2005).
Heilbronerin (1995) mukaan kapitalismi voidaan määritellä kolmella toisiaan
täydentävällä tekijällä. Ensimmäinen määrittely lähtee Marxin teoriasta, jonka
mukaan pääomaksi kutsuttu kokonaisuus tai prosessi on ainutlaatuinen, oleellinen
ja pysyvä tuntomerkki kapitalistiselle yhteiskuntajärjestykselle. Fyysisen työn
ylijäämänä pääoma on yhtä vanha kuin inhimillinen työ itsekin. Mikään inhimillinen yhteisö ei tule toimeen tuottamatta tavaroita, jotka mahdollistavat sosiaalisen kehittymisen. Marxin mukaan kyseessä on prosessi, jossa fyysinen pääoma
(M) menettää ominaisuutensa käyttöarvona ja sille muodostuu liiketoiminnan
prosessissa (C) uusi tarkoitus (M’), joka mahdollistaa vaihtoarvon laajentumisen.
Jatkuvasti toistuvaa kehää voidaan kuvata termillä M – C – M´, jossa M´ on suurempi kuin M. Kehä kuvastaa kapitalismille ominaista itseään toistavaa elintärkeää rakenneosaa. Tämä pääoman kasaantumisen kehä on sellaisen yhteiskuntajärjestyksen oleellinen rakenneosa, jossa tämä sisäsyntyinen dynamiikka toistuu
historiallisesti yhä uudestaan. Kuitenkin kapitalistisesta yhteiskuntajärjestyksestä
voidaan puhua vasta silloin, kun tämä pääoman laajenemisen kehä tulee keskeiseksi tuotantoa ohjaavaksi menetelmäksi.
Toinen kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän oleellinen rakenne on tavaroiden ja palvelusten vaihtoon liittyvien kanavien verkosto, jota ilman pääoman
kertyminen ei olisi mahdollista. Tämän markkinoiden mekanismiksi kutsutun
verkoston synty ja olemassaolo perustuvat lakeihin ja käytäntöihin. Markkinamekanismin katsotaan olevan olennaisin ja erottamaton osa kapitalistista yhteiskuntajärjestystä.
Kolmas Heilbronerin esittämä kapitalismin tunnuselementti on luonteeltaan
poliittinen. Kuten kaikissa ihmisten luomissa järjestelmissä, myös kapitalismissa
on olemassa horisontaalinen ja vertikaalinen järjestys. Horisontaalisella järjestyksellä tarkoitetaan yhteiskuntaluokkien sisäisten ja kiinteiden sosiaalisten suhteiden olemassaoloa. Ei-kapitalistisissa yhteisöissä horisontaalinen järjestys voidaan
nähdä epävirallisina tapoina ja sopimuksina, kuten sukulaisuussuhteina tai erilaisina ammatteina. Mutta tällaisten järjestysten suhteellinen tärkeys pienenee siir51

ryttäessä asetelmaan, jossa markkinoiden määräysvalta suhteiden rakentumisessa
kasvaa (Heilbroner 1995). Vertikaalinen järjestys kapitalismissa käsitetään laajasti
hyväksytyksi luokkien väliseksi erilaisuudeksi. Sitä määrittelee kaksi tekijää.
Ensimmäinen niistä on jako pääoman omistajiin ja omistamattomiin, jonka perusteella yhteiskunnan jäsenet jaetaan kahteen taloudelliseen luokkaan. Toinen kapitalismin vertikaalisen järjestyksen tekijä on mahdollisuus käyttää muodollista
poliittista valtaa, jonka perusteella muodostuu edellisen kaltainen, mutta ei kuitenkaan identtisesti porrasteinen etuoikeuksia tuottava rakenne. On kuitenkin
otettava huomioon, että pelkkä jako yhteiskunnallisiin luokkiin tai omistavan
luokan olemassaolo ei riitä identifioimaan kapitalismia poliittisena järjestelmänä.
Pääomaan perustuva luokkarakenne korvaa paljon vanhemmat hierarkkiset järjestelyt, kuten sukulaisuuteen, sotilaalliseen valtaan tai niiden kaltaisiin ominaisuuksiin perustuvat rakenteet. (Heilbroner 1995).
Ratkaiseva poliittinen tunnusmerkki, joka kuvaa kapitalistista yhteiskuntaa,
on kahden valtarakenteen, julkisen ja yksityisen, yhteys. Julkinen rakenne sisältää
ne instituutiot, joilla on mahdollisuus säädellä palkkoja ja ylläpitää lakia ja järjestystä. Tämä rakenne on julkisen hallinnon oleellinen elementti kaikissa yhteiskunnissa. Heilbronerin mukaan useimmiten lakien laatimisella, järjestyksen edistämisellä ja yhteiskunnallisen sovun turvaamisella kapitalistisessa yhteiskunnassa
pyritään edistämään pääomaa omistavan luokan intressejä. Yksityisessä rakenteessa puolestaan sijaitsevat ne aktiviteetit, joiden avulla pääoman kasvaminen
tapahtuu. Tässä rakenteessa vaikuttavat ne konkreettiset tavat, tavoitteet ja strategiat, jotka on yleensä jätetty tämän luokan tai sen edustajien päätettäväksi. Pääoman määräysvalta ei yksityisessä rakenteessa kuitenkaan ole ehdoton. Taloudellista valtaa omaava kapitalisti ei voi rikkoa lakeja tai suhtautua kilpailijoihin ja
työntekijöihin mielivaltaisesti. Yleisellä tasolla pääoman kasaantumisprosessin
puitteissa esteettömät valtaoikeudet kuitenkin ovat merkittävät. Tämä vaikutusvallan jakaantuminen on historiallisesti ainutlaatuista. Missään muussa yhteisöllisessä toiminnassa ei havaita tällaista jaottelua. Pääoman kasaantumisfunktio näyttäisi olevan poliittisen tarkastelun ulkopuolella sen vuoksi, että se sijaitsee yksityisen taloudellisen aktiviteetin alueella (Heilbroner 1995).
Emile Durkheimin (1858–1917) voidaan katsoa edustavan näkemystä, jonka
mukaan instituutiot tulee käsittää sosiaalisina entiteetteinä, jotka nousevat yksilöiden toiminnasta sekä sisältävät kognitiivisia, normatiivisia ja sääteleviä rakenteita. Nämä säätelevät rakenteet ja toiminnot puolestaan antavat vakautta ja merkitystä sosiaaliselle käyttäytymiselle. Durkheimia pidetään sosiologian strukturaalis-funktionalistisen suunnan perustajana sen vuoksi, että hän korostaa orgaanista
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solidaarisuutta ja yhteiskunnan ylivertaisuutta (Scott 1995). Kuitenkin Durkheimin näkemyksen mukaan useimmissa kehittyneissä yhteiskunnissa on olemassa myös dysfunktionaalisia piirteitä – tietyt piirteet eivät johda solidaarisuuden
lisääntymiseen. Siksi yhteiskunnassa on oltava lakeja, jotka palauttavat tasapainon yhteiskuntaan.
Durkheimin näkemyksen mukaan yhteiskunnallisen työnjaon kehittyminen
on positiivinen kehityssuunta. Yhteiskunnassa esiintyvä orgaaninen solidaarisuuden syntyminen työnjaon perusteella saa Durkheimin mukaan aikaan myös yksilöllisyyden kehittymisen. Koska yhteiskunnallinen työnjako on seurausta tehtävien erilaistumisesta, mahdollistaa se myös erilaistumisen osallistuvien henkilöiden
persoonallisuuksissa. Tästä seuraa, että yksilöiden erilaiset tehtävät puolestaan
kehittävät persoonallisuuksia eri suuntaan (Durkheim 1990). Myöhemmin Bauman (2001) kiinnitti huomionsa samankaltaiseen ilmiöön käsitellessään postmodernin aikakauden lainalaisuuksia.
Positiivinen asenne työnjaon syntymiseen ja kehittymiseen tulee näkyväksi
myös Durkheimin käsityksessä konfliktien syntymisestä. Hänen näkemyksensä
mukaan konfliktit ovat seurausta yhteiskunnallisen työnjaon häiriöistä.
Durkheim rakensi käsityksen sosiologiasta, joka yritti tieteellisesti ymmärtää
kapitalistisen markkinatalouden kehittymisen haittoja yksilöiden kannalta. Yhteiskunnassa, jossa sosiaaliset arvot ovat heikkoja, yksilöiden sosiaalinen solidaarisuus pirstoutuu kasvavan työnjaon ansiosta ja onneton yksilö joutuu tyrannisoiduksi ja alistetuksi minkä tahansa yhteiskunnassa esiintyvän keskeisen sosiaalisen
voiman taholta. Durkheim lähestyi yhteiskuntaluokkien käsitettä puhuessaan ”toissijaisista elimistä”, jotka muodostuvat ammattiryhmistä. Nämä ryhmät
eivät muodostu pelkästään ammatillisen jaon perusteella, vaan niillä on sosiaalinen funktio. Niiden roolina on täyttää se moraalinen tyhjiö, jonka vapaiden markkinoiden anarkia on synnyttänyt. Durkheimin käsityksen mukaan sosiaalisten
normien heikkous (anomie) ei syrjäydy ennen kuin voidaan eliminoida ulkoiset
epätasa-arvoa aiheuttavat tekijät sopijapuolten välillä. Durkheimin (1990) käsityksen mukaan peritty varallisuus oli eräs suurimmista epätasa-arvon syistä, ja
siksi varallisuuden perimiseen olisi puututtava. Durkheim korosti ulkoisen epätasa-arvon syntyvän edellä mainitun perityn varallisuuden ohella työnjaon keinotekoisuudesta, joka esti ihmisiä hakeutumaan heille parhaiten soveltuviin tehtäviin.
(Giddens 1971, Thompson 1982).
Yhteiskunnan kehitys kohti teollistumista näkyi Durkheimin kirjoituksissa.
Aikansa liberaalin ajattelun vastapainoksi hän arvosteli markkinoiden eettistä
kykyä huolehtia järjestyksen ylläpitämisestä. Hän halusi määritellä markkinoiden
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roolin mahdollisen epätasapainon aiheuttajana, hahmottaa ehdot, joiden puitteissa
tasapaino ja järjestys olisivat saavutettavissa, sekä ratkaista järjestyksen puuttumiseen vaikuttavat tekijät. Yhteiskunnassa vallinneet käsitykset vapaiden markkinoiden itseään tasapainottavasta vaikutuksesta eivät Durkheimin mukaan pitäneet
paikkansa. Tarvittiin markkinoista riippumaton taho säätelemään orgaanista työnjakoa – moraalia edustava taho, joka sai alkunsa sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Vain sen antaman tuen ja säätelyn avulla saavutettaisiin vaihdannan tasapaino.
Durkheim vertasi teollistuvaa yhteiskuntaa varhaisempiin primitiivisiin yhteiskuntiin. Niissä kaikki jäsenet tekivät samoja tehtäviä, ja ainoat erottelevat
tekijät olivat sukupuoli ja ikä. Tällöin olemassa oleva mekaaninen solidaarisuus
perustui samanlaisuuteen. Orgaaninen eli työnjaon perusteella syntyvä solidaarisuus syrjäyttää mekaanisen eli yhtäläisyyksiin perustuvan solidaarisuuden yhteiskunnassa vain silloin, kun sen kaikki osat – instituutiot ja instituutioiden kaikki
roolipelaajat – toimivat vapaaehtoisesti muodostuneiden ja hyväksyttyjen sääntöjen eli normien mukaan. Teollistuneiden kapitalististen yhteiskuntien ongelma on
se, että sellaisia normeja ei ole muodostunut, vaan työnjako on keinotekoinen ja
väkisin synnytetty. (Durkheim 1990).
Työnjaon muuttuminen monimutkaiseksi ja laajentuminen saattoi Durkheimin mukaan johtaa uudenlaiseen, sopimukselliseen solidaarisuuteen. Ihmisten
tulisi kuitenkin Durkheimin mukaan olla huolissaan ilmiöistä, jotka haittasivat
ihmisen kehittymistä moraalisesti kehittyneeksi yksilöksi, joka ei rakenna omaa
menestystään alistamalla kanssaeläjiään. Poliitikkojen ja virkamiesten korruptio,
rasismi ja muukalaisviha olivat Durkheimin huolen aiheena (Durkheim 1990).
3.3

Yksilön suhde toiseen – minuus ja identiteetti

Yhteisön jäseninä emme ole riippuvaisia toisistamme pelkästään materiaalisesti
tai instrumentaalisesti. Tunnistamatta tätä joka hetki, tarvitsemme toisiamme
sellaisena kuin toiset ovat – lähteinä oman itseytemme ei-materialistiselle arvottamiselle ja kunnioittamiselle. Yksilön suhteeseen muihin yksilöihin tai niiden
muodostamiin yhteenliittymiin sisältyy aina vuorovaikutteinen kanssakäyminen.
Se voi liittyä mihin tahansa tilapäiseen tai pysyvään yhdessä tuotettuun tai koettuun kokemukseen, johon liittyy henkisiä tai materiaalisia merkityksiä. Se voi olla
nopeasti unohdettava, jälkiä jättämätön sattuma tai se voi jättää yksilön mieleen
pysyvän vaikutuksen. (Sayer 2005).
Minuuden kehittyminen edellyttää suhdetta toisiin. Vaikka voimme määritellä
itsemme työn avulla tuottamalla objekteja, objektit eivät kykene heijastamaan
54

takaisin meidän käsitystämme itsestämme subjekteina, joilla olisi vapautta ja
vastuuntuntoa. Sen voivat tehdä vain toiset henkilöt vapaina ja vastuullisina subjekteina. Tuottamalla tavaroita tai tarjoamalla palveluksia ja siten muuttamalla
ympäröivää yhteistä maailmaa muodostuu käsitys itsestä. Tämä käsitys itsestä
riippuu kuitenkin vielä toisista, jotka ensinnäkin arvostavat meitä itseämme hallitsevina subjekteina ja toisekseen ovat kykeneviä arvioimaan ja vahvistamaan
työmme arvon. Esimerkiksi kiitoksen kaipaaminen on toisaalta tuttu, toisaalta
mystinen tarve. Kiitos ja arvostus esiintyvät etupäässä implisiittisenä sosiaalisessa
kanssakäymisessä, ja niiden puuttuminen huomataan helpommin kuin esittäminen.
Kiitosta ei voi antaa kuin toinen subjekti, eikä sitä voi saada yksipuolisella päätöksellä. Kiitollisuudesta voidaan vihjaista tai siitä voidaan tehdä näkyviä ilmaisuja maneerinomaisesti, mutta todellinen kiitollisuus vahvistetaan aina dialogissa
(Sayer 2005).
Ranskalainen filosofi Althusser määrittelee identifioitumisprosessin, jonka tuloksena yksilöt muuttuvat tietoisiksi subjekteiksi (Althusser 1971). Tietoinen
subjekti on yksilö, joka pitää itseään suvereenina ja rationaalisena ja joka hallitsee
itseään kielen ja tahtonsa avulla.
Subjektiviteetin ja identiteetin suhdetta määriteltäessä identiteetti on ymmärrettävissä parhaiten tietyn tyyppisen subjektiviteetin omaavan yksilön rajoittuneena ja tilapäisenä kiinnittymisenä siihen, mitä hän on sillä hetkellä. Eräs identiteetin ideologinen avaintehtävä on rajoittaa laajassa diskursiivisessa kentässä esiin
tulevia monia subjektiviteetteja ja antaa yksilöille henkilökohtaisesti rajoittunut
käsitys siitä, keitä he ovat ja mihin he kuuluvat. (Weedon 2004). Tässä prosessissa
yksilö hankkii subjekteja niihin esillä olevien diskurssien merkityksiin ja arvoihin,
jotka vahvistavat hänen identifioitumistaan. Hyvin monet sosiaaliset ilmiöt tai
käytännöt tarjoavat mahdollisuuden identiteetin kehittymiselle. Koska on myös
mahdollista olla subjektina ilman identifioitumista, identiteetti edellyttää jonkinasteista tunnistautumista subjektiin liittyen. Tämä tunnistautuminen tapahtuu
usein negaation kautta, eli yksilö määrittelee identiteettinsä sen avulla, mitä hän ei
ainakaan usko olevansa. Lisäksi identiteetti on suhteellinen siinä mielessä, että se
voidaan määritellä erona johonkin ilmiöön. Kaikilla identiteeteillä on ”toiseus”,
jonka suhteen ne tulevat määritellyksi (Weedon 2004)
3.4

Yksilö, työ ja vieraantuminen

Foxin (1971) mukaan työllä on olemassa myös itseisarvo, joka sisältyy itse työn
tekemiseen. Arvoa ei välttämättä mitata työnteon välineellisistä näkökohdista,
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vaan niistä rikastuttavista kokemuksista, jotka liittyvät haasteisiin, esteiden voittamisiin, kykyjen kehittymiseen ja saavutuksiin. Näiden kokemusten myötä yksilö kokee psykologista kehittymistä ja oppii tuntemaan omat kykynsä ja mahdollisuutensa. Yksilö tuntee olevansa moraalisesti kehittynyt ja itsenäinen toimija.
Työn merkitys yksilölle voidaan nähdä myös työn ulkoisen saavutuksen kautta.
Tällöin työlle ei sinänsä anneta arvoa, vaan se määritellään työkaluksi työn ulkopuolella olevien taloudellisten tavoitteiden toteuttamisessa. Yksilön lisääntyneiden mahdollisuuksien kuluttaa ja tyydyttää tarpeitaan voidaan ajatella vapauttavan heitä. Karl Marxin mielestä työ kapitalistisessa tuotannossa aiheutti päinvastaisia seurauksia.
Kritiikki Marxin sinänsä makrotaloutta käsittelevässä teoriassa kohdistui nimenomaan järjestelmän yksilölle tuottamaan haittaan. Marx tarkastelee kritiikissään työtä yksilön ja ulkoisen maailman välisenä suhteena. Työn suorittaminen
lähtee mielikuvasta, jonka muodostamisessa käytetään kertynyttä kokemusta ja
hiljaista tietoa. Sen jälkeen tapahtuu varsinainen työtapahtuma, jossa ulkoisiin
puitteisiin, kuten esimerkiksi materiaaleihin, yhdistyy mieleen luotu kuva. Tuloksena on työn tuotos, joka voi olla henkinen tai fyysinen objekti. Tekijä luovuttaa
työnsä tuloksen ulkoisen maailman käyttöön (Marx & Struik 1964).
Marxin mukaan työn muuttuminen tavaraksi tapahtuu työprosessissa. Kaikki
työ lähtee mielikuvasta, sisältää sen ulkoistamisen ja tulee loppujen lopuksi osaksi ulkoista maailmaa. Työ muuttuu konkreettiseksi tuotteeksi, jolla on oma, itsenäinen, työstä tai ajatuksista riippumaton olemuksensa. Samalla tuotteen tekijän
ja hänen aikaansaamansa tuotoksen suhde muuttuu niin, että tuotos alkaa hallita
tekijäänsä (Marx & Struik 1964).
Marx näki, että kapitalistisessa tuotantojärjestelmässä erotetaan toisistaan
työn ruumiilliset ja henkiset osatekijät niin, että yksilö ei voi käyttää kaikkea
osaamistaan. Koneistumisprosessin myötä kädentaidot muuttuvat koneiden ohjattavaksi. Prosessissa tarvittavat kädentaidot kehittyvät, mutta älylliset taidot jäävät
taka-alalle. Yksilö ei voi enää päättää oman osaamisensa käytöstä, vaan kone tai
konemainen aikataulu määrää työtahdin. Marx näki, että työnjaon kehittyessä
luokkaristiriidat kärjistyvät, koska tuotantovälineiden omistus jakautuu epätasaisesti (Israel 1974).
Marxin teoriassa keskeistä on kapitalistisen tuotantojärjestelmän luonteen
mukaisesti kehittyvät sosiaaliset suhteet. Hänen mukaansa kapitalismissa ihmiset
eivät voi toteuttaa itseään vapaina olentoina, vaan heistä tulee välineitä. He samaistuvat esineisiin, joita voidaan arvostaa vain markkinoilla vaihdettavina yksikköinä. Marx toteaa, että kapitalismi estää ihmisen kykyjen kehittymisen. Eri56

koistunut työnjako rajoittaa ihmisen tietoista toimintaa siten, että ihminen joutuu
käyttämään tai saa käyttää vain vähäisen osan osaamisestaan, tiedoistaan, kyvyistään ja taidoistaan. Tämä johtaa vieraantumiseen, koska ihminen on sidottu suppeaan, henkisesti köyhdyttävään, tuotannon määräämään toimintakehään (Marx
& Engels 2001).
Marxin teorian mukaan vieraantuminen saa alkunsa ihmisen perustavanlaatuisessa elämisen olemuksessa, hänen työssään materiaalisessa tuotannossa. Vieraantuminen ei Marxin mukaan koske pelkästään taloudellista aktiviteettia. Se on
kaikkialla läsnä oleva suhteellinen prosessi ja sosiaalinen ilmiö, joka tunkeutuu
kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Marx tarkasteli vieraantumisilmiön muotoja ja
prosesseja kapitalistisen tuotannon yhteydessä. Hänen mukaansa teollistuneessa
yhteiskunnassa yksilön koko elämä näyttää olevan organisoitunut sen ohjauksessa.
Vieraantunut työvoima näkyy keskeisenä teemana hänen tuotannossaan. Yksityinen omistus ja tuotantovälineiden kontrolli, luokkajako ja markkinahyödykkeiden
vaihtaminen näkyvät hänelle ratkaisevina taloudellisina vaikuttimina. Nämä yhteen liittyneet makrorakenteelliset taloudellisen vieraantumisen muodot ovat peruslähtökohtana koko yhteiskunnan taloudellisen vieraantumisen prosesseille
(Marx & Struik 1964).
Marxin vieraantumisteesit koostuivat neljästä vieraantumisen muodosta: vieraantuminen tuotteesta, vieraantuminen tuotantoprosessista, vieraantuminen toisesta ja vieraantuminen itsestään (Marx & Struik 1964).
Vieraantuminen tuotteesta
Ensimmäinen vieraantumisen muoto näkyy ihmisen ja hänen työnsä tuloksen
välisessä suhteessa. Ennen kapitalismia vallinneissa tuotantojärjestelmissä työntekijä valmisti tuotteensa omien tai perheensä ja lähipiirin tarpeiden tyydyttämiseksi. Pääasiallinen tuotannontekijä oman työn lisäksi oli maa. Kapitalistisessa
tuotannossa suhde maahan tuotannontekijänä katkaistaan ja yhä suurempi osa
työntekijöistä tulee riippuvaiseksi työnsä myymisestä.
Marxin mukaan ihmisen työn tulos saa työprosessissa ulkoisen olemuksen,
joka on riippumaton tekijänsä tahdosta, eikä tekijällä ole enää valtaa sen käyttöön.
Hänen itse luomansa objekti muuttuu häntä kohtaan vihamieliseksi ja uhkaa hänen perimmäistä vapauteen ja luovuuteen suuntautuvaa olemustaan. Inhimillisen
työn tuote on työtä, joka on ruumiillistunut objektiin ja muuttunut fyysiseksi esineeksi, joka ei enää kuulu työläiselle. Näin vieraantuminen konkretisoituu työnte57

kijän aikaansaaman tuotteen ja sen tuottajan välisessä suhteessa. (Marx & Struik
1964).
Vieraantuminen tuotantoprosessista
Toinen vieraantumisen muoto liittyy työprosessissa tapahtuvaan ihmisten ja tuotannon väliseen suhteeseen. Ihminen on vieraannutettu omasta tuottavasta aktiviteetistaan siten, että se lakkaa kuvastamasta aidosti hänen inhimillisiä kykyjään ja
mahdollisuuksiaan.
Työn luonne on muuttunut sellaiseksi, että työntekijällä ei ole mahdollisuutta
kehittää vapaasti itseään.
”Työntekijä ei tunne tyydytystä työssään vaan torjuu itsensä ja tuntee pikemminkin kärsivänsä kuin voivansa hyvin, eikä hänellä ole mahdollisuutta kehittää vapaasti henkisiä ja fyysisiä energioitaan vaan on fyysisesti nääntynyt ja
henkisesti rappeutunut” (Marx & Struik 1964: 125).
Työtä ei koeta itseisarvona, vaan sillä on tavoite, joka määräytyy sen ulkopuolelta.
Marxin käsityksen mukaan tämä ulkopuolinen, vieras ja kaikkea muuta kuin vapaaehtoinen työn luonne ilmenee työnä jotakin toista varten eli työtä ei tehdä
itselle vaan se tehdään jollekin toiselle.
Vieraantuminen toisista
Marxille talousteorian yksilö oli kapitalistisen yhteiskunnan kummallinen keksintö. Marxin mukaan ihminen on yhteisöllinen, eikä ole mahdollista erottaa häntä
yhteisöstä eikä siitä kulttuurista, jossa hän on kehittynyt. Kuitenkin kapitalistisen
tuotannon vuoksi markkinat ryhtyvät muovaamaan ihmisten välisiä suhteita. Työtovereista tulee kilpailijoita, jotka taistelevat samoista työpaikoista ja palkoista
tavoitellessaan omaa etuaan. Heitä arvioidaan laskelmoiden ja hyödyn näkökohdista. Heidän on myös itse arvioitava omaa rooliaan ja vaikuttavuuttaan työprosessin toimijana. (Marx & Struik 1964). Eri työntekijäryhmille myönnettyjen
taloudellisten palkkioiden olemassaolo ja eri ryhmien tavoite pitää yllä palkkaeroja, erottaa ihmiset toisistaan ja rohkaisee työntekijöitä kokemaan työn samanlaisena välineenä kuin ylin johto.
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Vieraantuminen itsestä
Työ muuttuu muiden hyödykkeiden kaltaiseksi, ja sitä voidaan myydä ja ostaa
kuten muitakin hyödykkeitä. Työn tuottoa ei enää käytetä oman tai lähipiirin tarpeisiin. Työn funktio on toimia voittoa tuottavana elementtinä pääoman kasaantumisen prosessissa. Marxin mukaan syntyy luokkajako, jossa toisten on myytävä
työtään hankkiakseen elantonsa, kun toiset tuotantovälineiden omistajina keräävät
pääomia hyödyntämällä toisten työn synnyttämää lisäarvoa. Tämä ristiriita on
Marxin mukaan kapitalismin ydin, joka realisoituu työprosessissa. Sen ilmentymänä työntekijälle palkka on hänen elantonsa, mutta tuotantovälineiden omistajalle työntekijän palkka on kustannuserä, joka pienentää voittoa. Mitä enemmän
työntekijä tuottaa, sitä halvemmaksi työvoima muuttuu. Mitä enemmän työläinen
käyttää itseään työntekoon, sitä vahvemmaksi muuttuu hänen luomansa objektien
maailma hänen edessään, sitä köyhemmäksi hän sisäisesti tulee ja sitä vähemmän
hän kuuluu itselleen. (Marx & Struik 1964).
Marxin mukaan kapitalismilla on tendenssi vieraannuttaa sekä työläinen että
omistaja omista sosiaalisista luonteistaan. Vaikka yksilö on aina yhteisönsä tuote,
kapitalismissa tämä suhde on käännetty toisinpäin ja yhteisö on alistettu toteuttamaan yksilön tavoitteita. Pidämme itseämme ja toisiamme markkinahyödykkeinä.
”Jos henkilö suhtautuu omaan tekemiseensä vastahakoisesti, suhtautuu hän
siihen kuin se olisi pakkotyötä ja toisen alaisuudessa tehtävä taakka” (Marx
& Struik 1964: 164).
Vieraantuminen aiheuttaa yksilön katoamisen luonteeltaan vapaana ja tahdonvaltaisena toimijana.
Marxin teorian kritiikkiä ja vastakritiikkiä
Marxin kapitalismianalyysiä on luonnehdittu 1800-luvun yhteiskunnallisen kehityksen tuotteeksi, jolla ei ole sanottavaa nykyaikaisen globaalin ihmiskunnan
oloissa. On sanottu sen kuvaavan villin varhaiskapitalismin oloja, eikä sosiaaliseksi kutsuttu monimutkainen markkinatalous näin ollen noudattaisi sen teesejä.
On myös ajateltu sosialististen valtiojärjestelmien romahdusten osoittavan Marxin
teorioiden toimimattomuutta.
Yhtä aiheellinen kuin yllä esitetyt väitteet on Aron & Jokivuoren (2010) mukaan näkemys, että Marx on nyt, kapitalismin voitettua koko maailman, ajankohtaisempi kuin koskaan.
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”Marxin kapitalismianalyysi on suvereeni teoria, jonka empiirinen kohde on
koko markkinatalouteen nojaava maailmantalous. Marxin esittämän teorian
koetinkivi ei siis lainkaan ole se, miten hyvin tai huonosti suunnitelmatalouteen perustuva sosialismi eri maissa toimi, vaan se, miten ja millä periaatteilla kapitalismi toimii” (Aro & Jokivuori 2010: 43).
3.5

Työn organisoinnin ja johtamisen historiasta

Kapitalistisen tuotannon periaatteita noudattavien yritysten lukumäärä kasvoi
Euroopassa ja Yhdysvalloissa voimakkaasti 1800-luvun loppupuolella ja viime
vuosisadan alussa. Kysynnän ja teollisen tuotannon volyymivaatimusten kasvaessa tehdasteollisuudessa syntyi tarpeita systematisoida ja standardisoida tuotantoa.
F.W. Taylor (1856–1915) ryhtyi teollisuusinsinöörin koulutuksellaan systemaattisesti kehittämään tieteellisiä perusteita johtaa teollista tuotantoa. Taylorin
tieteellinen liikkeenjohto, taylorismi, käsitetään johtamisopiksi, joka liittyy työn
organisointiin. Vuonna 1911 julkaistu Principles of Scientific Management toi
esiin Taylorin näkemyksen siitä, että teollinen organisaatio toimii samojen tieteellisten periaatteiden mukaisesti kuin luonnonilmiöt. Taylor otti käyttöön tieteen
uusimmat tulokset, joiden avulla hän halusi saada tuotannon mahdollisimman
tehokkaaksi ja kunkin henkilöstöryhmän tekemään niitä tehtäviä, joissa ryhmän
ominaisuudet hyödyttivät organisaatiota maksimaalisesti. Tieteellinen liikkeenjohto hyödynsi empiiristä ja kokeellista tietoa työn, työntekijöiden, koneiden ja
organisaation kehittämisessä. Taylor kehitti tieteellisen liikkeenjohdon avulla
oman näkemyksensä mukaan ”ainoan, parhaan tavan” organisoida työpaikan
olosuhteet tehokkuuden maksimoimiseksi.
Tieteellisessä liikkeenjohdossa johdon tehtävänä oli tieteen avulla analysoida
teoreettisesti kaikki tarvittavat työtehtävät ja suunnitella työ siten, että turha aika
ja aikaa vievät turhat liikkeet oli eliminoitu. Työtä kontrolloitiin yksityiskohtaisesti, jotta kaikki työntekijät noudattivat annettuja ohjeita. Taylorin käsityksen
mukaan ”työnteon ongelma” edellytti johtamista. Johtamisen perustana oli näkemys siitä, että kaikki työn elementit perustuvat tieteeseen, myös työntekijöiden
valinta ja koulutus. Johdon ja työntekijöiden työ ja vastuut on eriytettävä, jotta
kukin osapuoli tekee parhaiten hänelle sopivaa työtä. Tieteellisen liikkeenjohdon
mukaisesti johdon ja työntekijöiden yhteistyö on varmistettava niin, että työ tehdään tieteellisten periaatteiden mukaisesti. (Thompson & McHugh 2002).
Funktionaaliseen organisaatioon ja työnjaollisesti erikoistuneeseen moniportaiseen johtamisjärjestelmään kytkettyjä perusperiaatteita olivat:
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–
–
–
–

–
–
–
–
–

maksimaalinen työn osittaminen, jolloin kokonaistyö jaetaan mahdollisimman moneen yksinkertaiseen tehtävään
suunnittelun ja tekemisen erottaminen niin, että työnjohto ja työntekijät tekevät vain niitä töitä, jotka soveltuvat heille parhaiten
vastuun kuuluminen työnjohtajalle, ei työntekijälle
suoran ja epäsuoran työn erottaminen toisistaan, jolloin valmisteleva tai huoltotyö jätetään ammattitaidottomien ja siten edullisten työntekijöiden hoidettavaksi
vaadittavien taitojen ja työn oppimiseen tarvittavan ajan minimointi
materiaalin käsittelyajan minimointi
standardoiminen ja mittaaminen
vaatimustason perustuminen tarkkaan työn tutkimiseen
ennakkosuunnittelu ja yksityiskohtaiset ohjeet.
(Taylor 1998).

Taylorismin periaatteet ja tekniikat rohkaisivat järjestelmälliseen työtehtävien
kehittämiseen. Kehittämiseen kuului oleellisesti suunnittelun ja toteutuksen erottaminen toisistaan sekä työtehtäviin käytetyn ajan mittaus ja liikeratojen kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoitti, että vain työnjohto suunnittelee, koska sillä oli
siihen parhaat edellytykset. Työnjohdon ja työntekijöiden välien oli oltava hyvät,
jotta työnopastus toimii. Työ tuli pilkkoa mahdollisimman yksinkertaisiin ja helposti opittaviin tehtäviin, jolloin säästöä syntyi vähäisessä koulutustarpeessa ja
ammattitaidottoman työvoiman palkkakustannuksissa (Taylor 1998).
Tieteellinen tuotanto- ja organisointitapa tulisi Taylorin mukaan osoittamaan
myös työläisille esimiesten suunnitteluun liittyvän rationaalisuuden, joka häivyttäisi johdon ja työläisten välisen kaupankäynnin. Taylorin mielestä luokkien välinen konflikti oli ajan ja energian tuhlausta. Työntekijöille luonteenomainen laiskuus voitiin hänen mielestään eliminoida. Taylor näki, että uusi rationaalinen
johtaminen hyödyttää taloudellisesti sekä organisaatiota että työntekijää (Taylor
1998).
Suunnittelun ja toteutuksen erottaminen oli tuotantolaitoksen omistajalle
hyödyllistä. Jarosin (2006) mukaan olennainen etu oli, että johtajat ja teknikot,
jotka oli koulutettu tekemään päätöksiä ja joilla näin oletettiin olevan siihen parhaat edellytykset, saivat keskittyä optimoimaan tuotantoa eikä heidän tarvinnut
suunnata energiaansa muualle. Toinen etu liittyi työntekijöiden palkkaukseen.
Tarjolla oli aina enemmän ammattitaidottomia tai vähän osaavia työntekijöitä
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kuin ammattilaisia, jolloin kysynnän ja tarjonnan periaatteen mukaan ylitarjonta
pyrki alentamaan palkkatasoa. Kolmas ja tärkein hyöty suunnittelun ja toteutuksen erottamisesta oli työnantajan mahdollisuus estää ammattiyhdistysten aktiviteetit työolojen parantamiseksi. Työvoima, joka ei tiedä, miten päätökset tehdään,
ei ryhdy haastamaan tehtyjä päätöksiä. Työvoima ei myöskään uskalla vastustaa
päätöksiä, jos tehtaan porttien ulkopuolella odottaa iso joukko ammattitaidottomia
työttömiä. (Jaros 2006).
Taylorin mekanistinen ja yksilöiden henkiset ominaisuudet kieltävä ihmiskäsitys loi hyvät edellytykset vastata kasvavaan tavarantuotantoon. Se ei saavuttanut
kuitenkaan työntekijöiden hyväksyntää. Teollisuuden toimintatapojen kehittyessä
teollisen tuotannon sosiaalisia kysymyksiä käsittelevä teollisuuspsykologia sai
jalansijaa työn ja työorganisaatioiden johtamisessa.
Työläisten asenteen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kiinteän yhteyden tuottavuuteen toivat esille Elton Mayon (1880–1949) suorittamat testit Western Electric -yhtiön Hawthornen tehtailla vuonna 1933. Tulokset kumosivat taylorismin
tieteellisen liikkeenjohdon ihmiskäsityksen. Tutkimuksessa tuli esille, että jokaisella sosiaalisella ryhmällä ja jokaisella kulttuurin tasolla on edessään kaksi ikuista ja alati toistuvaa ongelmaa: on tyydytettävä materiaaliset ja taloudelliset tarpeet
sekä ylläpidettävä vapaaehtoista yhteistyötä koko organisaatiossa (Mayo 1975).
Mayon kiinnostuksen kohteena oli saada aikaan auktoriteettia omaava tieteellisesti leimautunut johtamisen parhaimmisto, joka takaisi sen, että modernin teollisuustyöläisen luontainen yhteenkuuluvaisuus rakentuisi aktiivisen työhön liittyvän identifikaation avulla. Mayo ja hänen mukanaan Human Relations koulukunta tutkivat:
–
–
–
–

tuottavuuden ja ”moraalin” välisiä suhteita,
työryhmien yhteistyön luonnetta,
työryhmien ja työnjohtajien välejä, erityisesti päätöksentekoon osallistumista
sekä
johtajuuden merkitystä, johtamistyylejä ja menettelyjä johtajia valittaessa
(Mayo 1975).

Mayon ja Human Relations -koulukunnan tutkijoiden myötä työn organisoinnissa
ja johtamisessa tulivat merkityksellisiksi työntekijöiden inhimilliset tunteet, ajatukset ja tarpeet tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisessa. Edes työn tuottavuutta tavoiteltaessa työntekijöitä ei voitaisi kohdella tuotannon työkaluina eikä
samalla tavalla manipuloitavina kuin raaka-aineet, koneet ja tuotantolaitokset.
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Tieteelliseen liikkeenjohtoon kohdistuva arvostelu sen suhtautumisesta työntekijöihin eivätkä Mayon ja kumppaneiden tulokset kuitenkaan estäneet tieteellisen liikkeenjohdon periaatteita ja tuotannon rationalisointitavoitteita leviämästä
kaikkialle. Tieteellisen liikkeenjohtamisen soveltaminen sai fanaattisia kannattajia
ja tuotti säälimättömiä kokeiluja. (Casey 2002). Työntekijät nähtiin pelkästään
konemaisina tuotannon komponentteina, joiden henkisiä ominaisuuksia ei otettu
mukaan tarkasteluun. Huolimatta räikeistä epäkohdista ja konemaisista mielleyhtymistä tayloristinen johtamiskäsitys ja sen erilaiset variaatiot elävät monissa
johtamisteorioissa – käyttäen hyväkseen tieteellistä auktoriteettia. Periaatteet on
otettu käyttöön koko organisaation hallitsemisessa eikä pelkästään suoritustasolla.
Huomio näissä teorioissa on usein muodollisen organisaation rakenteen ja toimintojen kehittämisessä tieteellisen liikkeenjohdon kategoristen imperatiivien perusteella.
3.6

Työmarkkinoiden muutokset

Työn luonne on riippuvainen siitä taloudellisesta järjestyksestä ja hyödykkeiden
tuotantoprosessista, jossa sitä käytetään. Käsitys työstä on muuttunut ihmiskunnan ja yhteiskunnan kehityksen mukana. Kehitys on implisiittisesti sisältänyt
weberiläisen ajatuksen luonnon systemaattisesta hyödyntämisestä, rationaalisesta
suhtautumisesta ajankäyttöön sekä voiton maksimoinnista. Yhteiskunnat ovat
pyrkineet edistämään oman teollisuutensa kilpailukykyä kouluttamalla osaavaa
työvoimaa ja kehittämällä infrastruktuuria kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Globaalin kaupankäynnin näkökulmasta kilpailukykyä ei ole voitu suojella mekanistisilla
rajoituksilla, vaan tuotannontekijöiden hinnan, saatavuuden ja tehokkaan yhdistämisen on ajateltu sanelevan kansallisen menestymisen.
Rakenteiden ja operatiivisen päätösvallan desentralisaatio, siirtyminen joustavaan tuotantoon ja uusien teknologioiden käyttö ovat muuttaneet tuotannontekijöiden käyttöä. Aiemmin sopivan työvoiman saanti oli välttämätön ehto taloudelliselle toiminnalle. Teollisuuden sijaintiin vaikutti sopivan työvoiman saatavuus
suunnitellulla alueella. Nyt maantieteellinen etäisyys menettää merkityksensä
luonnollisena kilpailun rajoitteena. Samaan aikaan tapahtuva yritysten siirtyminen
kehittyviin talouksiin kuvastaa globaalia trendiä siirtää tuotantoa edullisemman
työvoiman tai vähemmän säädeltyjen työmarkkinoiden piiriin. Työvoiman ja
pääoman väliset valtasuhteet muuttuvat, koska työvoima on paikallista mutta
pääoma on globaalia. Pääoma voi siirtyä elektronin nopeudella sinne, missä sen
omistajat arvelevat saavansa nykyistä paremman tuoton. Beckin mukaan globaali
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talous nojaa sen kykyyn hävittää etäisyydet ja organisoida reaaliajassa pirstoutuneita työprosesseja ympäri maapalloa. Taloudelliset prosessit menettävät kiinteät
sidokset tilaan tai alueeseen. (Beck & Camiller 2000). Joustavuudesta on tullut
yritystoiminnan johtava doktriini.
Sennett (1998) esittää liikkeenjohdon terminologiaan asetetun joustavuuskäsitteen kuvaavan työelämän joustoja. Yksilöiden on oltava monitaitoisia ja
innovatiivisia, ja heidän on sopeuduttava jatkuviin muutoksiin. Heidegrenin (2004)
mukaan työmarkkinoiden joustavuus tarkoittaa kahta tekijää: joustavaa työtä eli
varsinaisen työntekijöiden tekemän työn joustamisen välttämättömyyttä sekä
joustavaa työllisyyttä. Joustava työllisyys tarkoittaa epävirallista tai virallista
sopimussuhdetta työnantajan ja työntekijän välillä ja sen kykyä joustaa. (Heidegren 2004). Ks. myös Benner (2002).
Yritysten joustavuuden tavoittelun doktriini aiheuttaa ensisijaisesti joustavuuden korostamista työmarkkinoilla. Työmarkkinoille astuville nuorille puheet
vuosikymmeniä kestäneistä työsuhteista ovat epäuskottavia tarinoita, joilla vanhenevan sukupolven edustajat korostavat omaa korvaamattomuuttaan. Nuoret
sijoittuvat aivan erilaisiin työolosuhteisiin kuin heidän vanhempansa. Suorittavan
tason työvoimaa voidaan irtisanoa ja palkata tarpeen mukaan, töitä voidaan teettää alihankkijoilla tai osia voidaan ulkoistaa. Kehitys ei välttämättä pysähdy suorittavaan tasoon, vaan ilmiö koskee myös korkeamman osaamisen omaavaa henkilöstöä. Pääoman omistajat ovat pystyneet hankkimaan ylenpalttisia voittoja
joustavuudella (Ross 2009).
Työnantajan kannalta työntekijän taitojen karttuminen koulutuksen ja kokemuksen kautta on kaksiteräinen miekka. Työtaitojen lisääntyminen auttaa tehostamaan tuotantoa ja vähentää virheiden määrää ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja. Työntekijän osaamisen edistäminen nähdään tavoiteltavana aktiviteettina
ja työssäoppimista edistetään, koska tavoitteena on motivoitunut, monitaitoinen ja
sitoutunut työntekijä. Työntekijän mahdollisuudet neuvotella työehdoistaan paranevat, kun hänen osaamisensa arvo työnantajan kannalta muuttuu strategisemmaksi. Työntekijä, päinvastoin kuin antiikin ajan orja, voi myös jättää työpaikkansa. Flecker ja Hofbauer (1998) toteavat, että tällaisen työntekijän suhde työnantajaan on muuttunut riippumattomammaksi.
Työntekijän suhteellinen tärkeys, hänen vahvistuva asemansa ja työnantajan
pelko yhteistyön päättymisestä saa työnantajan suhtautumisen muuttumaan. Koulutettu, monitaitoinen työntekijä muodostaa työnantajalle potentiaalisen uhkan.
Uhka on sitä suurempi, mitä strategisemmasta osaamisesta on kysymys. Työmarkkinoilla on aina tarjolla työntekijöitä, joiden osaamisen taso on heikko. Työ
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voidaan silloin osittaa niin, että työntekijän taidot riittävät. Yritykset voivat saavuttaa joustavuuden pitämällä kiinni ydinjoukostaan ja samalla vaihdella työntekijöiden määrää alihankintasopimuksilla ja ulkoistamalla.
”Olemme todellakin joka puolella maailmaa tilanteessa, jossa toisaalta yrityksessä on etuoikeutettu joukko pysyviä työntekijöitä, mutta toisaalta kasvava määrä tilapäisiä, satunnaisia työntekijöitä. Näiden ulkopuolella sijaitsevat
työttömät ja hanttimiehet” (Gorz 1989: 65).
On muodostunut primääri ja sekundääri työvoima, joita joustavuus koskettaa eri
tavalla (Hetrick & Boje 1992). Primäärimarkkinoilla työntekijöiltä edellytetään
erityistä osaamista ja tietoa. Usein näiden organisaatioiden työntekijät arvostavat
palkan lisäksi omaa uraansa, mahdollisuutta päättää työhön liittyvistä menettelyistä ja työn pysyvyyttä. Työnantaja odottaa tähän kategoriaan kuuluvilta työntekijöiltä sitoutumista ja lojaalisuutta. Rekrytointimenettelyt tähtäävät riskien välttämiseen ja monenlaisten arviointien avulla pyritään löytämään palvelukseen
henkilöitä, joilla on ennalta asetettujen vaatimusten lisäksi potentiaalia koulutettavaksi uralla ylöspäin. Primäärin työvoiman markkinoiden työntekijöitä käsitellään yrityksen inhimillisenä pääomana ja heitä kohdellaan yhtä huolellisesti kuin
taseessa olevia oman pääoman eriä. Heiltä edellytetään organisaation ydinjoukkona toiminnallista joustavuutta. Heidän vahvuutenaan on mahdollisuus käyttää
osaamistaan valttina neuvotteluissa organisaation johdon kanssa. Nämä markkinat
ovat kasvaneet sitä mukaa, kun organisaatiot ovat kehittyneet innovatiivisempaan
suuntaan (Morgan 1998).
Sekundääriset työmarkkinat koostuvat työntekijöistä, joiden työ on usein väliaikaista ja joiden työpanos on helposti korvattavissa. Heidän koulutuksensa ja
harjaannuttamisensa eivät edellytä suuria investointeja. Työntekijöitä voidaan
irtisanoa liiketoiminnan suhdanteiden niin edellyttäessä. Tämän tyyppinen työvoima toimii puskurina, joka antaa yritykselle mahdollisuuden kasvattaa tuotantoaan hyvinä aikoina ja supistaa sitä tilauskannan heikentyessä. Tilapäisten työntekijöiden jousto tarkoittaa määrällistä joustavuutta. Kuitenkin organisaation operatiivinen ydin ja ensisijainen eliittityövoima säilyvät suhteellisen koskemattomana. (Morgan 1998).
3.6.1 Työn organisoinnin muutokset, ammattitaito ja työnteon etiikka
Työvoiman jakautuminen kahteen kategoriaan on aiheuttanut muutoksia työvoiman käytössä. Keskustelua on käyty siitä, onko työvoiman jakautuminen seuraus65

ta yhteiskunnassa tapahtuvasta luonnollisesta työtehtävien muutoksesta vai johtuuko se tayloristisesta tendenssistä kehittää tehtäviä johtamisen helpottamiseksi
(Morgan 1998). Mielenkiinnon kohteeksi tulee, ketä joustavuus-diskurssin ylläpitäminen palvelee ja mitä se aiheuttaa yksilölle.
Joustavuus tarkoittaa uusia johtamisen strategioita – joustavaa ja kokonaisvaltaista inhimillisten resurssien hyödyntämistä. Työsuhteen luonnetta ja työntekijöiden osaamista halutaan kehittää, ja tavoitteena on mallityöläinen, joka olisi
monitaitoinen ja suhtautuisi myönteisesti työnantajaansa – toimisi ”sisäisenä yrittäjänä”. Kun työnjako ja yksityiskohtaiset työntekoa koskevat säännöt on lakkautettu, on mahdollista käyttää useampia tapoja saavuttaa etukäteen asetetut tavoitteet (Flecker & Hofbauer 1998).
Thompson ja Warhurst (1998) tuovat esiin, että työvoiman joustavuus voi
tarkoittaa myös erilaisten työtehtävien tekemiseen liittyvää joustamista. He näkevät tällä joustavuudella kahdenlaisen funktion. Tehtävien yhdistäminen yksilötasolla helpottaa suunnittelua, mutta se myös vähentää suoran kontrollin tarvetta ja
on ensimmäinen askel kohti itsensä johtamista.
Tiimityöskentelyssä joustavuus syntyy jäsenten keskinäisellä työkierrolla ja
johdon joustavalla tehtävänannolla. Yksilöiden ja ryhmän kapasiteettien tuottavuuden esteet pyritään poistamaan nopeuttamalla päätöksentekoa rutiinitehtävissä
ja pienentämällä läpimenoaikoja. Thompsonin ja McHughin (2002) mukaan joissakin tiimityön muodoissa yksittäisten jäsenten lisäksi on tiimille annettu kollektiivisia tehtäviä.
Flecker ja Hofbauer (1998) esittävät, että rajoja ei poisteta pelkästään toimintojen ja hierarkiatasojen väliltä. Monet organisaatiot pyrkivät muovaamaan itseään reagoimaan markkinoiden vaatimuksiin. Yritykselle voidaan rakentaa erilaisia
seurantajärjestelmiä, joilla tarkkaillaan esimerkiksi yksittäisen osaston tuloksellisuutta. Voidaan myös kehittää sisäisiä toimittaja–asiakas-suhteita, joilla matkitaan
markkinoiden luonnetta. Toistuva vertailu jonkin toiminnon ostamisen tai itse
valmistamisen välillä asettaa toiminnosta vastaavan henkilöstön vertailutilanteeseen ulkoisten markkinoiden kanssa.
”Keskijohdon työroolit ovat muuttuneet merkittävästi kun niitä on ’rikastutettu’ kattamaan myös taloudellisia päätöksiä ja ’yrittäjämäisiä’ toimintoja”
(Flecker & Hofbauer 1998:108).
Työorganisaatiot ovat muuttuneet sekä sisäisesti että suhteessa toimintaympäristöönsä. Sisäiset rajoitteet ovat hämärtyneet jopa siinä määrin, että perinteiset ammattiryhmät menettävät merkitystään. Johtamisessa organisaatioiden muodolliset,
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perinteiset ja poliittiset rakenteet antavat tilaa työvoiman tehokkaammalle hyödyntämiselle ja jopa työntekijöiden itsensä johtamiselle. Samalla yhä pienemmille
organisaation yksiköille annetaan tulosvastuuta – usein ”valtuuttamisen” nimissä.
Valtuuttaminen tarkoittaa etukäteen asetettujen tulosten suhteellisen vapaata tavoittelua mahdollisimman turvattomalla tavalla. Selkeän työnjaon sijaan työntekoon liittyvää informaatiota voidaan luoda ylittämään osastojen väliset rajat tai
prosessien vaiheet. Avoimen organisaatioarkkitehtuurin sanotaan tarjoavan työntekijöille rajoittamattomat mahdollisuudet yksilölliseen tai kollektiiviseen työskentelyyn. Tarkasti määriteltyjen tehtävien suorittamisen tai organisatoristen sääntöjen noudattamisen sijaan työntekijän edellytetään tekevän mitä tahansa saavuttaakseen organisaation tavoitteet. Hänen toimintaansa ohjaava tavoite on olla ”hyödyllinen” organisaatiolle. (Flecker & Hofbauer 1998).
Työorganisaatioiden rakenteiden muuttuminen on Sennettin (2006) mukaan
vaikuttanut monella tavalla niissä toimivien ihmisten elämään. Valtiollisten ja
keskusjohtoisten byrokratioiden hajoaminen on tuonut mahdollisuuksia uudelle
yrittäjyydelle. Teknologinen vallankumous on tuottanut uutta hyvinvointia ja sitä
synnyttäneet organisaatiot ovat olleet vapaampia kontroloinnista kuin organisaatiot yleensä. (Sennett 2006). Sennettin mukaan kasvulla on kuitenkin ollut hintansa:
aikaisempaa suurempi taloudellinen epätasa-arvo sekä sosiaalinen epävakaus.
Hän pohtii niitä arvoja ja menettelyjä, jotka pitävät ihmiset yhdessä näissä pirstoutuneissa työyhteisöissä. Hän päätyy selittämään yksilöiden sitoutumista organisaatioihin kulttuurin avulla. Vain tietyn tyyppinen ihmisyksilö voi menestyä
epävakaassa, pirstoutuneessa sosiaalisessa kontekstissa.
Ensinnäkin kysymys on aikaan sidotuista tehtävistä. Kuinka selviytyä tehtävistään, kun on riennettävä tehtävästä toiseen, työpaikasta toiseen tai paikasta
seuraavaan? Koska instituutio ei enää anna pysyviä muotoja, yksilön on koko ajan
improvisoitava elämänsä puitteita tai tultava toimeen ilman selkeää omakuvaa
(Sennett 2006). Myös ihmisten välinen vuorovaikutus muuttaa muotoaan – vuorovaikutustilanteet muuttuvat virtuaalisemmiksi ja ihmisten välinen etäisyys kasvaa. Vuorovaikutus tuottaa normaalisti tilanteita, jotka säätelevät ihmisten käyttäytymistä, ja kasvava etäisyys muuttaa käyttäytymistä (Perlow 1999).
Toinen haaste koskee taitoja: kuinka kehittää uusia taitoja tai mistä ammentaa
potentiaalisia osaamisia, kun vaatimukset muuttuvat jatkuvasti? Uudessa taloudessa monien osaamisten elinaika on lyhyt. Tekniikassa, tieteessä ja monella kehittyneellä teollisuuden alalla työntekijän uudelleenkoulutuksen tarve ilmenee 7–
12 vuoden välein. Kulttuurisesti kysymys on siitä, että yhteiskuntajärjestelmä ei
arvosta ammattiosaamista. Sen sijaan, että yksilö oppisi tekemään jotain todella
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hyvin, on hänen suoriuduttava jotenkuten monista tehtävistä. Pitäytyminen kapeaalaiseen erikoisosaamiseen olisi ammattimiehelle taloudellisesti haitallista. Sennett (2006) vertaa tällaisia kulttuurisia vaatimuksia meritokratiaan, jossa jokaisella on oltava suuri määrä potentiaalisia mahdollisuuksia menneitten saavutusten
sijaan.
Kolmas haaste Sennettin (2006) mukaan on suhtautuminen aikaisemmin kertyneen maineen ja ammattitaidon arvostamiseen. Yksilö ei voi olla varma siitä,
että kertynyt osaaminen ja ansiot takaisivat paikan työyhteisössä. Tällainen suhtautuminen menestykseen edellyttää persoonallisuutta, joka kykenee jättämään
omaan arvoonsa inhimillisen elämän aikaisemmat saavutukset. Sennett vertaa
tällaista luonteenpiirrettä kuluttajaan, joka koko ajan etsii uusia tavaroita ja heittää pois entiset vaikkakin käyttökelpoiset hyödykkeet sen sijaan, että pitäytyisi
mustasukkaisesti jo omistamissaan. (Sennett 2006).
Sennettin (2007) mukaan joustavissa organisaatioissa vanhat institutionaaliset
rakenteet on purettu ja ihminen on vapautettu byrokratian rautahäkistä.
”Niiden sijaan on tullut uusi vallan maantiede, jossa keskusta kontrolloi periferioita, kun taas byrokratian välikerroksia on entistä vähemmän” (Sennett
2007:78).
Institutionaaliset auktoriteetit eivät ole mukana tässä uudessa vallan muodossa
eikä siitä löydy myöskään sosiaalista pääomaa, joka aikaisemmin toimi sosiaalisena liimana ihmisten välillä. On käynyt niin, että sosiaalisen kapitalismin sosiaalisuus on vähentynyt, mutta kapitalismi pysyy. Eriarvoisuus kiinnittyy yhä tiiviimmin sitein eristyneisyyteen. Tähän omalaatuiseen muutokseen ovat tarttuneet
myös poliitikot, jotka ovat ottaneet sen myös julkisen alan uudistusten malliksi
(Sennett 2007). Vaikka työnteon arvo saattaa säilyä korkeana, muuttuu työn itsensä moraalinen arvo yksilölle. Sennettin mukaan työetiikka perustuu kahdelle tekijälle – pitkän tähtäimen strategiselle suunnittelulle ja viivästetyn palkkion hyväksymisen periaatteelle. Hänen näkemyksensä mukaan joustava organisaatio sumentaa molemmat työetiikan keskeiset periaatteet.
Steven Tipton (1984) on analysoinut työnteon etiikan erilaisia muotoja. Hän
erottaa neljä erilaista työnteon etiikan ilmenemismallia, jotka saavat yksilön ryhtymään työhön.
I
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Autoritaarisessa mallissa työnteko saa alkunsa ylemmältä taholta määräytyvästä uskosta. Siihen liittyy kysymys Jumalan käskystä, ja työtä on tehtävä

tottelevaisuuden ja uskollisuuden takia. Toiminta on välttämätöntä, koska
auktoriteettia omaava taho niin edellyttää.
II Normaali malli aikaansaa työn tekemisen sääntöjen ja periaatteiden perusteella. Siihen liittyy kysymys, mikä on oikea määräys tai periaate. Vastaus sekä
sen mukainen toiminta liittyvät kiinteästi sääntöjen ja periaatteiden toteuttamiseen.
III Utilitaristisessa mallissa tarkastellaan kustannus-hyötylaskelmia. Siihen liittyy kysymys toiminnasta, joka parhaiten tyydyttää yksilön tarpeet. Tällöin etsitään toimintaa, joka olisi mahdollisimman tehokas tuottamaan tällaiset olosuhteet. Tällaisen toiminnan avulla maksimoidaan tarpeiden tyydytys.
Ekspressiivinen malli liittyy henkilökohtaisten tunteiden ja intuitioiden
laatuun. Tässä mallissa kysytään ”Mitä on tapahtumassa?” ja vastaus liittyy
toimintaan, joka parhaiten vastaa asetettuun kysymykseen. Tämän mallin
mukainen toiminta on hyväksyttävää, koska se antaa sopivimman vastauksen
tilanteeseen ja kuvastaa rehellisimmin yksilön tuntoja. (Tipton 1984, 282–
283).
Paul Heelas (2002) on tutkinut työnteon etiikan ja kehittyneen kapitalismin välistä
suhdetta. Hän määrittelee Tiptonin työnteon etiikan mallit ideaalimalleiksi, jotka
harvoin esiintyvät erillään. Reaalielämässä tällaiset analyyttiset mallit usein
muuntuvat, sekoittuvat keskenään ja yksilön työetiikassa eri mallit voivat myös
kamppailla keskenään. Ensimmäistä Tiptonin mallia hän kutsuu perinteeseen
perustuvaksi työetiikaksi, joka liittyy Weberin protestanttisen etiikan kontekstiin.
Toinen Tiptonin esille tuomista malleista puolestaan voidaan selkeästi nimetä
organisatoriseksi työetiikaksi. Työtä arvostetaan ammatillisen tai yhteisön arvostuksen vuoksi, ja oman uran parantaminen on motiivi työnteolle organisaation
edellyttämällä tavalla. Organisaatio kehittää puitteet, ja työ tapahtuu näiden puitteiden mukaisesti. Organisatorinen työetiikka poikkeaa perinteisestä siinä, että se
on johdettu yksilön ulkoisen ja muodollisen rationaalisuuden perusteella ja on
siksi alttiina kyseenalaistamiselle ja uudelleenarvioinnille. Heelasin mukaan organisatorinen työetiikka edellyttää jonkinlaista holhousta tai päätöksentekoprosessia (Heelas 2002).
Kolmas malli liittyy Heelasin mukaan yksilön itsenäiseen päätöksentekoon,
joka tapahtuu ilman uskonnollisuuden perinnettä tai organisaation määrittelemiä
sääntöjä. Tämän mallin mukaista työnteon etiikkaa voidaan kutsua instrumentalisoiduksi työetiikaksi. Työn arvo on henkilökohtaistettu, eli työtä arvostetaan parhaimpana keinona mielihyvän tai tyydytyksen saavuttamisessa. Työ palvelee
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henkilökohtaisia tavoitteita, jotka hyvin usein liittyvät kuluttamiseen. Neljäs työnteon motiiviin liittyvä malli liittyy myös yksilön itsenäiseen päätösvaltaan. Se ei
kuitenkaan sisällä edellisen mallin kaltaista materiaalisen kulutuksen tavoitetta,
vaan yksilö haluaa työskennellä itsensä hyväksi saavuttaakseen jotain syvempää,
jotain luonnollisempaa ja aidompaa kuin pelkästään yltiökulutukseen liittyvää.
Hän haluaa tehdä työtä rikastuttaakseen kokemuksiaan ja kilvoitellakseen itsensä
kanssa – tutkiakseen omia mahdollisuuksiaan ratkaista eteen tulevia ongelmia.
Mallin mukaista käyttäytymistä voidaan kutsua oman työn etiikaksi, koska se
olettaa työn liittyvän itsensä ilmaisuun ja edustaa siten eräänlaista terapeuttista
kulttuuria (Heelas 2002).
Kaksi viimeksi mainittua työnteon etiikkaan liittyvää määrittelyä voidaan
helpoimmin yhdistää älylliseen, taiteelliseen tai muuhun henkiseen työhön. Myös
ammattitaitoa edellyttävässä työssä työnteon etiikka näkyy. Tuotteen laatuun ja
sen tekemiseen liittyvät ulkoiset tulokset kuten raha, status, maine tai aikaisemmin motiivina ollut hengellinen pelastautuminen ovat kuitenkin toisarvoisia.
Vaikka hyödykkeen tai palvelun tuottaja ei asiallisesti omista kohteena olevaa
tuotetta, on hänen sitouduttava psykologisesti sen tuottamiseen ikään kuin se olisi
oma. Hän osaa arvioida, mitä taitoa sen tekeminen edellyttää ja mitä materiaalisia
resursseja ja ponnistuksia sen tekemiseen tarvitaan sekä sen, mitä näistä hänellä
on käytettävissä. Hän näkee oman panoksensa osana kokonaisuutta ja siten ymmärtää kokonaisuuden muodostumisen. Osa työstä voi olla raatamista ja vaikeaa,
mutta tekijä tuntee tyydytystä pystyessään voittamaan vaikeudet (Mills 1956).
Työnteon etiikka -käsitteeseen kuuluu, että tekijä on vapaa työskentelemään
oman suunnitelmansa mukaisesti ja kantaa tekemisistään vastuun. Näin hän on
itsenäinen suhteessa tekemisiinsä ja itseensä. Työ on keino kehittää työtaitoja niin,
että samalla kehittää itseään ihmisenä. Itsensä kehittäminen ei ole alitajuinen
tavoite, vaan se toteutuu osaamisen kehittymisen myötä. Samalla kun antaa työhönsä oman tahtonsa ja taitonsa mukaisen laadun, tulee kehittäneeksi edelleen
omaa minäänsä työn suhteen ja toteuttaa itseään työn avulla. Mills toteaa myös,
että työnteon etiikassa ei ole eroa työllä ja leikillä, työllä ja kulttuurilla.
”Leikki on sellaista, jota teet ollaksesi onnellisesti touhukas, mutta jos työ
saa sinut onnelliseksi, on se myös leikkiä kuten leikki on lasten työtä” (Mills
1956: 221).
Työn tekemisessä ammattitaidon käyttö ja kehittäminen ovat sekoittuneet samaan
tapahtumaan eikä kulttuuria ja työtä voida erottaa toisistaan. Mills väittää myös,
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että ammattimiehen työ on koko elämän päätekijä eikä hän voi muuttaa arvojaan
edes vapaa-aikanaan.
Wrightin (2007) näkemyksen mukainen koulukunta lähtee oletuksesta, että
yksilö toteuttaa itseään työn avulla. Työ nähdään keskeisenä elämän aktiviteettina,
joka antaa suunnan muillekin sisäisille kiinnostuksen kohteille.
Työetiikan toteutumisen edellytykset ovat kuitenkin kokeneet muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Työetiikka edellyttää itsekuriin liittyvää ajan
hallintaa ja allokoimista eri tavoitteiden kesken, jotta hetkessä tapahtuva ahkeroiminen palkitaan tulevaisuudessa. Sellainen asenne voi toteutua vain työsuhteessa, joka on riittävän vakaa antaakseen mahdollisuuden tulevaisuuden suunnitteluun. Suunnittelun tekee kuitenkin mahdottomaksi aikajänteen katkeaminen
uuden ajan työsuhteissa, joissa jatkuvat uudelleenjärjestelyt, ulkoistamiset ja keskinäinen kilpailu jäljelle jäävistä työpaikoista johtavat jatkuvaan epätietoisuuteen
(Sennett 1998). Työn luonteen muuttuminen kestoltaan vaihtelevaksi ja jatkuvuudeltaan epävarmaksi projektityöksi ei ole omiaan luomaan tunnetta eettisesti tulevaisuuteen suuntautuvasta itsensä kehittämisestä. Työ tähtää pelkästään ulkoiseen
tyytyväisyyteen. Työstä on tullut keino kohottaa materiaalista elintasoa ja keino
toteuttaa vapaa-ajan aktiviteetteja, jotka liittyvät etupäässä kulutukseen. Vaikka
organisaation tavoitteena tuntuisi olevan yksilöiden tavoitteiden huomioon ottaminen ja ”voimaannuttaminen”, on taustalla useimmiten pyrkimys tehostaa työyhteisön prosessien kulkua ja poistaa häiriötekijöitä. Knights ja Wilmott (1997)
väittävät kuitenkin, että perinteinen suhtautuminen työhön ilmenee edelleenkin
työnteon luonteessa, vaikka se ei ole määräävä tekijä modernissa työsuhteessa.
Työntekijät ratkaisevat huomattavan osan työhön liittyvistä ongelmista hiljaisen
tiedon avulla. Marxin näkemyksen mukaan työntekijä ei loppujen lopuksi kuitenkaan pääse toteuttamaan itseään vaan vieraantuu vähitellen kaikesta – jopa omasta
itsestään.
3.6.2 Työn subjektivoituminen
Julkusen (2008) mukaan työelämän luonne on muuttunut radikaalisti niin, että
yksilöä vaaditaan sitoutumaan pirstoutuneeseen toimenkuvaan myös persoonansa
kautta. Persoona on ruumiin lisäksi välineellistettävä yhtiön valtaan, jolloin työnteon sisältämä ilo, tyytyväisyys ja ammattitaidon tuottama tunnustus tuhoutuvat.
Työelämän luonteen muuttuminen muuttaa välttämättä yksilöiden subjektiviteettia. Entisten vakaiden työsuhteiden ja selkeästi määriteltyjen, ammattitaitoon
perustuvien työsuhteiden tilalle on noussut uusia vaatimuksia kaikille työyhteisön
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jäsenille. Kiristyvä kilpailu ja entistä vaativammat asiakkaat vaativat organisaation johdolta resurssien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Toisaalta työntekijöiltä edellytetään yhä suurempaa joustavuutta. (Heidegren 2004, Julkunen 2008).
Työntekijät tekevät työtään poisjoutumisen uhan alla. Työntekijällä on tieto siitä,
että hän on alituisen arvioinnin kohteena, ja pelko siitä, ettei täytä kilpailukyvyn
ja hyödyllisyyden kriteerejä. Tästä seuraa omien kykyjen jatkuva itsearviointi.
Myös johdon toimintaa värittää pelko siitä, hyödyttääkö työntekijä organisaatiota.
Tämä johtaa ulkoisten arviointien käyttöönottoon. Näin uusliberalismissa eletään
eräänlaisen kaksoispelon ja kaksoisevaluaation kanssa.
”Yksilöt tulevat vangituiksi väsyttävään ja alituiseen tunnustuksen metsästämiseen” (Julkunen 2008: 228).
Lisääntynyt tarve selviytyä monista tehtävistä ja pelko menestymättömyydestä
jatkuvassa arvioinnissa saa yksilön muovaamaan omaa subjektiviteettiaan. Organisaatio jatkuvasti muuttuvana on se sosiaalinen konteksti, jossa yksilö rakentaa
omaa minuuttaan, subjektiviteettiaan. Subjektiviteetin rakentaminen on sosiaalinen konstruktio. Ronkaisen (1999) mukaan nykykeskusteluissa päällimmäiseksi
nousee subjektiviteetin diskursiivisuutta korostava kuvaus. Se mitä työntekijä on
ja millainen hän on, juontuu siitä, kuinka hän tulee elämässään diskursiivisesti
asemoiduksi (Foucault & Gordon 1980).
Foucault näkee, että määrittelemällä työntekijöiden tarvitsemat taidot ja arvioimalla niitä sekä saamalla työntekijät itse arvioimaan omia taitojaan vaikutetaan
heidän subjektiviteettiinsa (Rose 1999). Tällainen määrittely ja sitä seuraava arviointi seurauksineen edellyttää työntekijän subjektiviteetin suuntautumista työhön.
Organisatoriset diskurssit ovat alustoja, joissa tämä subjektiivinen merkitys muutetaan ja muotoillaan. Vallitsevat johtamisen ja organisaation teoriat toimivat
vallan ja tiedon järjestelminä, jotka määrittelevät noudatettavan totuuden sekä
organisaatioiden toiminnassa että työntekijöissä. Työntekijöiden on selvitettävä,
miten tulisi toimia ja ajatella suhteessa toisiin ja myös suhteessa itseensä. Juuri
tämä yhteys yksilön subjektiviteettiin on nähty vahvasti poliittisena ilmiönä. Nykyaikaisten vallan muotojen perusvaikutukset, jotka rakentavat ja muokkaavat
yksilön subjektiviteettia, ovat muuttaneet työntekijöiden aseman autonomisista
yksilöistä työtätekeviksi subjekteiksi.
Uudenlainen monien tehtävien hallinta pyrkii muovaamaan yksilöä itsensä
monitorointiin ja kohti itsekontrolliin suostuvaa subjektiutta. Heidegrenin (2004)
mukaan lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa on tullut esiin, että työ ei ole yksilölle pelkästään keino ansaita elantonsa vaan myös elämän sisältö, jonka puitteis72

sa koetaan arvostusta tai epäkunnioitusta. Hän hakee arvostusta jälkitayloristisessa työprosessissa ja mahdollisia muutoksia työntekoon liittyvässä arvostamisessa.
Työn muuttuminen yhä henkilökohtaisemmaksi työntekijän subjektiviteetista on
tullut potentiaalisesti tuottava tekijä. Työntekijän odotetaan ottavan osaa suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Hänen edellytetään myös aktiivisesti
ottavan osaa työprosessissa tapahtuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Monet
uudenlaiset työprosessin järjestelyt, kuten tiimityö tai valtuuttaminen, kuvastavat
muutosta esineellistämisestä arvostamiseen työprosessissa (Heidegren 2004).
Toinen selitys työn subjektivoitumiseen liittyy mahdollisuuteen käyttää työntekijöitä ”strategisina instrumentteina”. Taylorismissa työntekijän keho oli kytketty koneen tuotantovauhtiin – instrumentalisoitu niin, että ajatuksen ei annettu olla
mukana työprosessissa. Työskennellessään työntekijä saattoi olla henkisesti kaukana yksitoikkoisesta työprosessista. Työn subjektivoitumisen myötä työntekijän
sisäistä maailmaa pystytään hallitsemaan ja siten hyödyntämään tuottavana voimana. Julkusen (2008) mukaan tällainen hallinta johtaa tehokkuuden ja tuottavuuden arvojen ideologiseen omaksuttamiseen. Työntekijä on yksin normatiivisten vaatimusten edessä. Yksilöt pohtivat subjektiviteettinsa mukaisesti ja ympäröivien diskurssien valossa jatkuvasti omaa olemustaan ja asettumistaan sosiaalisen maailman yhteyteen (Watson 2003). Yksilö ei koskaan voi olla varma itsestään organisaation jäsenenä. Työntekijän sisäinen maailma muokataan toteuttamaan organisaation tavoitteita ja hänet asetetaan valintatilanteeseen osallistumisen tai työttömyyden välillä. Työn subjektivoitumista on tarkasteltava inhimillisten voimavarojen arvostustasolla, mutta on otettava huomioon, että se on samalla
osa sosiaalista dominaatiota ja kontrollia. Sitä voidaan kutsua Weberiä mukaillen ”joustavaksi rautahäkiksi” (Heidegren 2004).
Työn subjektivoituminen voidaan toisaalta nähdä yksilön mahdollisuutena ottaa käyttöön oma subjektiviteettinsa, panostaa siihen ja ilmaista sitä työprosessissa, mutta toisaalta välttämättömyytenä tehdä niin ja muuttua samalla sisäiseksi
yrittäjäksi. Tällöin hän yksin on vastuussa omasta menestymisestään tai epäonnistumisestaan työmarkkinoilla (Heidegren 2004). Määräyksiä noudattava ja tottelevainen työntekijä, joka suuntaa energiansa ohjattuun aktiviteettiin, on korvautunut ”sisäisellä yrittäjällä”, joka luottaa itseensä ja toimii yrittäjämäisesti, mutta on
silti lojaali yritykselle.
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3.6.3 Vapaus ja sisäinen yrittäjyys
Länsimaissa, mutta myös muissa yhteiskunnissa, on aina kannatettu sellaisia käsitteitä kuin kunnia, arvostus, valta, kansallismielisyys, loisteliaisuus, hedonismi
ja usko. Vapaus ei ihmiskunnan historiassa ole ollut aina arvostetuimpien käsitteiden joukossa. Vapauskäsite tuli harvojen etuoikeudesta kaikkien kansanryhmien
ihanteeksi eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhteiskuntien muuttuessa individualistisiksi. Sosiologit esittävät, että yksilöllinen vapaus kehittyi kapitalististen tuotantosuhteiden piirteenä. Markkinat ovat riippuvaisia valinnan vapaudesta ja tuottavat taloudellisen mallin, joka perustuu tietyn tyyppiseen vapauteen tuotannossa
ja kulutuksessa, mutta samalla jakaa yksilöt tavaroiden ostajiin ja myyjiin. Rose
(1999) kirjoittaa, että kyseessä on muodollinen vapaus, jonka hintana on taloudellinen orjuus.
Bauman (2001) liittää taloudellisen yksilöllisyyden nousun sosiaalisten arvojen ja elämisen muodon pirstoutumiseen ja moniarvoistumiseen. Hänen mukaansa
sosiaalisten voimien heterogeenisyys ja hajanaisuus, auktoriteetteja edustavien
lähteiden vaihtelu jättää suuren osan väestöstä ilman selkeää ohjausta ja antaa
tilaa omalle motivaatiolle, harkinnalle ja valinnoille. Nykyaikaisen yksilön vapaus
kasvaa epävarmuudesta ja tietyn tyyppisestä päättämättömyydestä suhteessa ulkoiseen todellisuuteen sekä sosiaalisten paineiden ristiriitaisesta olemuksesta.
1980-luvulla lähti liikkeelle suuri kulttuurin muutos valtion ja yksilön välisissä suhteissa. Tämä uusliberalismiksi kutsuttu suuntaus näkyi ensin Englannissa ja
Yhdysvalloissa, joissa Margaret Thatcher ja Ronald Reagan ryhtyivät toteuttamaan ”new right” -opiksi kutsuttua makrotalouden politiikkaa. Myöhemmin tämä
oppi sai kannatusta myös perinteisissä hyvinvointivaltioissa Skandinaviassa,
Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja muuallakin. Sillä oli vaikutuksensa myös
organisaatioiden kulttuuriin, sosiaalisen hyvinvoinnin järjestämiseen ja kansalaisten kokeman vastuun jäsentymiseen. Samalla kun valtiojohtoisten instituutioiden
rakenteita puretaan, saadaan tilaa yksilöille ja organisaatioille, jotka tulevat toimimaan syntyvässä ”yksityistetyssä maailmassa”. Perimmäisenä tavoitteena on
lisätä toimintojen tehokkuutta kilpailun avulla.
Poliittinen tavoite tällä muutoksella on luoda yrittäjyyden kulttuuri elinvoimaiseksi poliittiseksi arvoksi yksilöiden mieleen. Rose (1996) toteaa, että mielikuva ”yrittävästä yksilöstä” on voimakas, koska se ei ole poliittisesti värittynyt
yliherkkä pakkomielle. Se vastasi niihin oletuksiin, joita nykyaikainen ihminen
pitää arvossa. Se liittyy myös niihin oletuksiin, joita kielessä käytämme tavoitellessamme ajattelevaa yksilöä, ja se vastaa ihannemielikuvaa siitä, mitä yksilöiden
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tulisi olla. New right -opin mukaan yksilö on subjektiivinen olento, joka tavoittelee autonomiaa, tavoittelee henkilökohtaista tyydytystä nykyisessä elämässään ja
joka tulkitsee todellisuutensa ja kohtalonsa yksilöllisen vastuun näkökulmasta.
Hän myös löytää olemassaolonsa tarkoituksen muotoilemalla elämänsä omien
valintojen avulla (Rose 1996).
Tämäntyyppiset ajatukset ja arviot yksilöistä johtavat lopulta tietynlaiseen
käyttäytymiseen. Yksilön käyttäytyminen ei ole enää riippuvainen uskonnon tai
perinteisen moraalikäsityksen ohjauksesta, vaan yksilön toiminnan suunnan määrää subjektiivinen asiantuntija, joka muuttaa perustavaa laatua olevat, olemassaoloa ja kärsimystä koskevat kysymykset teknisiksi kysymyksiksi. Tavoitteena on
hallita epäkohtia mahdollisimman tehokkaasti ja siten parantaa ”elämisen laatua”
(Rose 1996: 151). Autonomian tavoittelussaan yksilö etsii tietä pois ulkoisesta
valvonnasta ja hyväksyy ajatuksen itseohjautuvasta toiminnasta. Hän ryhtyy itse
valvomaan omaa suoritustaan ja arvioimaan tekemäänsä työtä täyttääkseen sisäistämänsä tavoitteet – tavoitteet, jotka usein edustavat jonkin organisaation tavoitteita. Kyseessä on tällöin ns. sisäinen yrittäjyys (intrapreneurship, corporate entrepreneurship), jossa henkilö toimii yrittäjämäisesti olemassa olevassa organisaatiossa. (Bostjan & Hisrich 2003, Stevenson & Jarillo 1990).
Organisaatiot käyttävät hyväkseen yksilöiden autonomian tavoittelua. Ulkoistamalla työtehtäviä entisten työntekijöiden perustamille yrityksille organisaatio
välttyy sitoutumasta kiinteisiin henkilöstökustannuksiin ja lakisääteisiin sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuihin. Nämä maksut jäävät aloittavan yrittäjän itsensä
vastuulle ja tulevat hoidettua tai jäävät hoitamatta tuloksesta riippuen. Pahimmassa tapauksessa menettäjiä ovat uusi yrittäjä ja yhteiskunta, voittajia ulkoistajaorganisaatiot. Uuden yrittäjän liikeidea voi olla luonteeltaan jatkumo nykyisen toimeksiantajan palveluksessa tehdylle työlle sillä erotuksella, että ulkoistetun yrittäjän on itse huolehdittava tulevaisuudestaan. Myöskään kollektiivista suojaverkkoa
ei tällaisen uusyrittäjän turvana enää ole, vaan hän saa päättää omista asioistaan
itsenäisesti ja neuvotella toimeksiantajansa kanssa yksin. Työsuhteesta irrotettu,
usein matalapalkkainen työntekijä hinnoittelee palveluksensa parhaan taitonsa
mukaan, mutta yrittäjäriskin ymmärtäminen vie oman aikansa.
Organisaatiotasolla kehitetään erilaisia tapoja organisoida työtä. Tavoitteena
on saada työntekijät sisäistämään organisaation tavoitteet ja omalta osaltaan huolehtimaan työnantajansa kilpailukyvystä. Tiimimäinen toimintatapa pyrkii yhdistämään yksilöiden erilaisia osaamisia ja pienentämään välittömiä kontrollin kustannuksia. Sennett (1998) toteaa, että modernit tiimityön tavat ovat monessa suhteessa ristiriidassa Max Weberin työetiikan kanssa. Tiimityön etiikka perustuu
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enemmänkin keskinäiseen vastuunkantamiseen eikä niinkään henkilökohtaiseen
arviointiin. Resurssina tiimien aika joustaa ja on varattu tarkoin määriteltyjen
tehtävien nopeaan suorittamiseen eikä vuosikymmenten päässä olevan palkinnon
ansaitsemiseen. Weberiläinen maallinen asketismi, jossa ihmiset halusivat todistaa
omaa arvoaan työn avulla, ei ole tällaisessa tavassa yksilöllisesti tärkeä, vaan
pelastumisen tilalle on tullut suoriutuminen tiimin jäsenenä. Keskinäinen suorituspakko ja tiimin muiden jäsenten arviointi ovat tulleet työnjohdon tilalle, ja
kuvitelma muiden odotuksista saa työntekijän yrittämään selviytyä askareestaan
mahdollisimman nopeasti ja tarkasti.
Sennettin (1998) mukaan auktoriteetin puuttuminen tiimityössä antaa johdolle mahdollisuuden piiloutua tai siirtää vastuu kanssatoimijoiden harteille. Hän
toteaa, että valta on aina läsnä tiimin työskentelyssä, mutta auktoriteetti ei. Yleensä auktoriteetti liittyy henkilöön tai tahoon, joka vastaa käyttämästään vallasta
(Weber 1984). Vanhassa työhierarkiassa esimies saattoi ilmoittaa julkisesti ”Minulla on valtuudet määrätä”. Sen sijaan modernit johtamisen tekniikat etsivät
keinoja paeta tilanteesta, jossa joutuisi käyttämään auktoriteettia ja ottamaan vastuuta tapahtuvasta.
”Ihmisten tulee havaita, että olemme kaikki ajan ja paikan uhreja Jos ’muutos’ on vastuussa oleva toimija ja me kaikki olemme ’uhreja’, niin auktoriteetti katoaa eikä ketään voida pitää vastuussa tapahtuneesta – ei ainakaan kyseessä olevaa johtajaa, joka irtisanoo ihmisiä.” (Sennett 1998: 114).
Valta ilman auktoriteettia sallii tiimien johtajien hallita työntekijöitä kieltäytymällä tunnustamasta työntekijän tarpeita ja toiveita. Työntekijän on lähes mahdotonta
puhua ongelmista suoraan esimiehelle muutoin kuin tiimin työskentelyyn liittyen;
suora puhe palkankorotustoiveineen katsotaan helposti yhteistyöhaluttomuuden
osoitukseksi ja muiden jäsenten pettämiseksi. Koska tiimityön fokus on tässä
hetkessä, vastustuksen välttäminen ja huomion kääntäminen muualle ovat hyödyllisiä dominaation keinoja. Samalla kun työntekijälle on annettu mahdollisuus
päättää työntekoon liittyvistä menettelyistä yhdessä tiiminsä kollegoiden kanssa,
on hänen vapautensa suoraan kontaktiin esimiesten kanssa tehty vaikeammaksi.
3.6.4 Aika ja työ
Ennen teollisen kapitalismin kehittymistä aika ei ollut merkittävästi vaikuttamassa
ihmisten elämään. Agraarisessa yhteiskunnassa vuotuinen työrytmi noudatti luonnon kiertokulkua ja työn aikataulutus oli joustava. Kiltamuotoisessa tuotannossa
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ajan merkitys kasvoi, mutta se ei ollut tuotannon kannalta kriittinen tekijä. Marxin
näkemyksen mukaan aika muuttuu hyödykkeeksi siinä tuotantoprosessissa, josta
muodostuu teollisen tuotannon perusta. Hyödykkeeseen työprosessissa sitoutuneen ajan rahallinen arvo, joka maksetaan palkkana työntekijälle, on vähäisempi
kuin hyödykkeen arvo markkinoilla. Tästä erotuksesta muodostuu kapitalistin
saama lisäarvo. (Marx & Engels 2001).
Moderneissa teollisissa yhteiskunnissa suoraviivainen aikakäsitys kaupallistui
talouden perusteiden muuttuessa. Aikaa alettiin pitää tuotannontekijänä. Se edusti
arvoa, joka voitiin kääntää taloudelliseksi tekijäksi, sillä sen avulla taloudelliset
aktiviteetit saavuttivat ennennäkemättömiä mittasuhteita. Esimerkiksi Taylorin
tieteellisen liikkeenjohdon ohjelmassa ajan ja liikkeen tekniikat edustivat suoraa
hallinnollista auktoriteettia, jonka tarkoituksena oli inhimillisten toimintojen kontrolloiminen.
John Hassardin (1990) mukaan modernissa teollisessa kulttuurissa harjoitetaan etupäässä lineaarista aikakäsitystä. Sen mukaan menneisyys on peruuttamatonta, nykyisyys ohimenevää mutta tulevaisuus on loputonta ja hyödynnettävissä
olevaa. Siinä missä nykyajan teologia lupaa lopulliseksi ratkaisuksi ikuisuutta,
maallisessa katsannossa ajallisten yksiköiden ajatellaan olevan rajallisia. Aika on
resurssi, jota voidaan käyttää lukemattomiin aktiviteetteihin. Kehittyneissä yhteiskunnissa ajan rajallisuus saa aikaan erilaisten tapahtumien jakaantumisen
ajankäytön perusteella ja kullekin ajankäytön muodolle varataan oma aikansa.
Lineaaris-määrällinen aikakäsitys, päinvastoin kuin tehtäväorientoitunut käsitys,
saa aikaan sen, että teollisessa kapitalismissa suuri joukko työntekijöitä joutuu
noudattamaan kiinteitä aikatauluja. Heidän toimeentulonsa eli työansionsa riippuu
aikaan sidotuista palkkioista. Heille maksetaan tuntien, päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien perusteella. Tehtaan alati läsnä oleva kello ylläpitää ajatusta,
että yksilö käy vaihtokauppaa ajalla eikä ammattitaidolla myyden työaikaa eikä
työtä. (Hassard 1990). Ajan mittaajat ovat uusia työn säätäjiä ja valvojia; he muuttavat ja muuntavat työntekijän aktiviteetin rahassa mitattavaksi arvoksi. Ajasta on
tullut arvokas hyödyke, sen käyttäjien on ollut pakko ryhtyä säännöstelemään sen
käyttöä (Julkunen 1977, Thrift 1990). Aika edustaa hegemonisia rakenteita, joiden
ydin on pyrkimys täsmällisyyteen, kontrolliin ja kuriin.
Hassard (990) esittää ajan käsitteen myös laajemmassa merkityksessä. Vaikka
nykyajan elämä on rakennettu erilaisten toimintojen edellyttämälle ajalle, tuotantoon käytetty aika on aina etusijalla. Muu ajankäyttö sovitetaan aina työtehtävistä
ylijääneelle ajalle. Tämä teknologinen determinismi hallitsee nykyaikaista aikakäsitystä. Nykyaikainen tuotantoyhteiskunta on tehokas vain, jos kaikki sen jäsenet
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noudattavat tarkasti strukturoitua aikataulua. Jokainen yhteiskunnan tuottava
päivä on saatava käynnistymään juuri oikeaan, sovittuun aikaan. Tässä prosessissa kelloon sidottu aika hyödyttää pääomaa, koska se on näkyvä ja vakiomuotoinen. Kelloon sidotulla ajalla on kaksi erityistä vahvuutta – se mahdollistaa yleisen
kehyksen organisoitumiselle ja se konkretisoi työn tuotannontekijänä. (Hassard
1990).
3.7

Kehittynyt kapitalismi – soft capitalism

Lähes kaikki maailman taloudet ovat omaksuneet kapitalistisen talousjärjestelmän
ja toimivat sen määrittelemien pelisääntöjen mukaan. Sen ainoa laaja kilpaileva
järjestelmä, sosialismi, hävisi Neuvostoliiton valtioliiton kaaduttua 1990-luvun
alussa. Romahduksen jälkeen Itä-Euroopan valtiot ovat luopuneet keskusjohtoisesta sosialismista ja siirtyneet noudattamaan vapaan markkinatalouden doktriineja. Vain Kiinassa johtava kommunistinen puolue nimittää talouttaan sosiaaliseksi
markkinataloudeksi kiinalaiseen tapaan, mutta talouden muoto Kiinassa muistuttaa yhä enemmän läntisiä, erityisesti eurooppalaisia talouksia (Wolf 2002). Talousjärjestelmien tasolla on todettu, että kapitalismin ominaisuus muuntua on ollut
takeena sen säilymiselle.
Kapitalistisen tuotantojärjestelmän doktriinien tunkeutuminen kaikille yhteiskunnan sektoreille ja jokaisen sektorin perimmäiseen olemukseen tarkoittaa sitä,
että olemme siirtyneet Gramscin (1971) näkemyksen mukaiseen yhteiskuntaan,
jossa pääoman kertyminen on saanut aikaan ajankuvan, joka ei koske pelkästään
tuotantotapaa, vaan myös ohjaa taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia toimintatapoja sekä kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä suuntauksia. Se antaa oman merkityksensä aatteille ja tiedon olemukselle, jokapäiväisille kokemuksille ja ihmisen
suhteelle yhteisöönsä. Olemme siirtyneet post-fordistiseen yhteiskuntaan.
(Gramsci ym. 1971).
Eran Fisherin (2010) mukaan käynnissä oleva muutos muistuttaa 1920luvulla Yhdysvalloista levinneen fordismin teknologisen diskurssin oletusta riiston vähenemisestä. Fisherin mukaan teknologinen diskurssi laillisti tuolloin kapitalismin olemuksen korostamalla teknologian kykyä lieventää työläisten riistoa.
Siten se kehitti mahdollisuuden pystyttää vapaiden markkinoiden toimintaan sekaantuva hyvinvointivaltio ja keskitetty liiketoimintamalli keskitettyine talousohjauksineen. Samalla se kehitti myös hierarkkisesti toimivat organisaatiot, joissa
työpaikat olivat luonteeltaan pysyviä. Vastaavasti tämänhetkinen teknologiadiskurssi laillistaa post-fordistisen kapitalismin vaiheen korostamalla teknologian
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kykyä lieventää vieraantumista. Siten se laillistaa valtion poistumisen markkinoilta, hierarkioiden purkamisen, liiketoiminnan pirstoutumisen sekä tuotannon ja
työprosessin joustamisen (Fisher 2010). Post-fordismi on tuonut mukanaan siirtymän massatuotannosta ”just-in-time” -tuotantoon ja laajat, hierarkkiset, kaikkea
kontrolloivat korporaatiot ovat hajonneet ohuiksi, desentralisoiduiksi tuotantomuodoiksi, joissa emoyhtiö ulkoistaa tuotantonsa muille, pienille ja keskisuurille
yrityksille (Castells 1996).
Siirtyminen post-fordistiseen yhteiskuntaan tarkoittaa muutosta kolmen tärkeän tuotantoon vaikuttavan tekijän eli pääoman, valtion ja työvoiman välisissä
suhteissa. Fordistisessa yhteiskunnassa kanssakäyminen pääoman ja työn kesken
oli intensiivistä ja se tapahtui vahvan valtion määrittelemissä puitteissa. Pääoma
teki myönnytyksiä korkeiden palkkojen, varmojen työpaikkojen ja korkean työllisyyden muodossa. Työvoima myöntyi pääoman tarpeisiin hillitsemällä kaikkein
vallankumouksellisimpia vaatimuksia ja liian suuria sosiaalisia tavoitteita. Työvoima tarjosi pääomalle työvoimaa tuotantoon ja ostovoimaa kasvavan tuotannon
ostamiseen. Valtio nautti poliittista arvostusta molemmilta ja kehittyi interventionistiseksi, Keynesin oppeja noudattavaksi hyvinvointivaltioksi, joka suojeli
kapitalismia sekä sisäisiltä epäonnistumisilta että ulkoisilta kumoushankkeilta.
Valtio varjeli fordistisena aikana työvoimaa liioilta markkinavoimien ylilyönneiltä
vaikkakin juurrutti markkinat toimimaan yhteiskunnassa. Fordistista yhteiskuntaa
hallitsi sosialidemokraattinen poliittinen kulttuuri. (Harvey 2005, Polanyi 2001).
Post-fordistisessa yhteiskunnassa edellä esitetyt kolme vaikuttavaa tekijää
poikkeavat aikaisemmasta merkittävästi. Uusliberalistisen talouspolitiikan mukaisesti pyritään korostamaan pääoman vapaata liikkuvuutta. Harveyn (2005) mukaan uusliberalistit pyrkivät edistämään pääoman kasaantumista ja taloudellisen
eliitin valta-asemaa. Hän lisää, että uusliberalistinen vapaus rajoittuu vapaan yrittäjyyden edistämiseen sekä yksityisten omistajien, liike-elämän monikansallisten
yritysten ja rahoittajien etujen turvaamiseen. Valtio pyrkii supistamaan osallisuuttaan yhteiskunnassa ja edistämään pääoman tehokasta toimintaa (Fisher 2010).
Castells (1978) käsittelee valtion roolia kapitalistisen tuotannon ja kulutuksen
edistäjänä. Hänen mukaansa kulutuksen muuttuminen kehittyneessä kapitalismissa johtuu sen pitkän aikavälin tendenssistä eli pääoman keskittymisestä ja tavoitteesta estää pääoman tuoton aleneminen. Tässä tavoitteessa ennen kaikkea valtion
massiivinen ja ratkaiseva interventio talouteen on merkittävä. Etsiessään uusia
markkinoita pääoma ei pelkästään etsiydy uusien valtioiden tuotantojärjestelmäksi vaan se tunkeutuu niihin rakenteisiin taloudessa, jotka aikaisemmin ovat olleet
vähemmän kapitalistisen tuotannon alaisia. Tämä tapahtuu usein järjestelemällä
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näiden rakenteiden sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä. Olemassa olevia rakenteita purkamalla saadaan tilaa pääomasijoituksille, joissa tuottoaste on omistajalle riittävän korkea.
Valtion rooli kotitalouksien kulutuksen edistäjänä on Castellsin mukaan ratkaiseva tekijä massakulutuksen aikaansaamisessa. Valtion toimenpiteet kasvattavat kulutusta, lisäävät tiettyjen hyödykkeiden käyttöä ja määrittelevät yksilöiden
elämäntyylin, joka edistää suurimman tuoton saamista pääomainvestoinneille
(Castells 1978). Suurin vaikutus valtion toimenpiteillä on kuitenkin siinä, että ne
yllyttävät yksilöitä kulutukseen, joka on oleellista taloudelliselle aktiviteetille.
Tämä näkyy esimerkiksi asumiseen liittyvissä järjestelyissä, sosio-kulttuurisissa
palveluissa, julkisessa liikenteessä ja niin edelleen sillä sektorilla, jota kutsutaan
yleishyödylliseksi.
Teknologinen kehitys tuottaa monia tärkeitä kulutukseen liittyviä tekijöitä. Se
nostaa kapasiteettia vastata kulutuskysynnän kasvuun ja siten mahdollistaa sen
kasvamisen. Samaan aikaan se edesauttaa tätä kulutusta tyydyttävän työvoiman
muuttumista sellaiseksi, joka on erikoistunut ja muuttunut vain tiettyä tarkoitusta
palvelevaksi. Tämä kehitys saa toisaalta aikaan suuren määrän ammattitaidottomia työntekijöitä. Castellsin mukaan pääoman muuttuessa yhä tärkeämmäksi
suhteessa työvoimaan yritysten omistajat ryhtyvät käyttämään menetelmiä, joilla
säädellään ennakoimattomia tuotannontekijöitä kuten työvoimaa. (Castells 1978).
Marcusen (1971) mukaan teknologian kehittyminen edesauttaa pääoman kasaantumista. Teknologisen rationaalisuuden ihannointi johtaa ajatukseen teknologisten arvojen ylivertaisuudesta jälkikapitalistisen yhteiskunnan kehittymisessä.
Tämä rationaalisuus vaikuttaa myös yhteisölliseen elämään ja ihmisen luontosuhteeseen siten, että yhteisössä luotetaan tieteen ja teknologian avulla kehitettyyn
välineelliseen kontrolliin. Väitetään, että näiden avulla saadaan käyttöön maksimaaliset resurssit, joilla puolestaan ratkaistaan sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat, ihmisen ja luonnon väliset ristiriidat sekä ihmisten väliset suhteet. Instrumentaalinen rationaalisuus muodostaa ajattelutavan, jossa kaikki ongelmat voidaan määritellä teknisin termein ja ratkaista tieteellisen tiedon ja kehittyneen
teknologian avulla (Marcuse & Lahtela 1971). Marcusen mukaan tekninen rationaalisuus muuttuu totalitarismiksi. Se luo ihmisen, joka on yksiulotteinen ajattelultaan, elää yksiulotteisessa yhteiskunnassa yksiulotteisena yksilönä ilman negaatioita.
”Yhteiskunta kehitti asioista ja suhteista alati kasvavan teknisen kokonaisuuden, joka piti sisällään ihmisen teknisen hyödyntämisen – toisin sanoen ole80

massaolon taistelu yhdessä ihmisen ja luonnon riistämisen kanssa muuttui
yhä tieteellisemmäksi ja rationaalisemmaksi. ’Rationaalisuuden’ kaksoismerkitys on relevantti tässä yhteydessä. Tieteellinen liikkeenjohto ja tieteellinen
työnjako kasvattivat valtavasti taloudellisen, poliittisen ja kulttuuriin sidoksissa olevan yrittäjyyden tuottavuutta. Tulos: korkeampi elintaso. Samaan aikaan ja samalla perusteella tämä rationaalinen yrittäjyys tuotti uuden ajattelu- ja käyttäytymistavan, joka oikeutti ja antoi anteeksi jopa kaikkein tuhoisimmat ja sortavimmat piirteet tuossa yrittäjyydessä. Tieteellis-teknologinen
rationaalisuus on hitsattu tiukasti kiinni sosiaalisen kontrollin uusiin muotoihin” (Marcuse 1964: 146).
Marcusen mukaan kehittyneen teollisen yhteiskunnan massatuotanto ja -jakelu,
joita edistetään teollisuus- ja markkinointipsykologian ja kommunikaatioteknologian avulla, edellyttää sosiaalista kontrollia, joka hallitsee ihmistä kokonaisuudessaan – myös hänen syvintä henkistä rakennettaan. Siten Marcuse ei puhu teknologisen rationaalisuuden vaikutuksesta ainoastaan tuotantoon, vaan tuotannon ja
työvoiman käytön lisäksi teknologinen rationaalisuus vaikuttaa kaikilla tasoilla
yhteiseen ja yksityiseen elämään tuoden sinne mukanaan tapansa ajatella. Hänen
mukaansa taustalla on laskennallinen hyötyajattelu, jonka rationaalisuus valvoo
asioita ja ihmisiä, tehtaita ja byrokratiaa.
Teknologiadiskurssi voidaan nähdä jopa ajattelutapana – ideologiana kuten
Frankfurtin koulukunnan edustajat sen näkevät. (Habermas 1974). Heille teknologiadiskurssi on osa keskeistä teknopoliittista järjestystä, joka rakentuu modernin
valtion ja kapitalismin tarpeiden pohjalle. Teknologiadiskurssista on tullut keino
laillistaa teknopoliittinen maailmankuva, siis poliittinen järjestys, joka perustuu
teknologiseen ajatusmaailmaan. Näin teknologia muuttuu itsestään selväksi hyvyydeksi, ”uskonnoksi” (Noble 1999) tai ”myytiksi” (Robins & Webster 1999),
jonka mukaan kaikkiin sosiaalisiin ongelmiin voidaan löytää tekninen tai teknologiaan perustuva ratkaisu (ks. myös Segal 1985). Teknologinen ajattelu valloittaa
itselleen perustavaa laatua olevan roolin yhteiskunnassa – siitä tulee lähtökohta ja
mittayksikkö, johon kaikkia muita yhteiskunnan ilmiöitä verrataan; teknologia
tulee sekä
”keinoksi että päämääräksi, kehityksen välineeksi ja saavutukseksi” (Robins
& Webster 1999: 151).
Kehittyneen kapitalismin tarve joustavuuteen näkyy makrotasolla niin, että koko
organisaatiodiskurssi kehittyy kohti joustavampia ja arveluttavampia työnteon
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muotoja (Bauman 2001, Castells 1996, Sennett 1998, Sennett 2006). Rakenteellisia muutoksia perustellaan usein toiminnan tehokkuuden ja yksilöiden valinnanmahdollisuuksien lisäämisen nimissä. Aiemmin demokraattisen ohjauksen alaisia,
verovaroin rahoitettuja yhteiskunnallisia toimintoja ulkoistetaan nyt veroparatiiseissa kotipaikkaansa pitävien organisaatioiden hoidettavaksi. Välikäsien kautta
tapahtuva tulonsiirto veronmaksajilta kansainvälisille rahastoille antaa kuvan
modernin kapitalismin notkeudesta ja muuntautumiskyvystä mutta myös uusliberalistisen talouspolitiikan kyvyttömyydestä kilpailla avoimilla markkinoilla.
Mikrotasolla joustavuuden vaatimus näkyy työprosessissa, jossa työntekijän
on siirryttävä tehtävästä toiseen tai tempauduttava mukaan yhtäkkiä liikkeelle
lähteneisiin projekteihin. Teknologia on myös mahdollistanut uudenlaiset tavat
kontrolloida työprosessia. Hierarkkisten kellokorttien tilalle on kehitetty hienostuneita menetelmiä tarkkailla ja arvioida työntekijöiden suorituksia.
Työvoiman muuttuessa voimattomammaksi pääomaan verrattuna sen vaikutusmahdollisuudet ovat miltei kadonneet läntisissä yhteiskunnissa. Työväenluokan
valta poliittisena liikkeenä tai poliittisen identiteetin rakennusvälineenä on liudentunut eikä työväenluokalla tai suurilla ammattiyhdistyksillä ole sitä vaikuttavuutta
kuin fordismin aikana. Automaattiset tuotantolinjat ja tuotannon siirtäminen halvemman ja järjestäytymättömän työvoiman kolmannen maailman maihin ovat
heikentäneet läntisen maailman ammattiyhdistysliikettä. Työvoiman kysynnän
väheneminen ja rakenteellisen työttömyyden lisääntyminen ovat pienentäneet
ammattiyhdistysten intoa kamppailla etujen puolesta. Pelko ja epävarmuus ovat
tulleet voimantunnon, vahvuuden ja itsetunnon tilalle. Tästä on seurannut, että
johdolla on mahdollisuus neuvotella ja sanella työehtoja, joita ei olisi voinut kuvitellakaan aikaisemmin. (Morgan 1998). Ammattiyhdistysliikkeen jäsenten keskinäinen solidaarisuus on vaihtunut keskinäiseksi kilpailuksi vähenevistä työpaikoista. Samalla myös keskinäiseen solidaarisuuteen ja ammattiosaamisen arvostukseen liittyvä ammattiylpeys on joutunut väistymään. Ammattiosaamisen arvostamiseen liittyvä moraalikato on näkyvissä pääoman etsiessä edullisinta tapaa
ylläpitää työprosessia. Kollektiiviset, keskitetyt sopimukset on korvattu toimialakohtaisilla, yrityskohtaisilla tai jopa henkilökohtaisilla sopimuksilla ja vakiovirat
tai pysyvät työsuhteet on korvattu määräaikaisilla tai tilapäisillä työsuhteilla
(Bauman 2001, Beck & Camiller 2000). Harvey (2005) on todennut, että postfordistista yhteiskuntaa hallitsee poliittinen kulttuuri, jonka alkuperä on uusliberalismissa. Yksilöllisyyden huipentumana työnantaja kilpailuttaa työntekijöitä ja
valitsee työprosessiinsa organisaatiolle edullisimman vaihtoehdon. Valitulla ei
kuitenkaan yleensä ole mahdollisuutta sitoutua työhönsä tai kehittää ammat82

tiosaamistaan, koska portin takana odottaa lukuisa määrä edullisia tekijöitä. Ajatus protestanttisen etiikan mukaisesta myöhennetystä palkkiosta ei toteudu.
Uusliberalismi on poliittinen projekti, joka pyrkii palauttamaan pääoman kasautumiseen otolliset olosuhteet ja taloudellisen eliitin valta-aseman. Tämän projektin agendana on pelkästään osakkeenomistajien intresseistä liikkeelle lähtevä
toiminta, joka antaa oikeutuksen eräille kapitalismiin kuuluville piirteille kuten
eriarvoistumiselle, ammattitaidon katoamiselle ja työvoiman vähentämiselle.
Vaikka nämä ilmiöt ovat valitettavia, kuuluvat ne markkinataloudessa toimivan
kapitalismin tehokkuuden tavoitteluun. Uusliberaalien organisaatioiden piirteet
ovat voimakkaasti ristiriidassa entisten värittömien mutta optimististen käsitteiden
kanssa, joihin kuuluivat motivaatio, ihmisten johtaminen, työn kehittäminen tai
organisaatiorakenne (Clark 2000).
Toisaalta uusliberalismin kritiikki korostaa omistaja-arvon kasvattamisen vahingollisuutta organisaatioiden toiminnan kannalta. Juha Siltala (2010) toteaa, että
työelämän heikennykset johtuvat osaksi siitä, että markkinoille on luotu erilaisia
kannustejärjestelmiä, jotka palkitsevat osakearvon nousuodotuksista tänään eikä
pitkäjännitteisistä tuotannon kehittämisistä huomenna. Hänen mukaansa ilman
poliittisia vastapainoja, riippumatonta valvontaa, kriittistä julkisuutta ja vapaata
tutkimusta markkinatalous voi rappeutua harvainvallaksi ja synnyttää säännöllisesti finanssikuplia.
Kapitalismin ollessa vallitseva talouden rakenne sen syntymekanismi ja toimintaperiaate otetaan itsestäänselvyytenä. Kuitenkaan sen kehittyminen ei ole
seurausta satunnaisista tapahtumista, vaan taustalla ovat vaikuttaneet ihmisten
tarpeet, tunteet ja mahdollisuuksien hyödyntäminen.
3.8

Yhteenveto työstä, talousjärjestelmästä ja työmarkkinoista

Työn merkitys yksilöille on muuttunut vuosituhansien kuluessa. Antiikin aikoina
työntekoa oli vältettävä, koska siihen käytetty aika oli pois hyveiden harjoittamiselta ja politikoinnilta. Myöhemmin kalvinistisen ja protestanttisen etiikan mukanaan tuoma tavoite oli kilvoitella kovan työnteon avulla pääsystä niiden valittujen
joukkoon, jotka lopullisella tuomiolla pelastetaan ikuiseen elämään. Sekä antiikin
että uskonpuhdistuksen ajan työnteon motiivi oli yksilön sisäinen. Työ on nähty
aikakaudesta riippumatta välttämättömänä osana inhimillistä elämää. Työn motiivin muuttuminen sisäisestä, henkisestä eetoksesta ulkoiseksi, materialististen
tarpeiden toteuttamiseksi ei ole vähentänyt sen merkitystä.
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Aikaisemmista tuotantojärjestelmistä poiketen kapitalistisessa tuotannossa
suuri osa ihmisistä on tullut riippuvaiseksi työnsä myymisestä. Kapitalismin kehittyessä 1800-luvun loppupuolella työnteon motiivi alkoi muuttua. Työn tekemisen siirryttyä tuotantolaitoksiin ryhdyttiin työtä johtamaan keskitetysti ja työntekijöille maksettava rahakorvaus sai heidät luopumaan osasta vapaa-aikaansa tuotannon hyväksi. Kasvaneen tuotannon edellyttämä tehokkuus edellytti työvoiman
tehokasta hyödyntämistä. Tehokkuutta saatiin jakamalla työtehtävät helposti johdettaviin osiin. Ihmiset nähtiin koneen osina. Tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet ja tuotannon rationalisointitavoitteet levisivät kaikkialle.
Postfordistisessa yhteiskunnassa työ on subjektivoitunut. Työntekijän on annettava kehonsa lisäksi mielensä organisaation käyttöön, arvioitava itse omaa
kyvykkyyttään ja toimittava sisäisen yrittäjän tavoin ansaitakseen paikkansa.
Hänen on oltava joka hetki hyödyllinen ja asetettava työntekoon käytettävä aika
kaiken muun ajankäytön edelle. Työnteon etiikan perusteet ovat rapautumassa.
Primääristen ja sekundääristen työmarkkinoiden muodostuminen on jakanut työntekijät kahteen kastiin. Hegemonisoitunut joustavuuden diskurssi on varmistanut
sen, että molemmat työntekijäryhmät pysyvät varpaillaan. Olet joko sisällä tai
ulkopuolella. Työ ihmisen elämisen suhteena on muuttunut niin, että ihminen
vieraantuu valmistamastaan tuotteesta, tuotantoprosessista, toisista ihmisistä ja
loppujen lopuksi itsestään. Vieraantuminen aiheuttaa yksilön katoamisen luonteeltaan vapaana ja tahdonvaltaisena toimijana. Hän ottaa elämänsä ohjenuoraksi
tavoitteita, jotka viime kädessä liittyvät ylettömään kulutukseen, ympäristön pilaantumiseen, toisten dominoimiseen tai ahneuden haittoihin.
Postfordistisen yhteiskunnassa modernin ajan lainalaisuudet ja ontologiat eivät enää pidä paikkansa. Pääoma on muuttunut yhä riippumattomammaksi työvoiman ja kansallisvaltion toimenpiteistä. Se on tullut liikkuvammaksi ja globaaliksi eikä se ole sidoksissa paikkaan tai paikan politiikkaan. Sen mahdollisuus
sijoittua tuoton kannalta optimaalisesti on saanut alueet kilpailemaan keskenään
ja luopumaan monista inhimillisistä tai ympäristöön liittyvistä periaatteista. Se on
vienyt työvoimalta mahdollisuuden olla vastavoimana. Valtio on menettänyt vaikutusvaltansa kontrolloida pääomaa, joka toimii vapailla, globaaleilla markkinoilla. Kehittynyt, moderni kapitalismi on kiihdyttänyt pääomansa kiertokulkua äärimmilleen ja etsiytyy nyt maksimaalisen tuoton periaatteen mukaisesti ”markkinavoimien” nimissä sinne, missä tuoton ja riskin suhde on optimaalinen. Valtio on
reagoinut purkamalla säännöstelyä, yksityistämällä valtion laitoksia ja yrityksiä
sekä supistamalla toimintojaan.
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Organisaatioiden johtamiseen on kehitetty uusia, työvoiman joustamista ja
tiimityöskentelyä korostavia menetelmiä. Inhimillisten resurssien hyödyntäminen
ei jää enää pelkästään fyysisten voimavarojen käyttämiseen. Tavoitteena on saada
myös työvoiman henkiset resurssit organisaation käyttöön. Siinä, missä protestanttinen etiikka lupasi kovasta työstä myöhennetyn palkinnon, jää nykyinen projektista toiseen rientävä työntekijä ilman pitkäaikaisen työsuhteen turvaa. Työntekijä elää jatkuvan punninnan kohteena: hän itse pohtii, onko hän tarpeeksi hyödyllinen tuottaakseen tarpeeksi, ja hänen työnantajansa pohtii, onko parempi pitää
hänet talossa vai ostaa hänen panoksensa ulkopuolelta. Lisääntynyt tarve selviytyä monentyyppisistä tehtävistä ja pelko menestymättömyydestä jatkuvan arvioinnin alaisuudessa saa yksilön muovaamaan omaa subjektiviteettiaan – hänestä
tulee itseään monitoroiva ja kontrolloiva yksilö, jonka maailmankuva on rakentunut yksidimensioisesti organisaation lähtökohdista. Hänelle annetaan mahdollisuus kehittää sisintään toteuttamaan organisaation tavoitteita ”joustavassa rautahäkissä”. Toki hän voi valita ulkopuolisen elämän, mutta millä seurauksilla?
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4

Työprosessiteoria

Työprosessi on se kenttä, jossa organisaation johdon ja muun henkilöstön kyvyt,
tavoitteet ja toimintapotentiaali kohtaavat organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Johdon ja muun henkilöstön vastuut, intressit ja velvollisuudet riippuvat
asemasta organisaatiossa, mutta toiminta-alueella nämä intressit tulevat näkyviksi
ja vaikuttavat toimintaan organisaatiossa.
Ylin johto määrittää, yleensä visiossa, organisaation julkituodut tavoitteet.
Ylimmän johdon valitsema strategia määrittää käytettävissä olevat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Ylin johto ei osallistu konkreettisesti työprosessiin, mutta
resurssienhaltijana sen strateginen merkitys on keskeinen. Keskijohdon toimenkuvaan kuuluvaan operatiiviseen suunnitteluun liittyy oleellisena osana organisaation resurssien optimointi ja erilaisten toimintojen suunnittelu sekä toteutusvaihtoehtojen vertailu. Suoritustason osaajat työskentelevät johdon ohjauksessa ja
valvonnassa.
Perinteinen käsitys olettaa johtamisen olevan monenlaisten toimintojen, myös
työprosessien, hallitsemista monimutkaisessa teolliseen tuotantoon, talouteen ja
työvoiman käyttöön liittyvässä kontekstissa (Barnard 1970, Drucker 1975). Työprosessin muodostumisen oletetaan tapahtuvan osana johtamisen menettelyjä eikä
sen analyysiin yleensä tarkemmin puututa. Radikaali organisaatioteoria lähtee
kuitenkin oletuksesta, että johtamisella on kaksi toiminnallista funktiota yrityksessä. Johtamisen tehtävänä on erilaisten aktiviteettien välttämätön yhteensovittaminen, mutta myös vastakkaisten intressien käsittely työprosessissa. Intressiristiriita syntyy työn luonteesta hyödykkeenä. (Edwards 1979). Työprosessiteoria
tutkii tapoja organisoida työtä sekä antaa vastauksia organisoinnissa tapahtuviin
muutoksiin.
4.1

Työprosessi ja ammattitaidon katoaminen

Karl Marx määritteli työprosessin muodostuvan työstä, sen esineestä ja välineestä.
Hänen mukaansa juuri työprosessissa luodaan käyttöarvo ja muokataan luontoa
ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi.
”Se on ihmisen ja luonnon välisen aineenvaihdon yleinen ehto, ihmiselämän
luonnollinen ja ikuinen edellytys” (Marx 1957: 190).
Raija Julkunen (1987) esittää, että työprosessin käsite kattaa ihmistyön, materiaalin ja työvälineiden yhdistämisen. Thompson & Mc Hugh (2002) korostavat, että
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kaikissa yhteiskunnissa on työprosesseja, mutta kapitalismissa niillä on erityinen
ominaisuus. Pääoman hankkiessa työvoimaa se maksaa työvoimapotentiaalista,
jonka se yhdistää muihin tuotantohyödykkeisiin tuotantoprosessissa. Varmistaakseen kannattavan tuotannon pääoman on organisoitava työpotentiaalin käyttö
siten, että siitä saadaan suurin hyöty. Samaan aikaan organisaation on seurattava
kilpailijoiden toimenpiteitä, yritettävä parantaa tehokkuutta ja leikattava kustannuksia kilpailukyvyn säilymiseksi. Tuotannontekijöistä työ näyttää olevan kaikkein joustavin siten, että työn määrää tuotettua hyödykettä tai palvelutapahtumaa
kohden on mahdollista säädellä.
Työprosessi-käsitteen toi 1970-luvulla laajemmin tietoisuuteen Harry Braverman (1974). Työprosessiteorian ydin on kapitalistisen työorganisaation ominaisuudessa kontrolloida työvoimaa sekä organisoida työprosessi niin, että työvoima kadottaa työtaitonsa. Tapahtuu ns. deskilling-ilmiö, jossa työntekijöiden
ammattitaito rapautuu. Bravermanin mukaan Taylorin tieteellistä liikkeenjohtoa
leimasi tendenssi mitätöidä työntekijöiden oma ajattelu, autonomia ja ammattitaito. Hän lähti ajatuksesta, että organisaation johto pyrkii jatkuvasti tehostamaan ja
etsimään uusia keinoja kontrolloida työvoiman käyttöä. Hänen kritiikkinsä kärki
oli suunnattu tayloristiseen työn organisoimiseen, jossa erotetaan ajattelu ja toteuttaminen. Työn suunnittelu oli pääoman edustajan tehtävä ja työntekijän oli
tyydyttävä suorittamaan annetut tehtävät. Tämä tarkoittaa, että johto erottaa työprosessin käsityöstä, perinteestä ja työläisten osaamisesta sekä muotoilee työprosessin uudelleen siten, että se tulee riippuvaiseksi johdon toimenpiteistä. Johto
monopolisoi suunnitteluprosessin, jotta se voi kontrolloida jokaista työprosessin
vaihetta. Bravermanin mukaan tieteellisessä liikkeenjohdossa oli nähtävissä kolme periaatetta: työprosessissa työntekijä eristetään ammattitaidostaan, suunnittelu
ja suorittaminen eriytetään ja johto käyttää monopolistista tietoa valvoessaan
työprosessin kaikkia vaiheita (Braverman 1974).
Braverman oli kiinnostunut myös ihmisen työhön perustuvasta identiteetistä
taloudellisessa organisaatiossa. Hän uskoi, että hänen deskilling-teesillään oli
syvä vaikutus ihmisten kokemukseen työstä. Samaan aikaan kun kapitalistinen
logiikka tuli yhä yleisemmäksi ja tuhosi käsityötaidot ja siihen perustuvat organisaatiot, se myös tuhosi lopullisesti mahdollisuuden ylläpitää käsityötaitoon perustuvaa identiteettiä.
Bravermanin näkemyksen mukaan työnteon inhimillisen luonteen
tos ”työvoimaksi” tai ”tuotannontekijäksi” eli pääoman instrumentiksi on päättymätön prosessi. Tämä tapahtuu vastoin uhrien tahtoa palkan suuruudesta riippumatta, sillä prosessi vahingoittaa työn alkuperäistä luonnetta. Tällöin työntekijät
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eivät ainoastaan tule tuhotuksi inhimillisinä yksilöinä, vaan heitä käytetään epäinhimillisellä tavalla. Vaikka heidän kritiikkinsä, älykkyytensä ja kykynsä pyritään
minimoimaan, säilyy heidän olemassaolonsa jossain määrin uhkana pääomalle.
”Kapitalistisen tuotannon kehittyminen aiheuttaa taitojen katoamisen ja mittatikuksi ’taidolle’ määritellään nykyään työn vaatima muutaman päivän tai
viikon koulutus…” (Braverman 1974: 444).
Bravermanin tavoite oli yhdistää työn käsite laajempaan työn ja pääoman ristiriitaan, joka ilmeni kaikilla työntekoon liittyvillä yhteiskunnan sektoreilla. Hän
halusi kehittää Marxin makrotalouteen keskittynyttä analyysiä kapitalistisesta
pääoman kasaantumisesta kohti tuotannollisten organisaatioiden puitteissa tapahtuvaa työn johtamista. Hän toi näkyviin työnjohdon harjoittaman rakenteellisesti
määräytyvän kontrollin vaikutukset työntekijöihin.
”Sen lisäksi että kapitalistinen tuotantomuoto alistaa ja tuhoaa kaikki muut
työnteon muodot, se tuhoaa kaikki muut vaihtoehdot työntekijöiltä” (Braverman 1974: 149).
4.2

Työprosessiteorian kritiikki ja vastakritiikki

Työprosessi-käsitteeseen on liitetty marxilainen tendenssi. Tämä johtuu Marxin
ensimmäisessä pääomaa käsittelevässä teoksessa esiin tulevasta voimakkaasta
työn ja pääoman vastakkainasettelusta. Kapitalistisen tuotannon perustana oleva
pääoman tuotantoprosessi tapahtuu Marxin mukaan juuri työprosessissa (Israel
1974). Toisaalta optimistiset ja managerialistisesti painottuneet versiot työelämän
ja työprosessin muutoksesta ovat lähteneet jälkiteollisen yhteiskunnan teorioista
ja esittävät uusien, jälkitaylorististen tuotantotapojen valtaavan työelämän rakenteet eikä niissä pääoman tuotantoprosessi ole yhtä selkeästi raportoitavissa.
Huolimatta siitä, että huomattava määrä empiiristä aineistoa tukee Bravermanin kyvyttömyysteesiä, hänen ajatuksiaan on laajasti kritisoitu. Monet työteoreetikot ovat kritisoineet Bravermanin käsitystä mm. deskilling-prosessista. On sanottu, että hänen käsityksensä työntekijöiden korkeasta osaamistasosta on jäänne
ajalta ennen teollistumista tai romanttinen kuvitelma. Suurin osa väestöstä ei ollut
koskaan tekemisissä käsityötaitojen kanssa (Anthony 1977). Toinen kritiikki nousi Bravermanin käyttämästä ”taidon” määrittelystä. Hän käsitti taidon tarkoittavan
samaa kuin käsityöläisyys – kykynä osata käyttää teknisiä työkaluja. Kuitenkin
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taito on sosiaalisesti muodostunut ja siten jatkuvasti kehittymässä oleva ominaisuus.
Kritiikin mukaan Bravermanin teesi ammattitaitojen katoamisesta ei ole niin
yksioikoinen kuin Braverman väittää (Edwards 1979, Friedman 1977). Joissain
olosuhteissa pääoman intressit tulisivat paremmin otetuksi huomioon, jos työläisten ammattitaitoa kehitetään. Braverman ei ota myöskään huomioon työnjohdon
asenteiden vaihtelua. Burawoyn (1985) käsityksen mukaan pääoman ylijäämän
tuottaminen edellyttää joka tapauksessa pohjimmiltaan jonkinasteista yhteistä
ajattelua työnantajan ja työntekijän kesken.
Bravermania on arvosteltu voimakkaasti siitä, että hän näkee johdon kaikkivoivana, jonka kontrolli työprosessin kehittämisessä on ehdoton. Myös näkemys
työntekijän roolin passiivisuudesta johdon kaikkivoipaisuuden edessä on asetettu
kyseenalaiseksi. Työntekijöiden subjektiviteetti ja erilaiset vastustuksen muodot
ovat myöhemmin nousseet keskusteluun työprosessin rakenteesta ja vaikutuksesta
(O'Doherty & Willmott 2001b, Spencer 2000).
Kritiikki on kohdistunut siihen, että johto nähdään toimijana ja johdettavat
avuttomina toiminnan objekteina. Devinatzin (2005) mielestä Braverman näyttää
hylänneen työntekijän subjektina sekä ajatuksen työntekijän kyvystä vastustaa
johdon kontrollia. Devinatz viittaa Kustereriin (1978) siinä, että kyvykkyys on
työhön liittyvää kyvykkyyttä, joka on välttämätön perusedellytys kaiken työn
onnistuneelle suorittamiselle. Jokainen työ edellyttää jossain määrin työtaitoa
esimerkiksi rutiineista ja muodollisesta organisaatiosta. Toisin sanoen työntekijöille kertyy organisaatiossa sekä tiettyihin asioihin liittyvää tietoa että tietoa rooliodotuksista. (Devinatz 2005). Näin ollen kukaan työntekijä ei ole täysin kyvykkyyden ulkopuolella, minkä vuoksi Kusterer hylkääkin kyvyttömyyden teesin.
Kusterer väittää myös, että johdon täydellistä työn kontrollointia ei voi saavuttaa.
Toki työympäristön fyysiset ilmiöt voidaan standardoida, mutta on mahdotonta
kontrolloida ihmisen käytöstä. Myös Burawoy toteaa, että jopa kaikkein alistetuimmatkin työntekijät kohtaavat jatkuvasti päätöksentekotilanteita, joilla on
merkitystä kokonaisuuden kannalta. Burawoy (1982) kritisoi Bravermanin yrittävän kehittää johtamiskontrollin strategioita ottamatta huomioon työn subjektiivisia komponentteja. Hänen mielestään Braverman ei myöskään kiinnitä tarpeeksi
huomiota taloudellisiin tekijöihin, joilla on vaikutusta johdon ja työntekijöiden
rakentamiin strategioihin.
Giddens (1982) varoittaa Bravermanin analyysissä olevasta deterministisestä
mieltymyksestä, joka aiheuttaa vakavia rajoituksia analyysin käytölle teollisuuden
sosiaalisten konfliktien tutkimisessa. Myös muiden tutkijoiden toimesta on arvos90

teltu Bravermanin analyysiä, ja tuloksena on ollut runsaasti työprosessiin liittyviä
uudelleenarviointeja ja Bravermanin analyysin uudelleen muotoilua. Empiiriset
tutkimukset ovat valottaneet sosiaalisten tilanteiden johtamisen problematiikkaa
(Salaman 1986).
Huolimatta siitä, että Braverman käsitteli deskilling-teesinsä yhteydessä jonkin verran työntekijöiden identiteettiä, työprosessiteorian relevanttiutta on arvosteltu voimakkaasti siitä, että se ei ota huomioon subjektiviteetin ja identiteetin
käsitteitä tai ilmenemistä työpaikan suhteissa. Salaman (1986) esittää, että Bravermanin teoriassa työläisten subjektiviteetti on unohdettu, koska hän liittää sen
potentiaaliseen luokkatietoisuuteen ja vastustukseen, joka ei koskaan todella realisoidu johdon toimenpiteiden vuoksi. Kritiikin mukaan työntekijöiden subjektiviteetin unohtaminen on ongelmallista, koska se
”vahvistaa oletusta, että työntekijöiden suhtautuminen yritykseen on myönteinen, johdon ja työntekijöiden väliset suhteet ovat toistaiseksi sovittu” (Littler & Salaman 1982: 260).
Littlerin ja Salamanin (1982) mukaan subjektiviteetin poisjättäminen tai sen merkityksen kieltäminen hankaloittaa työn ja pääoman välisen suhteen analyysiä
tuotannossa. Myös varsinaisen toiminnan ja työntekijöiden vastustuksen puutteellinen käsittely on saanut useat työpaikan olosuhteita tutkivat arvioimaan alkuperäistä ”bravermanilaista” työprosessin teoriaa (Burawoy 1982, Knights & Willmott 1989, O'Doherty & Willmott 2001b, O'Doherty & Willmott 2001a). Knights
ja Willmott ovat korostaneet subjektiviteetin ottamista mukaan tarkasteluun välttämättömänä elementtinä. Heidän mukaansa juuri identiteetin eikä niinkään työn
merkitys on huomionarvoinen tutkittaessa yksilön käyttäytymistä työolosuhteissa.
Yksilö on voimakkaan jännitteen kohteena etsiessään ja pyrkiessään vahvistamaan identiteettiään nykyaikaisen elämän rajoitusten ja mahdollisuuksien suhteen.
Tämä jännite on havaittavissa sekä työ- että vapaa-aikana.
Työprosessin teoria ja siitä käyty keskustelu voidaankin ymmärtää 1970lukuun liittyvänä suurena tarinana, jonka osalliset liittyvät organisaatiokontekstiin.
1970-luku oli yhteiskunnallisesti vahvojen järjestelmien ja voimakkaiden vastakkainasettelujen aikakausi. Ammattiyhdistysliikkeen rooli oli huomattava, ja sen
valta päättää palkoista ja muista työhön liittyvistä tekijöistä yhdessä valtion kanssa oli merkittävä. Kollektiivinen yhteisöllisyys koettiin itsestään selvänä, ja työntekijöiden järjestäytymisaste oli korkea. Myös työnantajat yhdistyivät omiin järjestöihinsä ja pyrkivät niiden avulla vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Työn ja pääoman ristiriita koettiin poliittisesti merkittäväksi, ja yhteis91

kunnallisessa päätöksenteossa tämä jakolinja määritteli suhtautumisen työpaikan
ilmiöihin.
Bravermanin teoksen julkaisemisesta lähti kuitenkin liikkeelle keskustelu
työprosessin merkityksestä työorganisaatioiden sosiologiassa. Teos antoi uudenlaisen ja radikaalin teoreettisen lähestymiskulman työorganisaatioiden sosiologiaan, jota olivat hallinneet perinteiset sosiologiset käsitykset teollisuudesta. Erityisesti Bravermanin analyysi peräänkuulutti pyrkimyksiä selvittää niiden sosiaalisten suhteiden luonnetta, jotka liittyvät tuotannon johtamisen sekä luokkien omaavan vallan ja hallitsemisen väliseen suhteeseen (Anthony 1977).
Yritystason johtamisen ja operatiivisen johtamisen välisestä suhteesta onkin
tullut työprosessin tutkijoiden keskeinen teema. Yrityksen omistajat ja ennen
kaikkea ylin johto on nähty käytettävissä olevien resurssien kohdentamisen valvojina. Wilmottin (1984) näkemyksen mukaan johtajat on ymmärrettävä kapitalismiin kuuluvina juoksupoikina. Hänen mukaansa olennaista on paljastaa se yhteys,
jolla työprosessiin kytkeytyvät rutiininomaiset järjestelyt heijastavat hallitsevan
luokan tai ekonomisen eliitin intressejä. Yhteyden paljastamiseksi on tutkittava
työprosessia organisaation yhteisenä toiminta-alueena.
Scott (1996) on tuonut esiin hienostuneen synteesin liiketoiminnan ja työprosessin perinteiden välillä, joka nojaa voimakkaasti uusmarxilaiseen tulkintaan
pitkän aikavälin kapitalismin taloudellisesta kehittymisestä. Scott väittää, että
yrityksen strategia on sen kamppailun seurausta, joka käydään kontrollivallan
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä kamppailu voi joskus olla piilevää, mutta sen osapuolina ovat hallitsevan ryhmän jäsenet. Kapitalistisissa talouksissa
alemman tason johtajien kontrolliin liittyvät strategiat ja rakenteet ovat aina alisteisia ylempien johtajien esittämille pitkän aikavälin strategioille. (Scott 1996).
Littlerin ja Salamanin (1982) mukaan epäonnistuneet yritykset ohittaa työprosessiajattelun dualistinen rakenne ja taipumus palata takaisin funktionalistiseen selittävään logiikkaan osoittavat, että ajatukset työläisten suhteellisesta autonomiasta
kontrollistrategian yhteydessä ovat kaikuneet kuuroille korville.
4.3

Työprosessin dynamiikka

Työprosessia on mahdollista tarkastella osana organisaation tapahtumaketjua,
jossa tuotannontekijät yhdistetään ja tuotteet tai palvelut löytävät tarvitsijansa.
Työprosessiin syntyy perustavanlaatuinen jännite ihmisen myydessä aikansa ja
osaamisensa työnantajalle. Työntekijät pyrkivät maksimoimaan hyötynsä hinnoittelemalla aikansa mahdollisimman korkeaksi ja käyttämällä usein kollektiivista
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voimaa vaatimustensa vakuudeksi. Työnantajan puolestaan on yritettävä saada
työpotentiaali yhdistymään mahdollisimman edullisesti muihin tuotannontekijöihin. Tehokkuuden parantamiseksi työnantajat organisoivat ja valvovat työprosessia käyttäen erilaisia kontrollimenetelmiä (Grint 1991, Watson 1980).
Perusasetelmasta seuraa, että valta on oleellisesti läsnä työprosessissa. Työnantajan on saatava työntekijäpuolen työpotentiaali käyttöön tavoitteidensa mukaisesti. Bravermania kritisoitiin siitä, että hän unohti työntekijän subjektina eikä
käsitellyt työntekijän mahdollisuuksia vastustaa työnantajan toimenpiteitä. Grintin (1991) mukaan työntekijöillä on mahdollisuus suostua johdon toimenpiteisiin
tai vastustaa niitä silloin, kun johto tulee riippuvaiseksi työntekijöiden toiminnasta ja työntekijät tulevat tietoisiksi heille tässä tilanteessa kehittyneestä vallasta.
Valta on käytettävissä, joten työntekijöillä on mahdollisuus harkita itselleen parhaiten soveltuva toiminta tilanteessa, jossa heidän kieltäytymisensä pysäyttäisi
koko työprosessin. Myöntymisen ja kokonaan kieltäytymisen ääripäiden välissä
on tilannesidonnaisia käyttäytymisen välimuotoja. Työntekijät voivat esimerkiksi
tulkita saamiaan käskyjä eri lailla kuin johto haluaa.
Miksi sitten työntekijät eivät asetu voimakkaampaan vastarintaan yrityksen
omistajien taholta ilmenevää kasvavaa tehokkuusvaatimusta kohtaan? Erään selityksen mukaan työintensiteetin kasvu saavutetaan työntekijöiden ”itseorganisoitumisella” (Burawoy 1982). Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen työskentelyyn erilaisten palkkakannustimien avulla; työnjohdolle ja työntekijöille luodaan
mahdollisuus maksimoida omat bonuksensa. Tällainen menettely luo mielikuvan
henkilökohtaisesta autonomiasta ja valinnanvapaudesta, se vapauttaa työn monotonisuudesta ja raskaudesta sekä luo illuusion tuloksellisuudesta. Kun tällaista
peliä pelataan johdon suostumuksella, tullaan samalla hyväksyneeksi pelin tarkoitus, pääoman logiikka, jossa työvoima on aina heikommassa asemassa kuin pääoman kasaantuminen. Bonusten ja oletetun vapauden tunne tuottaa korkeamman
tuottavuuden. Bonuspalkkioiden olemassaolo ja eri ryhmien tavoite pitää yllä
palkkaeroja erottaa ihmiset toisistaan ja rohkaisee työntekijöitä kokemaan työn
samanlaisena välineenä kuin ylin johto. Peli antaa tunteen, että työntekijä kontrolloi työtilannetta ja käyttää hyväkseen yritystä, vaikka todellisuudessa peli saa
työntekijän työskentelemään lujemmin (Burawoy 1982). Vallan ja tiedon yhteenkietoutuminen tuottaa subjektin, jonka mukaan ottaminen on tärkeä (Julkunen
2008).
Subjektin rakentuminen on Foucault’n teorian perusjuonteita, ja hänen varhaisemmassa tuotannossaan subjekti on aina selkeästi diskurssien ja vallan tuote.
Rose (1999) esittää, että historiallisesti määriteltynä ajankohtana nämä diskurssit
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voivat muodostaa ja muokata työntekijöiden tapoja ajatella, toimia ja suhtautua
itseensä ja muihin. Siten niillä ajatellaan olevan potentiaalia kuvata työntekijöiden
kokemuksia työstään ja itsestään työntekijöinä. Nämä diskurssit muodostavat
subjektiviteetin, joka näkee työntekijät laskettavissa olevina, ennustettavina ja
ennen kaikkea kontrolloitavina. Toisaalta esiintyy myös käsityksiä, että työntekijän subjektiviteetin rakenne ei ole mekaaninen, ongelmaton tai aina suostuvainen,
vaan työntekijät voivat käyttää olemassa olevia diskursseja työkaluina ja resursseina ilmaistakseen voimaansa. Heillä on mahdollisuus jopa muotoilla rakenteita.
Huhtalan (2004) käsityksen mukaan on perusteltua olla sitä mieltä, että organisaatioiden valta–tieto-järjestelmät voivat muokata työntekijöitä. Kuitenkaan ne eivät
välttämättä toimi suoraviivaisesti, sillä työntekijät voivat asettua vastarintaan.
Työntekijöiden subjektiviteetin mukainen kyky tehdä päätöksiä sosiaalisten
rajoitusten kontekstissa (Grugulis & Knights 2001) on ymmärrettävästi suuntautunut ahtaasti ja itsekkäästi kohti toimintoja, jotka antavat ihmiselle tunteen turvallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta (Knights & Willmott 1989). Subjektiviteetti
rakentuu kurinalaisista mekanismeista ja selviytymiseen liittyvistä tekniikoista
yhdistettynä vallan ja tiedon strategiaan, ja yksilöillä on tendenssi tulla eristetyksi
toisistaan eli tulla yksilöllisiksi (Knights 2001, O'Doherty & Willmott 2001b,
O'Doherty & Willmott 2001a). Työprosessin dynamiikkaan liittyy myös johdon
pyrkimys vaikuttaa yksilöiden subjektiviteettiin organisaatiokulttuurin avulla.
Työprosessista käytyä keskustelua on viime aikoina hallinnut tutkimus, joka lähtee Foucault’n poststrukturalistisesta ajattelusta. Perustana ajatussuunnalle on
oletus siitä, että perinteinen työprosessiteoria ei anna täyttä selvyyttä yksilöiden
inhimillisen toiminnan määräytymisestä – heidän subjektiviteetistaan.
Keskustelu Bravermanin työprosessiteorian ja Foucault’n poststrukturalistisen ajattelun välillä johdattaa tutkimuksen deterministisen tai voluntaristisen ja
rakenteita tai toimintaa painottavan ajatussuunnan väliseen keskusteluun selitettäessä sosiaalista käyttäytymistä. Työprosessin tutkimuksessa onkin näkynyt selkeästi sosiologinen rajankäynti kahden valtavirran, rakenteen ja toiminnan välillä.
Debatti käydään kahden pääsuunnan välillä: ”ortodoksikoulukunta” pyrkii puolustamaan Marxin strukturalistista, talouteen keskittyvää suuntausta ja ”antirealistinen” tai dekonstruktiivinen näkökulma vaatii hylkäämään analyysin, joka
on perinteisesti suuntautunut käsittelemään rakenteen ja toiminnan kahtiajakoa.
Pääosa tutkijoista on valinnut lähtökohdakseen ja teoriansa painotukseksi jommankumman niin, että toinen näkökulma jää huomiotta tai sen merkitys jopa
minimalisoidaan.
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Subjektiviteetin mukaan ottaminen organisaatiotutkimukseen sai alkunsa eksistentialistisen ja kriittisen teorian noususta tutkimuksen lähtökohdaksi. Burawoy
toi subjektiviteetin keskusteluun esittämällä, että se voi olla lähteenä joko myöntymiselle johdon tavoitteisiin tai niiden vastustamiselle – erityisesti silloin kun
työntekijöiden epäviralliset toimet on johdettu osallistumaan tuotantoa tukeviin
peleihin tai ikävystymistä ehkäiseviin rutiineihin (Burawoy 1982). Tutkimussuuntaus vahvistui Foucault’n ja poststrukturalistisen näkemyksen kasvun myötä.
Nikolas Rose esittää, että valta on progressiivisesti soluttautunut yksilön subjektiviteettiin, koska hänen inhimillisiä tuntemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan yhä
enemmän johdetaan ja hallitaan. Aikamme organisaatiokulttuuri ja diskurssit ovat
erityisiä keinoja, joiden avulla yksilöt kurinalaistetaan tai saadaan kurinalaistamaan itsensä (Rose 1996).
Thompson on puolustanut subjektiviteetin mukaan ottamista työprosessin
teoriaan, koska se ratkaisee niitä ongelmia, jotka perinteinen bravermanilainen
työprosessiteoria on jättänyt huomiotta. Hän väittää, että puuttuvaan subjektiin
liittyvän kokonaisteorian kehittäminen on todennäköisesti suurin työprosessin
teoriaan liittyvä tehtävä (Thompson 1989). Thompson kiinnittää huomionsa siihen, miten managerialistisen käsityksen mukaisessa työprosessissa vaietaan tärkeistä asioista. Tällaisiin vaiettuihin aiheisiin kuuluu hänen mukaansa kysymykset työntekijöiden vaipumisesta työn rutiineihin, jotka estävät heitä toteuttamasta
itseään. Hän korostaa, että ne tutkijat, jotka kamppailevat subjektiviteettiin liittyvien kysymysten kanssa, osallistuvat tärkeään projektiin lisäämällä ja integroimalla työprosessiin ymmärryksen ”puuttuvasta subjektista” (Thompson 1989:
237).
Kuitenkin myöhemmin Thompson palaa Parkerin (1999) mukaan osin ”ortodoksiseen” käsitykseen väittämällä, että
”jos huomio kiinnitetään subjektiviteettiin ja sen suuntaisiin käsitteisiin yhdessä foucaultilaisen ja poststrukturalistisen ajattelun kanssa, käytetään liikaa aikaa etsimään ’puuttuvaa subjektia’” (Parker 1999: 27).
O’Doherty ja Willmott ovat kehittäneet kolmannen, välittävän näkökulman, joka
lähtee poststrukturalistisista näkemyksistä, mutta ei kuitenkaan aliarvioi tai hylkää modernin sosiologian ja työprosessitutkimuksen vakiintuneita perinteitä
(O'Doherty & Willmott 2001a). He etsivät synteesiä ja dialogia kahden vahvan,
strukturalistisen, talouteen keskittyvän suuntauksen ja anti-realistisen näkökulman
suhteen. Heidän mukaansa tämä tapahtuu tarkastelemalla ja ottamalla mukaan
näkökulmia, jotka on koottu muista tutkimusperinteistä, kuten feminismitutki95

muksesta ja poststrukturalistisesta ajattelusta. Synteesimallissa lähdetään siitä,
että pääoman kasaantumisprosessit ovat monimutkaisempia ja ristiriitaisempia
kuin ”puhdas” työprosessiteoria esittää.
O’Dohertyn ja Willmottin tarkastelu lähtee itsekriittisestä ja monitieteisestä
tavasta tarkastella monimutkaisia poliittisia, taloudellisia, psykologisia samoin
kuin olemassaoloon liittyviä prosesseja, jotka niveltyvät toisiinsa ja yhdistyvät
työprosessin käytännöissä. Poststrukturalistinen ote etsiytyy työprosessien analyysissä tavallaan puhdasoppisen, dualismeja korostavan teorian taakse siinäkin
tapauksessa, että ne ovat saaneet alkunsa dialektisissa käytännöissä. Aikaisemman
teorian työprosessiin liittyvä diskurssi on O’Dohertyn ja Willmottin mukaan liian
mekanistinen ja duaalisuutta korostava, mutta on mahdollista ottaa huomioon osa
sen käsitteellistä perinnettä, kuten käsitteet ”pääoma” ja ”työvoima”, ”organisaatio” ja ”yksilö” ja epistemologisesti sopiva ajatus materiaalisista käytännöistä ”tuolla jossakin” yksilön tietoisuuden ulkopuolella (O'Doherty & Willmott
2001a).
”Poststrukturalismi mahdollistaa ymmärtämään pääoman tarjoamia houkuttelevia mahdollisuuksia ja niitä heterogeenisia kamppailuja, jotka sisältyvät
sen olemukseen” (O'Doherty & Willmott 2001a: 466).
Subjektien oletetaan muodostuvan ja muotoutuvan sosiaalisten suhteiden perusteella eikä niitä voida pelkistää tai rinnastaa taloudellisten kategorioiden yksinkertaiseen logiikkaan. Työprosessin käytännössä ja teoriassa törmäävät yhteen monenlaiset voimat, ja vuorovaikutuksessa muodostuu ristiriitoja ja paradokseja.
Subjektiviteetin ottaminen mukaan tarkasteluun tuo mahdollisuuden arvioida
tarkemmin työ-pääoma-suhteen jatkuvasti tuotettuja ja uusinnettuja toiminnan ja
sosiaalisen kanssakäymisen monimutkaisia yksityiskohtia (O'Doherty & Willmott
2001b).
4.4

Yhteenveto työprosessin tutkimisesta

Kaikissa hyödykkeitä tai palveluja tuottavissa organisaatioissa ylläpidetään työprosesseja, joiden avulla yhdistetään tuotannontekijät. Työprosessissa luodaan
käyttöarvo ja muokataan luontoa ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi. Ylin johto
resurssienhaltijana käynnistää prosessin ja huolehtii siitä, että työprosessin tulokset ovat organisaation strategian mukaisia. Keskijohto resurssienohjaajana ylläpitää työprosessia ja pyrkii kaikin tavoin tehostamaan siinä tapahtuvaa resurssien
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käyttöä. Suorittava taso osallistuu työprosessiin omaa ammattitaitoaan hyödyntäen, ja sillä on mahdollisuus myöntyä johdon tavoitteisiin tai vastustaa niitä.
Perinteinen käsitys olettaa johtamisen olevan monenlaisten toimintojen, myös
työprosessien, hallitsemista monimutkaisessa teolliseen tuotantoon, talouteen ja
työvoiman käyttöön liittyvässä kontekstissa. Työprosessin muodostumisen oletetaan tapahtuvan osana johtamisen menettelyjä, eikä sen analyysiin yleensä tarkemmin puututa. Radikaali organisaatioteoria lähtee kuitenkin oletuksesta, että
johtamisella on kaksi toiminnallista funktiota yrityksessä: erilaisten aktiviteettien
välttämätön yhteensovittaminen, mutta myös vastakkaisten työn luonteesta johtuvien intressiristiriitojen käsittely työprosessissa.
Työprosessin teoria ja siitä alkunsa saanut keskustelu ilmenivät 1970-luvulla
mustavalkoisena työn ja pääoman taisteluna, jossa Bravermanin teesien mukaan
pääoman edustajat pyrkivät kontrolloimaan työntekijöitä riittävän voiton hankkimiseksi. Myöhemmin työprosessiteoriaan on otettu mukaan yksilöiden identiteettiin ja subjektiviteettiin liittyviä kysymyksiä. Subjektien oletetaan muodostuvan ja
muotoutuvan sosiaalisten suhteiden perusteella, eikä niitä voida pelkistää tai rinnastaa taloudellisten kategorioiden yksinkertaiseen logiikkaan. Pelkän rakenteellisen kontrollin rinnalle on nostettu diskursseja, joissa muodostetaan ja muokataan
työntekijöiden tapaa ajatella, toimia ja suhtautua itseensä ja muihin. Työprosessin
käytännössä ja teoriassa törmäävät yhteen monenlaiset voimat, ja vuorovaikutuksessa muodostuu ristiriitoja ja paradokseja. Subjektiviteetin ottaminen mukaan
tarkasteluun tuo mahdollisuuden arvioida tarkemmin työ-pääoma-suhteen jatkuvasti tuotettuja ja uusinnettuja toiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen monimutkaisia yksityiskohtia.
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5

Yksilö ja yhteisö – rakenne, toiminta sekä
kulttuurisesti tuotetut merkitykset
”Ihminen on Aristoteleen kuuluisan määritelmän mukaan luonnostaan valtiossa elävä olento, poliittinen eläin, zoon politikon. Ihminen on olemuksellisesti suuntautunut elämään yhteisöllisessä elämänmuodossa, mikä merkitsee
sitä, että yhteisölliset siteet eivät ole pelkkiä välineitä yksilöllisesti ymmärretyn päämäärän toteuttamiseksi vaan itsessään arvokkaita hyvän elämän osia.
Ihminen ei ole luonnostaan omaa, muihin nähden ristiriitaista etuaan maksimoiva erillinen yksikkö vaan sosiaalinen olento, jonka olemus toteutuu yhteisöllisten elämänmuotojen jäsenyydessä. ” (Saastamoinen 2000b, 304).

Yllä oleva määritelmä on lainaus Juha Sihvolan (1994) Aristoteleen poliittisen
filosofian erittelystä, mistä näkyy, että kautta aikojen yksilö ja yhteisö on nähty
erottamattomina. Niiden kesken vallitsee riippuvuus, eikä niiden tarkastelua voi
erottaa toisistaan. Ihmiset rakentavat todellisuutensa keskinäisten kanssakäymisprosessien kautta, ja identiteetit muodostuvat tämän kanssakäymisen tuloksena.
Klassisen sosiaalitieteen tunnusmerkki on sosiaalisen rakenteen ja ihmisten
kokemien ilmiöiden erotteleminen toisistaan. Mikro- ja makrotason erotteluun
liittyy yksilön ja yhteisön suhteita tarkastelevan tutkimuksen yksi keskeisimmistä
kysymyksistä, rakenteen ja toiminnan suhde: millä tavoin sosiaaliset rakenteet
rajoittavat tai mahdollistavat yksilöiden toimintaa ja millä tavoin intentionaaliset
toimijat saavat aikaan rakenteet. Viime aikoina kielellisen käänteen vuoksi on oltu
erityisen kiinnostuneita toiminnan ja rakenteen lisäksi kulttuurisista ja sosiaalisesti tuotetuista merkityksistä.
Tässä tutkimuksessa yhteiskuntaa ja yhteisöä ei nähdä ainoastaan tietyn aikakauden ihmisten kokonaisuutena, vaan pikemminkin niinä olosuhteina, jotka
vallitsevat ja hallitsevat yksilöitä muokaten ihmisten luonnetta ja toimintamahdollisuuksia. Tämä hallinta on suurempaa kuin yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa
yhteiskunnan rakentumiseen. Tämän vuoksi on tarkasteltava yksilön suhdetta
yhteisöön ja toisiin yksilöihin sekä sitä, millä tavoin rakenteet rajoittavat tai mahdollistavat yksilöiden toimintaa ja millä tavoin intentionaaliset toimijat saavat
aikaan rakenteet. Keskiöön nousevat johtaminen, valta ja kontrolli.
Vallan olemukseen kuuluu sen käyttäminen kontrollistrategian toteuttamisessa. Tässä luvussa käsitellään teknokraattisen ja siihen liittyvän byrokraattisen
kontrollin muuntumista sosio-ideologiseksi ja normatiiviseksi kontrolliksi. Kontrollin muista muodoista tarkastellaan kulttuurin johtamiseen liittyvien arvojen ja
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asenteiden käyttöä keinona yhdenmukaistaa käyttäytymistä. Ammattitaito ja siihen liittyvä identiteetti antavat mahdollisuuden käyttää osaamista strategisena
aseena oman näkemyksen puolustamisessa.
5.1

Rakenteet

Määriteltäessä hyödykkeiden ja palvelujen tuottamisen suhdetta yhteiskunnan
muuhun kokonaisuuteen on otettava tarkasteluun sosiaaliset instituutiot ja niiden
suhde toisiinsa. Instituution keskeinen piirre voidaan määritellä siten, että se on
yhtenäinen ryhmä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnalle ja jotka
yhtenäisellä tavalla toteuttavat tarkoituksenmukaisia arvoja. Länsimaisen käsityksen mukaan modernin kaupunkiteollisen yhteiskunnan keskeinen instituutio on
tuotannollinen instituutio, joka antaa puitteet kaikille muille instituutioille (Dubin
1976). Tuotannollisten instituutioiden analyysissä ja suhteessa yhteiskunnan muihin rakenteisiin on mahdollista perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat työn tekemiseen. Voidaan kysyä, mikä vaikutus yhteiskunnan instituutioilla on työhön ja määräävätkö instituutiot ja niiden rakenteet yksilön käyttäytymisen?
Rakenteen ja rakenteessa toimivan yksilön vuorovaikutusta on tutkittu runsaasti. Oikeastaan koko sosiologinen tutkimusperinne käsittelee tätä. Mills (1970)
käytti käsitettä ”sosiologinen mielikuvitus” kuvatessaan yksittäisen kokemuksen
mukaisen tapahtuman tulkitsemista laajemmassa kontekstissa. Yksittäisen tehdastyöntekijän irtisanomiseen johtavat tapahtumat voivat saada alun perin alkunsa
tapahtuneista kansainvälisen kaupan rakenteen muutoksista, organisaation kilpailukyvyn, valuuttakurssien tai teknisen kehityksen vaikutuksista. Tutkijan on rakennettava yksittäisen tapahtuman perusteella laajempi kokonaisuus siitä yhteiskunnasta ja taloudesta, jossa tapahtuma havaitaan. On mentävä tämän ilmiön
taakse etsimään säännönmukaisuuksia, malleja, rakenteita tai prosesseja. Nämä
puolestaan on asetettava siihen historialliseen kontekstiin ja yhteiskunnallisen
rakenteen kehitysvaiheeseen, jonka näkyvinä tunnusmerkkeinä ovat teollisuuden
rakenteen muutokset, poliittis-taloudelliset olosuhteet ja vaikkapa globaali kilpailu. Tutkiessaan näitä rakenteita ja prosesseja tutkija yrittää osoittaa, kuinka ne
potentiaalisesti joko rajoittavat tai edistävät yksilöiden henkilökohtaisia pyrkimyksiä (Mills 1970).
Rakenteiden tarkastelu voidaan jakaa makro- ja mikrotasoon. Makrotasolla
tarkastellaan yhteiskunnan kehittymisen myötä rakentuneita järjestelmiä, jotka
vaikuttavat taustalla taloudellisen aktiviteetin luonteen määräytymisessä. Makrotason tarkastelussa keskeistä on tutkia tuotantojärjestelmän luonnetta ihmisten
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toiminnan mahdollistajana tai rajoittajana. Makrotasolla määräytyvät myös ne
lähtökohdat, joiden antamat puitteet ohjaavat käyttäytymistä organisaatiotason
työprosessissa. Marxin ajatus taloudesta lähti sen määräävästä asemasta yhteiskunnassa. Hän väitti sen olevan superrakenne, joka määrää kaikki muut yhteiskunnan toiminnot (Marx & Engels 2001). Braverman (1974) jakoi Marxin ajatuksen talouden olemuksesta superrakenteena. Myöskään hän ei nähnyt yksilön subjektiviteettia tai yksilön vastustusta merkityksellisenä.
Historiallisen makrososiologian kannalta keskeiset yhteiskunnalliset rakenteet koostuvat ihmisten välisistä toistuvista kanssakäymismuodoista, joita voidaan
nimittää yhteiskunnallisiksi suhteiksi. Nämä keskeiset yhteiskunnalliset suhteet
voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: toimeentulon hankintaan liittyviin taloudellisiin suhteisiin, pakkovaltaan liittyviin poliittisiin suhteisiin ja itse ihmisen uusintamiseen liittyviin sosiaalisiin suhteisiin. Taloudelliset rakenteet, kuten tuotannon
organisaatiot, markkinat ja maailmantalous, koostuvat ihmisten välisistä taloudellisista suhteista. Esimerkiksi työnjako, yhteistyö, omistus, vaihto, kauppa, pääoma
ja yritys ovat näiden ihmisten välisten taloudellisten suhteiden kiteytymiä. Kaikissa yhteisöissä on poliittisten suhteiden järjestelmä, mutta vain tietyissä historiallisen kehityksen vaiheissa se tuottaa erillisen instituution. Sosiaalinen toiminta on
tarkoituksellista, päämäärään pyrkivää ja siten kohdetta jo ennakolta tietoisesti
jäsentävää käyttäytymistä. (Kerkelä 1996).
Sosiologisessa tutkimuksessa mikrotason tutkiminen ja makrotason ilmiöiden
vaikutus mikrotason ilmiöiden rakentumiseen ovat saaneet jalansijaa. Tämän
voidaan katsoa johtuvan sosiaalisen konstruktionismin mukaisen näkemyksen
voimistumisesta. Mikrotasolla voidaan tarkastella niitä toimijoiden subjektiviteetteja, jotka ovat muovautuneet omista ja muiden tuottamista lähtökohdista. Mikrotasolta löytyvät näiden todellisten tai kuviteltujen rakenteiden vaikutukset käyttäytymiseen ja työntekoon.
Kriittisen organisaatiotutkimuksen mukaan yksilön todellisuutta rajoittavat
historiallisesti kehittyneet rakenteet. Oletetaan, että instituutiot eivät heijasta toimijoiden tarpeita tai mahdollisuuksia, vaan muovaavat näitä tarpeita ja määrittävät käytettävissä olevat mahdollisuudet. Instituutiot jäsentävät inhimillistä kanssakäymistä, muovaavat yksilöitä ja muodostavat sen sosiaalisen ja kulttuurisen
maailman, jossa kanssakäyminen tapahtuu. Niiden katsotaan saaneen alkunsa
erityisestä tilanteesta ja ne ovat osa yhteiskunnan historiallista perintöä. (Alvesson
& Deetz 2000). Uskomukset, normit, organisaatiot ja muut sosiaaliset rakenteet,
jotka voidaan hahmottaa menneisyydessä, ovat osa rakennetta, jossa kanssakäyminen tapahtuu. Tarkastelussa on paino makrotason historiallisesti määräytyneillä
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rakenteilla, joiden puitteissa yksilöt toimivat. Nämä strukturaalis-funktionalistiset
selitykset lähtevät yhteiskunnan olemassa olevista ja sangen pysyvistä sosiaalisista rakenteista. Mallit voivat keskittyä kuvaamaan joko itse rakenteita tai tällaisten
rakenteiden toimintaa. Kummassakin tapauksessa paino on instituutioiden historiallisilla näkökulmilla – miten ne ovat muuttuneet ajan kuluessa ja miten muutokset koko yhteiskunnassa ovat muuttaneet niiden roolia ja toimintaa. Strukturaalis–
funktionalistiset selitykset lähestyvät työtä työorganisaatioiden kautta. Näiden
mallien näkökulmia ovat, mikä on organisaatioiden sosiaalinen funktio sekä miten
ne valitsevat, kouluttavat, valvovat ja motivoivat henkilöstöänsä. Myös parhaat
tavat johtaa ryhmät toimimaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat funktionalististen mallien lähestymistapoja. (Parker S & Smith M 1976).
5.2

Yksilön suhteesta yhteisöön, toisiin yksilöihin ja työhön

Yksilön käyttäytyminen on funktio hänen itsensä ja ympäristön välisestä suhteesta (Lewin & Cartwright 1975). Ihmisen sosiaalisessa elämässä voidaan havaita
kaksi puolta: toisaalta yksilöt voidaan nähdä osallistuvana, valintoja tekevänä ja
omaa maailmaansa muokkaavana, mutta toisaalta yksilöä rajoittaa ja muovaa se
ympäristö, jossa hän elää (Watson 2003).
Interaktionistiset lähestymiset lähtevät siitä, että yksilö päätöksentekijänä on
analyysin keskiössä. Instituutioiden ajatellaan heijastavan yksilöiden tavoitteiden
ja mahdollisuuksien sekä ympäristön välistä suhdetta. Instituutioiden ajatellaan
silloin olevan seurausta inhimillisestä toiminnasta, joka näkyy sosiaalisissa prosesseissa. Tällöin oletetaan, että näiden sosiaalisten prosessien taustalla ei ole
mitään aikaisempaa rakennetta. Tässä lähestymistavassa oletetaan perinteisten
käyttäytymistapojen syntyvän spontaanisti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Kun tilanne muuttuu, muuttuvat myös käyttäytymistavat. Voidaan sanoa, että
tarkastelukulma on yksilöiden tietyissä tilanteissa tapahtuva mikrotason kanssakäyminen, jonka perusteella instituutio syntyy. (Parker S & Smith M 1976).
Interaktionistiset mallit tarkastelevat käyttäytymistä yksilön tekemien valintojen pohjalta. Niiden kohteena on yksilön omalle toiminnalleen antama tavoite ja
tämän toiminnan todennäköinen vaikutus muiden käyttäytymiseen. Tehdessään
tiettyjä päätöksiä ja kommunikoidessaan niistä kielen avulla yksilöt ottavat huomioon muiden reaktiot, ja tämä puolestaan vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Interaktionistinen lähestyminen pitää sisällään erilaisia painotuksia.
Rooliteoria tarkastelee niitä muodollisia oletuksia, jotka säätelevät sosiaalisia
suhteita ja hallitsevat kanssakäymistä. Vertaisryhmäteoria ei anna arvoa mekanis102

tiselle lähestymiselle vaan yrittää selittää kanssakäymistä yksilölle tärkeiden ihmisten odotuksilla. Vaihdannan teoria tarkastelee varsinaista kanssakäymisen
prosessia, jossa yksilö neuvottelee tietyistä itselleen tärkeistä asioista, kuten tiedosta ja statuksesta. Identiteettiteoria pitää toimijaa riippumattomana muuttujana
ja ratkaisijana käyttäytymisen muotoutumisessa: yksilön ajatellaan toimivan tietyllä tavalla, koska hän tuo julki todellista minäänsä (Parker S & Smith M 1976).
Interaktionistiset teoriat liittyvät yhteen ja samaan sosiologiseen kysymykseen – yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen, joka on yksilölle sosiaalinen todellisuus. Tämä suhde määrittelee samalla interaktionistisen lähestymisen työhön ja
vapaa-aikaan. Työ on yksilön harjoittama aktiviteetti, jonka avulla hän toteuttaa
omat ja yhteisön tarpeet. Samalla yksilö voi tehdä eriasteisia valintoja tekemänsä
työn suhteen ja muodostaa itselleen kulttuuriin sidoksissa olevan identiteetin.
Tämä tapahtuu siitäkin huolimatta, että tällainen identiteetti voi jossain tapauksissa johtaa haitalliseen työstä vieraantumiseen. Vapaa-aika puolestaan käsitetään
valinnaksi, jossa korostuu yksilön vapaus aikaan ja työpaikkaan sidotuista rajoituksista (Parker S & Smith M 1976).
Tästä seuraa, että yksilö joutuu osallistumaan jatkuvaan selviytymistaisteluun.
Watson (2003) tuo esiin strategisen vaihdon näkökulman, jolla hän tarkoittaa
toimijoiden välistä materiaalista tai materiaan liittymätöntä vaihtoprosessia. Toisin sanoen kaksi yksilöä tai organisaatiota voi vaihtaa tavaroita käyttäen rahaa
vaihdon välineenä, mutta vaihto voi olla myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvää kanssakäymistä. Näin ajatellen vaihto voidaan käsittää symbolisena
ja abstraktina tai materiaalisena ja konkreettisena. Vaihto voi olla laskelmoivaa,
lyhytaikaiseen hyödyn tavoittelemiseen liittyvää tai se voi olla pyyteetöntä, jossa
moraalinen näkökulma ohjaa sitä. Olipa vaihto luonteeltaan kumpaa tyyppiä tahansa, se ei tapahdu sattumanvaraisesti. Vaihtoa ohjaavat siihen osallistuvien
kiinnostukset, tavoitteet ja meneillään olevat projektit, jolloin voidaan todeta sen
olevan luonteeltaan strateginen. Strategista luonnetta kuvastaa myös yksilöiden
pyrkimys muokata vaihdantaansa suhteessa ympäristön haasteisiin ja siten varmistua tulevaisuudestaan (Watson 2003).
Strategisen vaihdon näkökulmasta yksilön ja työorganisaation välinen vaihdanta vaikuttaa suureen osaan yksilön käytettävissä olevasta ajasta. Työntekijä
luopuu sovitusta määrästä aikaansa työnantajan käytettäväksi ja suostuu samalla
käyttämään ammattitaitoaan johdon esittämien tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatio palkitsee työntekijäänsä rahalla, turvallisuudella, työmotivaatiolla jne.
saadakseen työntekijän sitoutumaan työprosesseihin, jotka pitävät organisaation
toiminnassa. Samaan aikaan organisaatio käy kauppaa tavaroilla ja palveluksilla
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asiakkaidensa kanssa. Organisaatio pyrkii maksimoimaan ostamansa työajan
tehokkuuden monin tavoin, muun muassa kontrolloimalla työprosessia tai sitouttamalla työntekijöitä muilla kuin materiaalisilla resursseilla, esimerkiksi kulttuurin avulla (Watson 2003). Watson toteaa, että koska organisaatiot ovat ihmisten
toiminnan tulosta, vaikuttaa mukana olevien ihmisten kaupankäynti organisaation
muotoon ja toimintaan. Ihmiset muovaavat omaa elämäänsä ja identiteettiään
organisaation jäseninä, mutta myös organisaation rakenteet vaikuttavat tähän
prosessiin. Toisaalta työorganisaatioiden muutokset ovat aina olleet riippuvaisia
yhteiskunnallisista rakenteista.
Johtajien rooli strategisen vaihdannan osapuolena on laajempi kuin muiden,
koska heidän tehtävänään on kehittää organisaatiota omistajien määrittelemien
tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategisen vaihdon näkökulmasta johdossa toimivien henkilöiden intressit, henkilökohtaiset arvostukset ja omakuva muovaavat
koko organisaation strategiaa. Deetzin (1992) mukaan johdolla on oikeus hallita ”koodia” ja ylläpitää haluamaansa puhetta. Johtamiseen liittyvien etuuksien ja
valtaoikeuksien voidaan katsoa syntyneen historiallisesti tuotettujen taloudellisten
rakenteiden ja diskursiivisten yksinoikeuksien kautta. Nykyaikaisessa organisaatiossa etuoikeuksia ei ole määritelty missään konkreettisessa muodossa, vaan ne
tulevat luonnollisina esiin jokapäiväisissä rutiineissa ja diskursseissa. Oikeudet
ilmenevät normeina, joita pidetään itsestäänselvyyksinä ja neutraaleina, kuten
esimerkiksi tehokkuus, taloudellisuus, joustavuus. Tämän vuoksi organisaation
poliittista luonnetta on vaikeampi ymmärtää. Tehokkuus ja muut vastaavat käsitteet peittävät kuitenkin keskustelun siitä, kenen tavoitteita kohti organisaatio etenee ja mikä on kunkin tavoitteen painoarvo. (Deetz 1992).
Alvesson tuo esille, että organisaation toiminta voi olla julkisen poliittisen
taistelun kenttä silloin, kun muutkin ryhmät kuin johto avoimesti kehittävät ja
yrittävät realisoida kukin omia intressejään. Potentiaaliset konfliktit tukahdutetaan
kuitenkin usein organisaation normaalistetun tiedon avulla, vetoamalla oikeanlaiseen, hyväksyttyyn identiteettiin tai päätöksenteon menetelmiin. Vaihtoehtoisia
ratkaisuja vähätellään, niiden kustannuksia liioitellaan ja toteuttamismahdollisuuksia pidetään epävarmoina. Ristiriitojen ajatellaan kuuluvan luonnollisena
osana kanssakäymiseen ja niiden ratkaisemiseen kehitetään vakiomenetelmiä,
joiden avulla ne voidaan häivyttää näkymättömiin. (Alvesson 1987)
Alvesson (1987) painottaa, että työntekijöillä ja organisaation ulkopuolisilla
sidosryhmillä on omat intressinsä, kuten työnteon koettu laatu, työympäristö,
henkinen terveys ja turvallisuus, työtaitojen käyttö ja kehittäminen, työn jatkuvuus, osallistuminen sekä oman ja yhteisen identiteetin rakentuminen. Kriittisen
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organisaatiotutkimuksen keskeisenä ajatuksena on, että managerialistisen valtavirran hallitsevaan asemaan nousseiden johdon ja omistajien intressien täyttäminen ei riitä. Koska työprosessiin kytkeytyvät rutiininomaiset järjestelyt heijastavat
hallitsevan luokan tai ekonomisen eliitin intressejä, ne on tuotava näkyväksi
(Willmott 1984). Yhteyden paljastamiseksi on tutkittava työprosessissa vaikuttavia rajoitteita – johtamista, valtaa ja kulttuuria.
5.3

Johtaminen käsitteenä

Johtamista voidaan määritellä monista näkökulmista. Siihen voidaan suhtautua
teollistumisen ja teollisen työn monimutkaistumisen mukanaan tuomana välttämättömyytenä (Barnard 1970, Drucker 1975, Fayol 1990). Johtamista tarkastellaan usein roolina, joka liittyy työtehtävien jakamiseen, tarkkailuun ja arviointiin.
Johtaminen tarkoittaa organisaation toiminnassa tarvittavan työn ja operaatioiden
koordinointia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyön edistäminen on
välttämätöntä, jotta estetään sattumanvarainen ja tuhlaava inhimillisten resurssien
käyttö, ja muiden suorittaman työn johtaminen on keino saada aikaan toivottua
käyttäytymistä (Edwards 1979). Johtaminen on monitasoista ja erityisosaamista
edellyttävä työ, jossa joudutaan paneutumaan monenlaisiin yritystä koskeviin,
työlähtöisiin tai ammatillisiin kulttuurin ilmentymiin (Pettigrew 1973).
Watson (2003) lähestyy johtamista kulttuurin ja kulttuuria rakentavien diskurssien kautta painottaen, että jossain määrin organisaatiossa puhutaan
na ”useita kieliä”. Jotta kanssakäyminen olisi hyödyllistä, on yksilöiden kyettävä
kommunikoimaan – puhumaan ”samalla kielellä” ja hyväksymään jaettuja prioriteetteja. Watsonin mukaan yhteistyö edellyttää yksilöiltä luopumista laskelmoivasta itsekkyydestä ja keskinäisestä etäisyydestä ja heidän on pystyttävä
omaksumaan yhteisistä arvoista lähteviä oletuksia. Yhteisistä arvoista lähtevät
kielelliset ilmaisut ja niiden mukainen yhteinen toiminta edellyttää, että organisaation johto on onnistunut rakentamaan tarinan, joka kaikkien on ollut mahdollista hyväksyä. Tarinoiden kertominen ja kuunteleminen on niiden inhimillisten
prosessien perusta, joiden avulla yksilöt muodostavat kuvansa maailmasta, ja
tarinoiden yhdenmukaisuus tai ristiriitaisuus määrittelee siten organisaatiossa
toimivien yksilöiden sitoutumisen yhteiseen toimintaan. Johtamisen voidaan katsoa muodostuvan yhteisen tarinan kehittelystä, ja johdon rooli on ylläpitää ja
yhtenäistää tätä tarinaa.
Juutin (2006) mukaan on kuitenkin huomioitava, että organisaatiossa syntyy
kilpailevia näkökantoja todellisuuden määräytymisestä. On myös mahdollisuus,
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että syntyy taisteluita siitä, mikä näkökanta on paras, kenen määrittämä todellisuus otetaan vallitsevaksi. Johtaminen on vuorovaikuttamista erilaisten ja keskenään kilpailevien näkökulmien kesken. Johtaminen liitettynä muodolliseen kontekstiin institutionalisoituu oikeuksien ja velvollisuuksien kehystämäksi toiminnaksi. (Juuti 2006).
Kulttuuriyhteys tuo mukanaan käsityksen, jonka mukaan johtaminen on yhteisöllisesti neuvoteltu ja organisoitu ilmiö. Esiteollisessa yhteisössä käsityöläinen
hoiti kaikki hyödykkeiden tuottamisessa tarvittavat funktiot itsenäisesti; tehdasteollisuuden kasvun myötä johtaminen eriytyi omaksi ammatikseen. Johtaminen
näkyy toimintojen tai funktioiden toteuttamisessa, käytännön aktiviteettina ja
vaikuttamisena tai inhimillisenä ja subjektiivisena toimintana (Watson 2001).
Yleisesti hyväksytty johtamisen määrittely painottaa johtamisen olevan tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa, jolla ohjataan ihmisiä
saamaan aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Määrittelyn alkuperä
on yhdysvaltalaisen tutkijan Mary Parker Follettin (1868–1933) ilmaisussa ”the
art of getting things done through people”. Johtamiseen liittyy itsestään selvä ero
johtajien ja johdettujen välillä, ja samanaikaisesti se painottaa ajatusta, että johtaminen on tekninen, universaali ja poliittisesti neutraali prosessi. Näin määriteltynä ero johtajien ja johdettujen välillä on ”luonnollinen” ja toiminnan sujuvuuden kannalta välttämätön (Alvesson & Willmott 1996).
Huhtala (2000) nostaa esille sen, miten työntekijät käsitetään yleensä pelkästään teknisiä kykyjä omaaviksi, tietoa siirtäviksi tai sosiaalisia taitoja hyödyntäviksi yksilöiksi. Tekniset taidot mahdollistavat tiettyjen ammatillisten osaamisten
käyttämisen; taito siirtää tietoa mahdollistaa esimerkiksi informaation etsimisen,
tietokoneella kirjoittamisen ja kielelliset ilmaisut. Sosiaaliset taidot mahdollistavat esimerkiksi yksilöiden välisen kanssakäymisen, tiimityöskentelyn sekä organisaatioissa tapahtuvat neuvottelut ja töiden jakamisen. Huhtalan mukaan johtamista ei aina ole ymmärretty taidoksi vaan henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi,
jonka toiset, mutta eivät kaikki, omaavat. Työorganisaatioissa edellytetään yllämainittuja taitoja ja niitä pyritään kehittämään jatkuvasti samalla kun niiden tasoa
ja kehittymistä arvioidaan. Taitoja ja niiden kehitystä tarkastellaan pelkästään
teknisinä ja käytäntöön liittyvinä asioina, eikä niiden poliittisiin vaikutuksiin
yleensä kiinnitetä huomiota. (Huhtala 2004).
Kun johtaminen käsitetään pelkästään tekniseksi aktiviteetiksi, muodostuu illuusio neutraliteetista. (Willmott 1987). Alvesson ja Deetz (2000) painottavat
kuitenkin johtamisen olevan sosiaalinen konstruktio, joka on täynnä historiaa ja
poliittisia motiiveja. Organisaation ja johtamisen kuvaukset suosivat organisaa106

tiokäyttäytymiseen liittyviä käsitteitä, kuten tehokkuus ja motivaatio, mutta jättävät kertomatta niiden takana olevat syvään juurtuneet piirteet, kuten työntekijöiden kontrolloimisen, epätasa-arvon, alistamisen ja manipulaation. (Thompson &
McHugh 2002). Tällöin ei oteta huomioon sitä poliittista ja taloudellista lähtökohtaa, josta johtamisen työ on saanut alkunsa ja jota se kehittyessään uusintaa. Johtamisen teoriat on desinfioitu, ja johtaminen on kaukana valtarakenteista ja pyrkimyksistä, jotka välttämättä ovat johtamisen kulmakiviä (Willmott 1984).
5.4

Valta ja tieto kontrollin edellytyksenä

Perinteinen organisaatiokirjallisuus analysoi valtaa sen välineellisen ominaisuuden perusteella. Päähuomio on yksilöiden ja ryhmien käyttäytymisen tutkimisessa
– vallan käyttäjien ja vallan kohteiden välisen suhteen analyysissä. Toisilla on
valtaa, ja he käyttävät sitä saadakseen vallan kohteet toimimaan haluamallaan
tavalla.
Kettunen (2010) toteaa, että valta on olennaisin aikamme ilmiöistä. Olemme
kasvaneet tiettyyn kulttuuriin ja omaksuneet sen myötä siihen liittyvän vallan
itsestäänselvyytenä. Valta on osa meitä. Se on vaikeasti havaittavissa ja kritisoitavissa. Se on nyt usein piiloutunut kieleen ja järjestelmiin. Sitä piilee yksilöllisyyttä ja julkisuutta ihannoivassa, tasa-arvoa ja osallistumista korostavassa puheessa.
Eräs tapa lähestyä vallan käsitettä organisaatiossa on johtaa se yhteiskunnan
luokkarakenteesta ja eri luokkien omaamasta vallasta (Clegg & Dunkerley 1980).
Luokkien väliset valtaerot näkyvät organisaatioissa ja vaikuttavat niiden toimintaan oleellisesti. Marxin näkemyksen mukaan luokkien intressit ovat määräytyneet rakenteellisesti eivätkä näin ollen ole sidoksissa yksilöiden identiteetin muuhun rakentumiseen. Tuotantovälineiden omistaminen ja niiden käytön kontrolloiminen ovat mahdollisia vain omistajien käyttämän vallan avulla (Marx ym. 2001).
Marxin mukaan taloudelliset olosuhteet määräävät sen, että toisten on myytävä
työnsä, mutta pääoman edustajat kasvattavat omaisuuttaan. Marx piti vähäisenä
työntekijöiden mahdollisuuksia käyttää voimaa strategisen toiminnan aikaansaamiseksi (Weber ym. 1978).
Kettunen (2010) tuo esiin, että vallan käyttö on nykyisin suurelta osin todellisuuden rakentamista ja rakennettu kuva sulkee pois kaikki muut vaihtoehdot ja
vain etukäteen valittu jää mahdolliseksi. Muut toimintatavat osoittautuvat siinä
kuvassa mahdottomiksi tai suorastaan järjettömiksi.
Weber myönsi, että vallan avulla tuotantovälineiden omistaminen ja kontrolli
oli mahdollista. Hän ei kuitenkaan hyväksynyt Marxin ehdotonta omistukseen ja
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työnsä myyntiin liittyvä kategorisointia vallan edellytyksenä. Organisaatioiden
muoto voi vaihdella riippuen tuotantovälineiden hallitsemisen mahdollisuuksista
tai käytettävistä tekniikoista. Weberin mukaan organisaation jäsenillä on erilaisia
ammatillisia identiteettejä, joista muodostuu organisaation olemus. Hänen mukaansa mukaan valta voidaan johtaa myös erilaisiin tehtäviin tarvittavasta tiedosta
(Weber ym. 1978).
Weber korosti organisaation jäsenten identifikaatiota ja omakohtaisuutta, joiden perusteella organisaation jäsenet toimivat, eikä kyseessä ole Marxin esittämä
väärä tietoisuus. Weberin näkemyksen mukaan organisaation jäsenten vallan käytön mahdollisuus kytkeytyi heidän luovuuteensa ja ammatilliseen osaamiseensa.
Weberin mukaan kaikilla organisaation jäsenillä on luovuutta, harkintaa ja voimaa
käyttää valtaa. He voivat haastaa muodollisen organisaation rakenteet, joissa monenlaiset vallan muodot ilmenevät, laillistetaan ja tuotetaan (Weber ym. 1978).
Näin organisaatioissa
”vallitsevien dominaatiorakenteiden synty ja ylläpito eivät riipu pelkästään
taloudellisesta vallasta” (Weber ym. 1978: 942).
Sekä Marx että Weber lähtevät käsityksestä, että valta omistetaan ja sitä voidaan
tutkia tai käyttää sellaisenaan – johtajilla on valta päättää johdettavien käyttäytymisestä ja organisaation jäsenet voivat vastustaa vallan käyttöä. Vallan analyysissä useat tutkijat olettavatkin, että valta on sosiaalisiin rakenteisiin liittyvä ominaisuus eikä niinkään yksilöiden tai ryhmien ominaisuus.
Foucault’lainen analyysi lähtee käsittelemään valtaa sen suhteellisesta olemuksesta. Empiirinen tutkimus keskittyy tutkimaan vallan ja tiedon yhteyden
jokapäiväistä toimintaa esimerkiksi työpaikalla (Alvesson & Deetz 2000). Huomio on niissä käytännöissä, suhteissa ja prosesseissa, jotka organisaatiossa tuotetaan ja uusinnetaan päivittäin. Valta ei siis ole ominaisuus, toiminto tai rakenne,
eikä valtasuhteilla ole selkeää alkua tai päätepistettä – ne vain ovat olemassa ja
toimivat; valta on kaikkialla läsnä oleva, useaan suuntaan kurottautuva ja aina
havaittavissa kaikissa ihmisten välisissä kanssakäymisissä. Valta on (Foucault
1995) voimien välinen suhde ja valtasuhteet erilaisia tapoja ohjata, muokata, voimistaa, yhdistää ja hallita voimia. Koska valta on aina ihmisten välissä, tulee sitä
analysoida toiminnassa eikä käyttäjien ominaisuutena. Foucault’n mukaan valtasuhteet asettuvat osaksi kaikkia sosiaalisia suhteita, siis valta tavoittaa sen harjoittajat samoin kuin ne, joihin sitä harjoitetaan. Ongelmaksi valtasuhde muuttuu
vasta silloin, kun suhde muuttuu yksipuoliseksi. Tällöin dominoiva osapuoli ryhtyy harjoittamaan ylivaltaa. Tällöin hallinta on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja
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vakiintunutta vallankäyttöä. Erilaisissa hallitsemiskäytännöissä valta ei pääse
kiertämään vapaasti, vaan se on yksisuuntaista, ja tällöin toisen osapuolen vapauden käytännöt ovat hyvin rajalliset.
Koska valta on läsnä kaikkialla, voidaan se löytää myös tieteellisestä tutkimuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tutkija on kietoutunut valtasuhteisiin.
Kriittisessä organisaatiotutkimuksessa tutkija parhaimmillaan on ”sisällä” tutkimuksessa ja hänen omat asenteensa vaikuttavat tutkimusasetelmaan. Tutkija on
mukana siinä prosessissa, joka on meneillään tutkittavan ilmiön kontekstissa (Alvesson & Deetz 2000).
Foucault tuo esiin, että valta ei ole pelkästään tukahduttava, vaan se on myös
myönteinen, tuottava ja mahdollistava (Foucault 1980, 1995). Tieto ja valta ovat
kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Valta tuottaa tietoa ja kaikki tieto tuottaa valtasuhteita, jotka puolestaan tuottavat tietoa (Foucault 1995). Vallan mekanismit ovat
yhtä aikaa sekä vallan tuottajia että kartuttajia. Valta ja tieto toimivat diskurssien
avulla. Valtasuhteita ei voi luoda, vahvistaa tai panna käytäntöön ilman että luodaan, kerätään, levitetään ja pannaan toimimaan diskursseja, joissa ne sijaitsevat
(Foucault 1980, 1993). Valtaa ylläpidetään ja tuotetaan useilla tavoin diskursiivisissa käytännöissä, jotka määrittelevät mitä voi tai ei voi sanoa, tehdä tai ajatella.
Foucault’lainen näkemys vallan omistajasta riippumattomasta toiminnasta saa
aikaan huomion kääntymisen tutkimaan niitä tapoja, joilla valta toimii jokapäiväisessä organisaatioelämässä. Miten se on alati läsnä rutiineissa ja miten se tulee
esiin diskursseissa? Vallan käsite toimii lähtökohtana organisatorisen kontrollin
tutkimisessa. (Huhtala 2004).
Huhtala (2004) kysyy, onko työn yhteydessä esitetty valta kapitalismissa pelkästään negatiivinen asia. Liittyyhän se usein hallitsemiseen, rajoittamiseen ja
kontrolliin. Useat kirjoittajat ovat lähteneet oletuksesta, että kapitalistisessa tuotantojärjestelmässä työhön liittyy etupäässä kyseenalaisia piirteitä, kuten vieraantuminen (Marx 1964), pirstoutuminen (Knights & Willmott 1999), henkilökohtaiset negatiiviset seuraukset (Sennett 1998), köyhtyminen (Weber 1964). Siitä huolimatta voidaan kysyä, miksi kaikki ihmiset joutuessaan osallistumaan kapitalistisen tuotannon nöyryytykseen tekevät sen vapaaehtoisesti ja uusintavat tätä järjestelmää? Miten ihmiset hyväksyvät kontrollin ja jopa antavat suuren merkityksen
työlle, vaikka sillä on kasvavia negatiivisia vaikutuksia monelle muullekin elämän sektorille? (Huhtala 2004).
”Jos valta ei olisi muuta kuin sortava, jos se ei koskaan tekisi muuta kuin sanoisi ei, voitko todella ajatella, että ketään voitaisiin pakottaa tottelemaan si109

tä? Se mikä saa vallan olemaan hyvä - tekee sen hyväksyttäväksi, on yksinkertaisesti se, että se ei ainoastaan painosta meitä kieltävänä voimana vaan
se jakaa ja tuottaa asioita; se käynnistää mielihyvän, muodostaa tiedon, tuottaa diskurssin. Se on ymmärrettävä tuotteliaana verkostona, joka vaeltaa läpi
koko yhteisen rakenteen, eikä niinkään negatiivisena instanssina, jonka tehtävänä on tukahduttaminen” (Foucault & Rabinow 1997: 119).
Ajatus lähtee oletuksesta, että valta on käsitettävä mieluummin tuottavana ja luovana kuin estävänä tai rajoittavana. Tämä on ominaista poststrukturalistiselle
ajattelulle, ja ajatteluun sisältyy myös käsitys vallasta yhteiskunnan keskeisenä
voimana, jota ei voi paeta. Valta on sisäistynyt heterogeenisiin mikrokäytäntöihin,
jotka vaikuttavat jokapäiväisessä elämässä. Valta mahdollistaa myös vastustuksen
esiintymisen valtaketjussa, joten valta on ymmärrettävä epäjatkuvana.
5.5

Kontrolli johtamisen työvälineenä

Pfeffer toteaa, että kontrolli organisaatiossa on välttämätöntä ja oleellinen johtamisen työkalu sen vuoksi, että kaikissa organisaatioissa on yksilöille tai ryhmille
asetettava tavoitteita, jaettava vastuita ja arvioitava suoritteita. Hänen mukaansa
tarvitaan mekanismeja, joiden avulla organisaatioissa saadaan aikaan järjestynyttä
toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (Pfeffer 1997). Valtavirran
managerialistinen käsitys organisaatiossa ilmenevästä kontrollista lähtee ajatuksesta, että kontrolli on tehtävien koordinointia. Koordinointi on neutraalimmalta
kuulostava termi kuin kontrolli ja sopii paremmin ajatukseen johtamisesta neutraalina ja teknisenä aktiviteettina. Kontrolli on siis aina mukana valtavirran kirjallisuudessa, mutta se on artikuloitu hienovaraisesti. Kontrolli on samaan aikaan
sekä johtamisen ja organisaation oleellinen ongelma että luontainen kohde suurelle osalle organisaatioiden tutkimusta.
Erilaisista johtamistyyleistä puhuttaessa niitä ei jaotella kontrollin voimakkuuden mukaan, vaan keskustelu siirretään käsittelemään johdettavien vaikutusmahdollisuuksia tai motivaatiota. Managerialistisesti painottuneet teoriat väittävät,
että tayloristinen ja byrokraattinen kontrolli on korvattu uusilla, osallistavilla
menetelmillä. Puhutaan demokraattisesta johtamisesta, autonomisista tiimeistä,
voimaannuttamisesta ja sitoutumisesta. Kuitenkin organisaation toiminnan taustalla vaikuttavat omistajien ja ylimmän johdon strategiat, joiden mukaan organisaation on kohdennettava käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Byrokraattinen kontrolli, joka on upotettu organisaation sosiaaliseen ja
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organisatoriseen rakenteeseen henkilökohtaisen vallan sijaan, mahdollistaa johdolle työvoiman jakamisen toiminnan kannalta optimaalisiin ryhmiin ja näiden
ryhmien johtamisen persoonattomilla säännöillä. Kontrolli on joko retorisesti
hämärretty tai se esitetään pehmeämmillä ja neutraalimmilla ilmaisuilla. Valtavirran teoriassa ei esitetä puitteita riittävän vahvalle analyysille, joka käsittelisi kontrollin olemusta, luonnetta tai vaikutuksia kontrolloitaviin (Thompson & McHugh
2002).
Kontrollin käsite valtavirran organisaatiokirjallisuudessa on häivytetty taustalle. Se esitetään usein kiertoilmaisun avulla: ”johdon tehtävänä on huolehtia
tuotantoprosessin häiriöttömästä etenemisestä”; ”tuotannontekijät yhdistetään
työprosessissa lopputuotteiden aikaansaamiseksi”; ”jokainen henkilöstöön kuuluva antaa työpanoksensa siinä ketjussa, jossa raaka-aineet muuttuvat markkinoilla
myytäviksi tuotteiksi”. Kontrolli oletetaan itsestäänselvyydeksi, jota ei edes tarvitse mainita – puhutaan teknisesti panoksista ja tuotoksista itseohjautuvassa järjestelmässä tai yleisellä tasolla ”yhteisesti sovitun päämäärän saavuttamisesta
tuotannon kehittämisen avulla”.
Edwards (1979) näkee kontrollilla olevan organisaatiossa kahtalainen funktio.
Johtamisen toimenpiteet ovat välttämättömiä koordinaation välineitä, joilla saatetaan yhteen erilaisia aktiviteetteja, mutta samalla näistä toimenpiteistä aiheutuu
ristiriitoja työprosessin osallisten kesken. Nämä toisistaan poikkeavat intressit
aiheutuvat työvoiman käsittelystä resurssina, jota voidaan käsitellä kuten muitakin hyödykkeitä. Edwards määrittelee kolme eri valvonnan kategoriaa:
–
–
–

työtehtävien johtaminen ja tarkentava määrittely
suorituksen evaluointi, tarkkailu ja arviointi
työkurin ja palkitsemisjärjestelmän rakentaminen yhteistyön ja myöntymisen
aikaansaamiseksi (Edwards 1979: 18).

Kategoriat kuvaavat mikrotason valvontaa, joka tapahtuu yksittäisessä työprosessissa. Valvonta on kuitenkin mahdollista ymmärtää myös laajemmasta näkökulmasta, jolloin se ymmärretään johdon mahdollisuudeksi alistaa työvoima kokonaisuutena tuotantoprosessin edellyttämään suuntaan. Käsitteen laajentaminen
mahdollistaa valvontakäsitteen ymmärtämisen kaikkina niinä toimenpiteinä, joita
organisaation johto käyttää suostumuksen hankkimiseksi ja vastustuksen estämiseksi.
Valvonta ei kuitenkaan voi koskaan olla ehdotonta, vaan siihen liittyy valvottavien suhtautuminen. Heillä on omat tavoitteensa, jotka liittyvät palkitsemiseen,
työtehtäviin, johtamisen ilmenemiseen, työaikoihin ja henkilökohtaisiin tavoittei111

siin työsuhteessa. Sekä työnantaja että työntekijä pyrkivät lisäämään vaikutusvaltaansa työsuhteessa, joten siitä muodostuu jatkuvasti muotoaan muuttava taistelukenttä. (Edwards 1979).
Johdon asemointi työprosessin osapuolena on kontrollin kannalta ajateltuna
ambivalentti. Toisaalta johto saa toimintaohjeensa omistajilta ja sen tehtävä on
kontrollin avulla toteuttaa omistajien tavoitteita. Johdon voidaan katsoa olevan
osa omistavaa luokkaa varsinkin palkkioiden ja osakeoptioiden ollessa osa palkitsemisjärjestelmää. Jos johdon jäsenet pääsevät osalliseksi tällaisesta organisaation
palkitsemisesta, on heidän silloin katsottu onnistuneen työssään eli heidän kontrollistrategiansa ovat saaneet aikaan omistajien tavoitteiden täyttymisen. Mutta
toisaalta heidän asemansa varsinaisen sijoituspääoman omistajaryhmän ulkopuolella ei anna heille täydellistä vapautta päättää pitkän tähtäimen strategioista. Tällöin heidän voidaan katsoa olevan pääoman palveluksessa ja heidän strategiansa
ovat alisteisia omistajien päätöksille. (Edwards 1979).
Viimeaikainen liikkeenjohtoteoria on tuonut keskusteluun uusia käsitteitä ihmisen ja työorganisaation välisen suhteen kehittämisessä. Valtuuttamisen avulla
organisaatio delegoi kontrollivaltaa projektiryhmille ja tiimeille antaakseen niille
mahdollisuuden olla itseohjautuvia. Sitouttamisen korostuksella organisaatio
esittää, että yhteistyö tapahtuu arvojen perusteella eivätkä säännöt ole yhteistyön
ensisijainen ohjaustyökalu. Thompson ja McHugh (2002) toteavat, että pohjimmiltaan kysymys on samasta kontrollin olemuksesta, vaikka kontrolli sanana on
retorisesti poistettu tai se on esitetty erilaisella, neutraalilla tavalla.
Oikeastaan voidaan kysyä, mitä tarkoittaa organisaation jäsenyys? Onko
mahdollista ”olla” jotain jossakin vai olemmeko tarkoitettu yksilöinä olemaan
jatkuvasti muuttuvina organisaation jäseninä ilman pysyvyyttä, vakautta tai kuulumista johonkin – ilman yhteistä historiaa tai koherenttia tarinaa? (McKenna ym.
2010). Tämä kysymys olemisesta jotain tai tulemisesta joksikin kuvaa rajapintaa
ihmisen ja organisaation välillä. Samalla se liittyy myös ihmisten välisiin suhteisiin. Erityisesti se on mielenkiinnon kohteena nykyajan työorganisaatiossa, jossa
ihmisten välinen vuorovaikutus on enemmän tiedon vaihtoon kuin byrokraattisiin
sääntöihin perustuvaa. Tämän ajan työyhteisö pienentää mahdollisuutta henkilökohtaiseen kanssakäymiseen; organisaation sosiaaliset suhteet rajoittuvat viestintävälineiden avulla tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Yhteistyö jäsenten kesken
muuttuu työn luonteen mukana projektiluonteiseksi, ja siirryttäessä projektista
toiseen muuttuvat standardit ja toimintaohjeet jatkuvasti. Organisaation jäsenten
yhteisöllisyys vähenee, ja aikaisemmin vallinneet sosiaaliset suhteet ja yhteinen
historia menettävät merkitystään. Juuri yhteinen historia ja yhteiset kokemukset
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ovat luoneet sen yhteenkuuluvaisuuden tunteen, joka on saanut työntekijät jakamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan työtovereiden kesken. Sosiaalinen pääoma,
joka on syntynyt pitkäaikaisista suhteista, pirstoutuu, eikä toisten auttamista koeta
projektiluonteisissa töissä tarpeelliseksi. Bauman (2002) ilmaisee saman toteamalla, että sosiaalisilla rakenteilla tai instituutioilla ei ole enää aikaa vakiintua
eikä toimia siten suunnannäyttäjänä ihmisten pidemmän aikavälin suunnitelmissa.
Yksilöiden on liitettävä yhteen päättymätön sarja lyhyitä projekteja ja episodeja,
eikä voida puhua heidän ”urastaan”. Yksilöiden on muututtava joustaviksi, ja
heidän on hankittava itselleen monenlaista osaamista tullakseen toimeen. Heidän
on kiinnitettävä huomio itseensä ja unohdettava keskinäinen solidaarisuus.
Byrokratia on ollut yli sadan vuoden ajan vallitseva tapa johtaa organisaation
toimintaa. Sille on kuitenkin kehittynyt maine, joka liittyy käsitykseen pakkomielteisestä sääntöjen noudattamisesta, huonosta asiakaspalvelusta, innovaatiokielteisyydestä ja kyvyttömyydestä muuttua. Siksi sen mahdollisuuksia säilyä
turbulenttisen maailman organisaatioiden rakenteena on monella taholla epäilty.
(Walker.R. & Brewer.G. 2009). Varsinkin läntisissä, kehittyneissä talouksissa
työmarkkinoiden kehitys etääntyy pois perinteisistä, byrokraattisista tavoista johtaa työprosesseja. Ajatellaan, että byrokraattiset organisaatiot olivat tehokkaita
silloin, kun oli tuotettava suuria määriä vakiomuotoisia operaatioita, mutta tällaiset olosuhteet ovat käyneet harvinaisiksi nykyajan liiketoiminnassa. Jälkibyrokraattisessa maailmassa säännöt on korvattu konsensuksella ja henkilökohtaiseen
vaikuttamiseen perustuvalla dialogilla, vastuullisuus saa alkunsa kunniasta eikä
hierarkiasta ja ihmisiä kohdellaan yksilöinä eikä koneiston osina. Organisaation ja
sen ympäristön välinen raja on kadonnut. (Walker & Brewer 2009). Jopa byrokraattisten rakenteiden viimeiset linnakkeet – yliopistot – on pakotettu muuttumaan joustaviksi, tulosvastuullisiksi ja ympäristönsä liiketoiminnan huomioon
ottaviksi.
Hodgson (2004) on tutkinut byrokratisoitumista, sen katoamista ja uusia
kontrollin muotoja organisaatioissa. Uusien hybridiorganisaatioiden luonne ja
tapa toimia edellyttää johdolta uusia johtamistapoja ja suorittavalta tasolta valmiuksia sitoutua lyhyen ajan työsuhteisiin ja joustaviin töihin. Näin kysymykset
ajasta ja paikasta suhteessa työn tekemiseen muuttuvat monimutkaisiksi ja tulkinnanvaraisiksi. Organisaatiotutkijoiden keskuudessa, mm. (Grey 2007), käydään
keskustelua siitä, onko byrokratian katoaminen ja uusien jälkibyrokraattisten
organisoitumisten synty hyvä tai huono kehitys. Kehitystä pidetään yleensä positiivisena vedoten siihen, että byrokratian katoaminen vapauttaa työntekijät ”rautahäkin” rajoituksista. Toisaalta kriitikot huomauttavat, että jälkibyrokraattinen
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olotila voi olla työntekijöille stressaava, koska se heikentää työn jatkuvuutta,
tiukentaa aikatauluja ja sälyttää enemmän vastuuta työntekijöille huolehtia työelämästä ja urasta (McSweeney 2006, Siebers 2009).
Keskeistä keskustelussa on kiinnittää huomio kontrolliin. Jälkibyrokraattisen
organisoitumisen on katsottu edustavan siirtymistä ”pahan kontrollin” doktriinista
kohti valtuuttamista ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Implisiittisenä tendenssinä tällaisissa puheissa on ajatus siitä,
että organisaatiossa ei enää tarvita johdon valvontaa. Työntekijät ovat itseohjautuvia siinä määrin, että heidän voidaan ajatella omaksuneen organisaation tavoitteet
ja toimivan itsenäisesti niiden saavuttamiseksi. Ajatus täysin itseohjautuvista
työntekijöistä voi kuitenkin johdon edustajista tuntua pelottavalta. Käykö niin,
että työntekijät sitoutuvat tavoitteisiin, jotka ovat arvokkaita lyhyellä tähtäyksellä,
mutta eivät ole sopusoinnussa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa? Ongelmaa on
lähdetty ratkaisemaan kehittämällä uudenlaisia valvonnan välineitä, jotka eivät
perustu muodollisiin sääntöihin (Barker 1993). Alvesson ja Kärreman jaottelevat
välineet teknokraattiseen ja sosio-ideologiseen kontrolliin perustuviksi (Alvesson
& Kärreman 2004, Kärreman & Alvesson 2004).
Teknokraattinen kontrolli perustuu johdon tavoitteille, suunnitelmille, järjestelyille ja järjestelmille, jotka suoraan valvovat työntekijöiden käyttäytymistä
säätämällä tuotantotavoitteita ja käyttäytymistapoja. Ezzy (1997) luonnehtii teknokraattista, instrumentaalista kontrollin muotoa menettelyksi, jossa käytetään
taloudellisia palkkioita tai sanktioita myöntymisen saavuttamiseksi. Se on saanut
alkunsa tayloristisesta perinteestä, ja sen tavoitteena on määrämuotoistaa ja vakioida työprosessi sekä ratkaista käyttäytyminen byrokraattisten sääntöjen avulla.
Teknoraattinen kontrolli kohdistaa huomionsa ensisijaisesti työntekijän kehoon.
Foucault (1995) on määritellyt teknokraattisen kontrollin normaalistamisen ja
kurinpidon järjestelmäksi. Se mittaa, palkitsee tai rankaisee työntekijää sen mukaan, miten hän saavuttaa tavoitteet. Ks. myös Covaleski ym. (1998).
Sosio-ideologinen kontrolli lähtee tavoitteesta suostutella ihmiset omaksumaan työelämään liittyvät organisaation arvot, normit ja ajatukset hyvästä, tärkeästä ja palkitsemisen arvoisesta. Kontrollin keskittymä on siirtynyt ulkopuolisesta
valvonnasta ihmisen sisälle. Siirtymä sai alkunsa jo 1970-luvulla, jolloin eräät
ajattelijat totesivat, että markkinoiden muodostuessa yhteiskunnassa yhä keskeisemmäksi sivuavat yksilöiden aktiviteetit lisääntyvässä määrin kulutukseen liittyviä rakenteita ja toimintoja (Berger 1972). Markkinaorientoitunut kuluttajakulttuuri korostaa yksilön vapautta valita ja rakentaa omien mieltymystensä mukainen
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elämäntapa. Käytettävissä olevista tuotteista ja palveluista hän muodostaa sisällön
minäkuvalleen. Tämä puolestaan heijastuu työntekoon liittyvään kokemukseen:
”Mielikuva ihmisestä valintoja tekevänä yksilönä pitää sisällään uudenlaisen
mielikuvan tuotantoon osallistuvasta subjektista. Työläistä ei luonnehdita taloudelliseksi toimijaksi, joka järkevästi tavoittelee taloudellista hyötyä, eikä
yhteisönsä tuotteeksi, joka etsii tyydytystä solidaarisuuden ja turvallisuuden
tarpeilleen. Työläinen on yksilö etsimässä tarkoitusta, vastuullisuutta, henkilökohtaisia saavutuksia, maksimaalista laatua elämäänsä ja näin ollen työhönsä. Täten yksilöä ei tule vapauttaa työstä askareena tai välikappaleena,
vaan hänen tulisi saada tyydytys työstään aktiviteettina, jonka avulla tuotetaan, löydetään ja koetaan itsemme” (Rose 1996: 103).
5.6

Sosialisaatio ja normatiivinen kontrolli

Sosiaalisen kontrollin näkökulma liittyy ihmisluonteen todellisuuden säätely käsitteeseen. Siis yksilö säätelee käyttäytymistään tietoisesti ottaessaan huomioon
ympäröivän todellisuuden. Janowitzin mukaan maapallon ihmiset toimivat tiedon
muodostaman kontrollin ohjaamana. Sosiaalisen, organisatorisen kontrollin ydin
on hänen mukaansa ryhmän pyrkimys säädellä itseään, olipa ryhmä sitten lähellä
oleva, helposti näkyvä tai valtakunnallinen (Janowitz & Burk 1991, Janowitz
1976). Normatiivisen kontrollikäsitteen perusta on selkeimmin esillä Habermasin
(1991) normatiivisuutta käsittelevissä teorioissa sekä Foucault’n (1995) käsityksessä organisaatioiden ja niiden jäsenten normaalistumisesta.
Chikudate (2000) totesi tutkiessaan japanilaisten pankkien laittomia toimia
1990-luvun lopussa, että eettisessä mielessä tämä kontrollin käsite voidaan tulkita
siten, että ”ihmiset todennäköisesti toimivat tiedon antaman kontrollin ohjaamana
ja säätelevät toimintojaan suhteessa olemassa olevaan sosiaaliseen todellisuuteen,
vaikka se yrityksen ulkopuolisten mielestä voi näyttää oudolta” (Chikudate 2000,
61). Tämä organisaatiossa vallitseva tieto ja sen mukainen käyttäytyminen pyrkivät muokkaamaan uusien jäsenten asennoitumista suhteessa työtehtäviin, työtovereihin ja organisaation tavoitteisiin. Organisaatiota Chikudate pitää intersubjektiivisena suureena, joka rakentuu, ylläpidetään ja muuttuu jäsentensä subjektiivisten
käsitysten mukaisesti. Näin organisoitumista voidaan tarkastella ilmiönä, joka
syntyy, kun koordinoidaan subjektiivinen käsitys todellisuudesta. Yksilön henkilökohtainen todellisuuskäsitys on Chikudaten mielestä pääsyy organisoitumiseen,
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ja todellisuuskäsitys määrittelee sitä todellisuutta, jossa organisaatiossa toimitaan.
(Chikudate 2000).
Itsesäätelyn mekanismi eli kontrolli syntyy pääasiallisesti yksilön subjektiivisten käsitysten rajoittamasta ympäristön sosiaalisesta todellisuudesta. Yksilöt
omaksuvat itsestäänselvyyksinä oletukset, jotka vaikuttavat sosiaalisessa ympäristössä, ja tulevat progressiivisesti integroiduksi ”kollektiivisiin” yksiköihin, organisaatioihin (Durkheim 1974). Integroituessaan organisaatioon yksilöt eivät voi
olla hyväksymättä sen kontrolloivaa luonnetta. Sosialisaatio nähdään kontrollimekanismina, joka ylläpitää ryhmän jäsenten omaksumaa taustatietoa. Yksilöt
toimiessaan jokapäiväisessä elämässään eivät ainoastaan noudata annettuja ohjeita tai suorita rutiininomaisia tehtäviä, vaan ovat myös alttiina ottamaan vastaan ja
omaksumaan näihin askareisiin liittyvän normatiivisen vaikutuksen ja kanssakäymisen mukanaan tuomat suhteet. Yksilöt etsivät vuorovaikutuksessa heikosti
ilmeneviä signaaleja, jotta saisivat selville ympäristössä tapahtuvien konkreettisten muutosten piirteitä. Yksilöt eivät välttämättä ole herkkiä elämässään tapahtuville asioille, mutta yrittävät omaksua jo olemassa olevia käsityksiä, joiden avulla
voisivat olettaa tapahtumia ”normaaleiksi”. Sosialisaation avulla organisaation
jäsenten tieto tulee näkyväksi kulttuurin tuotteeksi (Garfinkel 1984). Tottumuksen
kautta organisaation jäsenet oppivat käyttäytymään normatiivisten odotusten mukaisesti. Nämä odotukset saattavat kehittyä organisaation menestystä ihannoivien
arvojen kautta siten, että menestys asetetaan kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
Johto vaikuttaa organisaation käyttäytymiseen epäsuorasti, normien ja arvojen
kautta. (Etzioni & Randell 1968, Kunda 1992). Tämä voi johtaa jopa siihen, että
organisaatiossa arvostetut toiminnot eivät ole suhteessa niihin eettisiin, moraalisiin tai lain mukaisiin toimintoihin, jotka vallitsevat organisaation ulkopuolella.
Jos näin käy, niin toimintoja ohjaava normatiivinen kontrolli menettää merkityksensä. Organisaation jäsenet ovat ”normalisoituneet” tällaisessa epäeettisessä
toimintaympäristössä ja mukautuneet toimintaan, joka ulkopuolisten mielestä ei
täytä hyväksyttyjä tapoja. Vaikka organisaation jäsenten toiminta ei ole lain mukaan hyväksyttävää, he väittävät olevansa täysin viattomia. Toisin sanoen he ovat
vallitsevan olotilan vankeja siinä mielessä, että heidän mielestään organisaatiossa
vallitsevat arvot ja toimintatapa ovat ainoita oikeita (Chikudate 2000).
Tarkasteltaessa organisaatiota tästä kulmasta huomataan, että organisaation
jäsenet eivät enää kontrolloi sitä, vaan organisaatio itse asiassa kontrolloi jäseniään. Jäsenet ovat hyväksyneet organisaation normit ja tulkitsevat niitä lakeina tai
yleisenä tapana. Organisaatiossa toimivat yksilöt noudattavat sen sääntöjä ja normeja välttyäkseen erottautumasta joukosta tai välttääkseen mahdollisia rangais116

tuksia ja epäsuosiota. Sosialisaation kautta tapahtuva integroituminen saa aikaan
sen, että yksilö lopulta sijoittaa itsensä osaksi normatiivista verkostoa (Berger &
Luckmann 1967).
5.7

Kulttuuri kontrollin välineenä
”Yritystoiminnan vahva sisäänrakennettu motiivi on vaurauden tuottaminen
omistajille. Tavat ja keinot vaurauden tavoittelussa ovat tiukasti sidoksissa
ajan ja paikan mukaiseen kulttuuriin” (Kettunen 2010: 444).

Petersin ja Watermanin (1982) ajatusten myötä levisi ajatus, jonka mukaan hyvä
yrityskulttuuri edustaa vahvoja, selkeitä arvoja, jotka kaikki työntekijät ymmärtävät ja toimivat niiden mukaisesti ilman byrokraattisia tai hierarkkisia kontrollijärjestelmiä. Ajatus oli jyrkässä ristiriidassa taylorististen ja byrokraattisten periaatteiden kanssa. Vahvan ja yhtenäisen organisaatiokulttuurin nähtiin johtavan organisaation jäsenten sitoutumiseen yhtenäisiin tavoitteisiin ja varmistavan haluttujen
tulosten syntymisen. Petersin ja Watermanin käsitysten mukaan kasvavaan tehokkuuteen pyrittäessä on korostettava toimintaa ja kokeiluja mieluummin kuin ”liikaa” analyysia ja suunnittelua. Työntekijöitä on kunnioitettava yksilöinä ja ideoiden lähteenä sekä rohkaistava itsenäisyyteen, yrittäjyyteen ja riskien ottamiseen.
Heidän näkemyksensä mukaan työntekijöiden motivaatiota on edistettävä ja johdon on oltava esimerkkinä muille organisaation jäsenille. Yrityksen perusfilosofia
on tärkeä motivoinnin työkalu ja johdon on osoitettava sen arvostus käytännössä
liikkumalla suoritustasolla tai asiakkaiden keskuudessa. Yrityskulttuurin oletetaan
olevan tehokas sen vuoksi, että se vetoaa ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin.
Deal ja Kennedy (1982) lähtivät Petersin ja Watermanin tavoin samantyyppisestä ajatuksesta, mutta heidän käsityksensä korosti itseisarvona ”vahvaa” kulttuuria ja näki sen olevan hyvä sekä ihmisille että yritykselle pitkällä tähtäyksellä.
Vahva kulttuuri lisää ihmisten tyytyväisyyttä tehtäviinsä ja siten parantaa työn
tehokkuutta. Yrityskulttuuri antaa ihmisille identiteetin työssä yhdistämällä yksilölliset tehtävät vahvemmin kollektiivisen yksikön tehtäviin. Kulttuurin avulla
yksilö ymmärtää paremmin oman työnsä osana kokonaisuutta ja siten omat tehtävät vaikuttavat merkityksellisemmiltä. (Alvesson 1987). Dealin ja Kennedyn
kulttuurikäsitys on kahtalainen. Toisaalta he käsittelevät kulttuurin sellaiseksi,
joka asettaa yksilön keskiöön, ja he olettavat sen ”inhimilliseksi” ilmiöksi vastakohtana teknis-byrokraattiselle käsitykselle. Toisaalta he kuitenkin esittävät yri-
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tyskulttuurin ”prosessikulttuurina”, joka pitää sisällään byrokraattisen luonteen
(Deal & Kennedy 1982).
Takala (2010) puhuu organisaatiokulttuurista kollektiivitajunnallisena ilmiönä,
joka tarjoaa ns. organisaation tapajärjestelmän kautta selitystään ja malliaan organisatoristen toimintojen välisiin ongelmiin. Hänen mukaansa organisaatiokulttuuri antaa toimijalle toimintanormin eli määritellyn suhtautumistavan ajatella ja
toimia. Toimintanormi puolestaan johdattaa toimijan ajattelemaan ”teen jotain
määrättyä koska muutkin tekevät”. Organisaatiokulttuurilla, joka sisällyttää itseensä implisiittisen toimintanormiston, on yksilöön nähden ”pakottavaa sosiaalista voimaa” durkheimilaisessa mielessä. Takala esittää, että muun muassa organisaatiossa kehitetyt riitit ja rituaalit, julkilausumattomat ryhmänormit vaikuttavat
yksilön toimintaan organisaatiossa.
Takala mainitsee myös ”kriittisen organisaatiokulttuuritutkimuksen”. Sillä
hän tarkoittaa alun perin Mats Alvessonin kriittistä tutkimusta organisaatiokulttuurista, jossa tämä alistetaan välineeksi manageriaalisen työn kontekstissa. Ne
arvot, joita konsulttityyppiset tutkijat (esim. Deal & Kennedy) korostavat tärkeinä
yritystoiminnan menestymiselle, tematisoidaan Alvessonin mukaan poikkeuksetta
valtavirran tutkimuksessa ”keinoksi johonkin”, eli annettuihin liiketoiminnallisiin
päämääriin ilman, että pohdittaisiin arvojen ja päämäärien suhdetta. Kulttuuria
käytetään välineenä, vaikka useissa kulttuuriteorioissa korostetaan kulttuurisen
toiminnan itseisarvollista luonnetta (Takala 2010).
Organisaatiokulttuuri ja siihen liittyvä symbolismi käsittelevät samoja teemoja kuin varhaisen vaiheen Human Relations -koulukunta viisikymmentä vuotta
aikaisemmin. Organisaation epävirallinen rakenne, sosiaaliset suhteet, ryhmien
normit ja yritys itsessään tarpeiden tyydyttäjänä ovat keskeisessä asemassa. Peters
ja Waterman jakoivat Mayon (1975) näkemyksen, jonka mukaan tehokkuuden
parantamisessa huomio on kiinnitettävä työntekijöihin, ei työolosuhteisiin.
Organisaation tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät ne arvot, joiden perusteella johtamisen konkreettinen viitekehys rakentuu. Foxin (1971) mukaan johtamisen peruskulttuuri muodostuu kolmen lähellä toisiaan olevan tekijän perusteella.
Ensimmäinen komponentti on Weberin (1964, 1978) esiin tuoma taloudellisen
rationaalisuuden arvojärjestelmä, joka perustuu
–
–
–
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kustannusten ja hyötyjen mitattaviin painoarvoihin,
rahan käyttämiseen yleisenä arvon mittana ja
tehokkuuden maksimointiin ja pääoman kasaantumiseen.

Toinen johtamisen kulttuuriin vaikuttava tekijä on taloudellisen kasvun arvostaminen, jota mitataan kansainvälisesti bruttokansantuotteella (GNP). Tämä tekijä
ylittää kaikki poliittiset ja sosiaaliset rajat. Kolmas tekijä on läheisesti yhteydessä
teknologiseen kehitykseen, eli se on filosofia, joka lähtee loputtomasta ja välineellisestä tavoitteesta kontrolloida materiaalisia resursseja. Konkreettisimmin
tämä ilmenee muun muassa työprosessissa. (Fox 1971).
Liikkeenjohdon gurut ryhtyivät 1980-luvulla vahvasti markkinoimaan kulttuuria työkaluna manageriaalisten tavoitteiden saavuttamisessa. Heidän näkemyksensä mukaan vahvan kulttuurin avulla voitaisiin palkita työntekijöitä organisaation tavoitteiden sisäistämisestä järjestelmällisesti, materiaalisesti ja symbolisesti
(Kelemen 2003). Työntekijöiden halukkuus mukautua vallitsevaan kulttuuriin
hankitaan vetoamalla organisaation arvojen mukanaan tuomaan identiteettiin,
varmuudentunteeseen ja itsemääräämisoikeuteen. Organisaatiokulttuuri käyttää
hyväkseen modernien yksilöiden haavoittuvuutta. Yksilöt sidotaan velvollisuudella valita hämmentävästä valikoimasta erilaisia optioita ja mahdollisuuksia, mutta
heiltä kielletään mahdollisuus niihin kulttuurillisiin ja älyllisiin voimavaroihin,
jotka olisivat relevantteja heidän oman kehityksensä kannalta (Kelemen 2003).
Koska yksilöt eivät toimi samalla tavalla kuin muut, ei-elolliset tuotannontekijät, heidän ohjaamisessaan tarvitaan pakottavaa valvontaa, jonka funktiona on
ehkäistä vastustus ja epärationaalinen käyttäytyminen. Organisaation johto käyttää yhtenäistävää kulttuuria työkaluna halutessaan vaikuttaa johtamansa henkilöstön asenteisiin, identiteettiin ja motivaatioon. Liiketoimintasuunnitelmiin on ilmestynyt viittauksia suurista agendoista, joilla pyritään muuttamaan toimintakulttuuria tai “johtamaan arvojen avulla”. Jopa aikaisemmin hierarkkisina ilmenneet
julkiset organisaatiot kertovat “voimaannuttamisesta”, “arvojohtamisesta” tai
“osallistavasta johtamisesta”. Deetzin (1992) mukaan johtamisen ja organisaation
teoria on teoriaa työntekijöiden kontrolloimisesta ja heidän intressiensä muuttamisesta johdon ja muiden organisaation intressiryhmien mukaiseksi. Tottelevainen työntekijä voidaan määritellä yksilöksi, joka haluaa samaa kuin organisaatio,
jossa hän työskentelee.
”Kurinalainen organisaation jäsen haluaa itselleen samaa kuin organisaatio” (Deetz 1992: 42).
Kulttuurin avulla tapahtuva valvonta on muodostunut normaaliksi menettelyksi
viimeisen kolmenkymmenen vuoden kuluessa.
Habermas (1987) erottaa kolme erityyppistä perusintressiä, joihin kulttuurin
ja symbolismin avulla tapahtuva johtaminenkin perustuu. Tekninen tiedonintressi
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tavoittelee tiedon kehittämistä kausaalisten syy-seuraussuhteiden avulla. Sen
perustarkoitus on muokata ja valvoa muuttujia haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän intressin edustajat olettavat, että on aiheellista tuoda esiin kausaaliset yhteydet kulttuurin ja organisaation tuloksen välillä. On luotava sellaista tietoa,
joka lisää kulttuurisesti vaikuttavien muuttujien, kuten uskomusten, riittien, symbolien ja normien, muuntumista hyödylliseksi toimintatavaksi. Tekninen tiedonintressi edustaa käsitystä, että kulttuuria on mahdollista käyttää työkaluna haluttujen
tavoitteiden saavuttamiseen. Hyödyntäen kulttuuria työkaluna yksilön todellisuuskäsitystä voidaan muuttaa joustavaksi ja organisaation tavoitteisiin sitoutuneeksi.
Käytännöllis-hermeneuttinen tiedonintressi keskittyy yhteisöjen merkityksen
luomiseen. Kysymys ei ole enää erillisten toimintojen tai kausaalisten suhteiden
tutkimisesta, vaan esille otetaan tulkitsevat kuvaukset.
“Päätavoite on ymmärtää, miten saavutetaan järjestäytyneen toiminnan
mahdollistava yhteinen tulkinta tilanteista” (Smircich 1983: 351).
Alvesson (2002) tuo esiin, että käsitystä voidaan käyttää eri tavoilla – se voi rohkaista uusiin toimintatapoihin tai se voi saada aikaan yksilön tietoisuuden avautumisen. Tämän tiedonintressin mukainen toiminta yrittää ymmärtää tutkittavan
yhteisön merkitystä, symboliikkaa ja tarkoituksia – päästä selville, mitä “paikalliset” ajattelevat.
”Katsottaessa organisaatiota emansipatorisen tiedonintressin näkökulmasta,
on mahdollista saada aikaan näkemys, joka vapauttaa organisaatioelämän
perinteisistä kaavoista, painostuksesta ja kulttuurin sortavasta tendenssistä.
Huomio kiinnitetään epäsymmetrisiin valtasuhteisiin ja niiden yksilöä rajoittaviin vaikutuksiin” (Alvesson & Deetz 2000: 9).
Habermasin (1987) esittämät lähestymiset eroavat toisistaan, mutta on mahdollista havaita myös jonkinlaisia siteitä niiden välillä. Kulttuuria on mahdollista johtaa
johtamisen tavoitteiden mukaisesti; yksilöt voivat sisäistää johtamisen tilanteet
vapauttavina ja siitä huolimatta kulttuuri voi toimia vastustuksen lähteenä (Alvesson 2002). Alvesson esittää, että on mahdollista johtaa organisaatiota managerialistisen kulttuurikäsityksen mukaisesti ja kuitenkin olla kriittinen niitä kulttuurin
piirteitä kohtaan, jotka tuottavat sosiaalisesti tarpeetonta ylivaltaa. Hänen mukaansa johtaminen yleensäkin perustuu sosiaaliseen hallitsemiseen, mutta “ylihallinta” johtaa yksilöllisen vapauden tarpeettomaan rajoittamiseen.
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”Laillistetun ja laittoman hallitsemisen välinen linja on ohut ja avoin keskustelulle – siksi sitä ei tulisi välttää, vaan ottaa mukaan puheisiin” (Alvesson
2002: 13).
Voidaan ajatella, että periaatteellisella tasolla organisaatiokulttuuri olisi konkretisoinut Human Relations -ajatukset. Näin se olisi muuttanut organisaation todelliseksi normatiiviseksi yhteisöksi, joka toimii lähteenä elämän sisällön jalostumiselle ja kumppanuudelle ilman kapitalismiin sisältyvää työn tylsistyttävää ja vieraannuttavaa tendenssiä. Sen sijaan että yksilö toimisi rattaana persoonattomassa
koneistossa, hän toimii saumattomasti osana sitä, ikään kuin perheenjäsenenä.
Tällainen ajattelu liittyy tähän aikaan hyvin sopivaan diskurssiin joustavasta,
matalasta ja huolehtivasta organisaatiosta (Gabriel 1999). Tämän päivän organisaatioiden kontrolli voidaan kuitenkin kokea loputtoman ovelana ja syvemmälle
tunkeutuvana kuin Elton Mayon aikana 1920-luvulla. Kontrolli tavoittaa jokaisen
työntekijän minuuden, subjektiviteetin ja identiteetin ja valloittaa hänen olemuksesta kokonaan.
Kriittisen teorian valossa kulttuuri on johtamisen intressien työkalu, vastakkaisten pyrkimysten heikentäjä ja yritysten hegemonisten tavoitteiden vahvistaja
(Rusaw 2000). Tämä juontaa juurensa jo Max Weberin julkituomasta lähtökohdasta, jonka mukaan dominaatio on juurrutettu organisaation ideologiaan. Organisaatiokulttuuri on kollektiivisen mielen ohjelmointia. Samaan aikaan kun se erottaa yksilöt toisistaan, se kokoaa heidät yhtenevän intressin mukaisiin ryhmiin.
Organisaatiokulttuuri on jalostanut äärimmäisen hienostuneen normatiivisen
kontrollin, joka muokkaa jokaisen työntekijän itseään sääteleväksi ja omia menettelytapojaan arvioivaksi subjektiksi. Tämä subjekti on miltei kykenemätön irrottautumaan poliittisesti, kriittisesti tai moraalisesti työnantajansa valtarakenteesta.
Hän työskentelee kovasti, on joustava ja mukautuva yksilö, joka herkeää helposti
hymyilemään tavatessaan organisaation asiakkaita. Tämä yksilö kokee herkästi
syyllisyyttä ja häpeää, mutta ei osaa erottaa oikeaa ja väärää kohtelua. Siksipä
tällainen subjekti on pohjimmiltaan kykenemätön kääntämään epätoivoaan tai
mielipahaansa vastustukseksi – hän on kehittänyt itselleen psykologisen, sosiaalisen ja materiaalisen riippuvuuden organisaatiosta. (Casey 2002).
Ray (1986) toteaa, että organisaatio on erityisen sopiva alusta johdon määrittelemälle moraalijärjestykselle. Hän on samaa mieltä kuin Marcuse vuosikymmeniä aikaisemmin, että mikäli yhteisöä hallitsevat diskurssit tuottavat todellisuutta,
joka oletetaan ainoaksi oikeaksi, on vaarana yhteisön muuttuminen yksidimensi-
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oiseksi. Yrityskulttuuriin liittyvä diskurssi voi johtaa vaihtoehtoisten ratkaisumahdollisuuksien katoamiseen, jolloin yhteisön jäsenet muuttuvat yksiulotteisiksi:
”Dominaatio toimii hallinnan välineenä ja tuottaa organisaatioita, jotka aktiivisesti tukahduttavat sekä yksilöiden että yksilöiden välisen potentiaalin aidon toteutumisen. Tällaisessa yhteisössä myös muut vaihtoehdot on määritelty ja esitetty niiden toimesta, joilla on valtaa kontrolloida dominaatioon johtavia välineitä” (Marcuse 1964: 255).
Kulttuurin käytöstä sosiaalisen dominaation ja siihen liittyvän pakottamisen apuvälineenä ovat kirjoittaneet mm. Rusaw (2000) ja Ogbor (2001). Heidän mukaansa on välttämätöntä tutkia kriittisesti, miten kulttuuri vaimentaa vastakkaisia mielipiteitä ja miten se vahvistaa ja toistaa yrityksen virallisia tavoitteita. Dominaatio
on juurtunut kiinteästi organisaation ideologiaan, ja se ilmenee kulttuurin kautta
normeina, uskomuksina, arvoina ja asenteina, jotka yksilöt kyselemättä hyväksyvät jokapäiväistä ajattelua ja käyttäytymistä ohjaaviksi (Rusaw 2000). Johto pyrkii harmonisoimaan organisaation elämää ja estämään riitasointuja yhtenäistämällä arvoja ja osallisten intressejä (Ogbor 2001).
Johto pyrkii vaikuttamaan kulttuuriin käyttäytyen samalla omien käsitystensä,
arvojensa tai liikkeenjohdollisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä vaikuttaminen
tapahtuu johdon omaaman vallan perusteella, jolloin muiden organisaation jäsenten on suhtauduttava myönteisesti esitettyihin tavoitteisiin. Kulttuuriset tavoitteet
rakentuvat siis sen ryhmän toimesta, joka haluaa vaimentaa keskustelun ja itsenäisen ajattelun. Systemaattiset tavoitteet saada ihmiset ajattelemaan ja tuntemaan
tietyllä tavalla onnistuvat toisinaan, mutta eivät aina. Uudet ajatukset ja ajattelutavat ovat yleensä ristiriidassa organisaation arkitodellisuuden kanssa. On olemassa suuri eroavuus johdon kokeman kulttuurillisen todellisuuden ja heidän
julistamansa tavoitteen välillä. (Anthony 1977). Valta-aspekti takaa sen, ettei
vastustusta juuri esiinny. Alvessonin (2002) mukaan kuitenkaan se, ettei vastustusta merkittävästi ole näkyvissä, ei tarkoita sitä, että organisaatiossa vallitsisi
yleinen konsensus. Ihmiset joko suhtautuvat johdon esittämiin ideoihin ja arvoihin totuuksina tai he vain haluavat näyttää kunnioitusta johtoa kohtaan.
Alvesson laajentaa kulttuurin käyttöä johdon työväline -ajattelun lisäksi koko
organisaation tai sen ryhmän tasolle. Kulttuuri voi ylläpitää itsestään selviksi
koettuja ideoita ja arvoja, joita ei kukaan aseta kyseenalaisiksi. Organisaation
jäsenille tai ryhmille on muodostunut totuttuja tapoja suhtautua jokapäiväisiin
työtehtäviin liittyviin asioihin. Yksilöt hyväksyvät olemassa olevat tavat toimia,
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yhteiset arvot ja rakenteet. Kulttuuri voidaan ymmärtää keinona jäädyttää sosiaalinen todellisuus.
“Ihmiset mukautuvat olemassa oleviin kehyksiin, arvoihin ja sosiaalisiin malleihin. He hyväksyvät tietyt tavoitteet annettuina ja/tai hyväksyttävinä ja pidättyvät hahmottamasta vaihtoehtoisia tapoja muodostaa sosiaalinen todellisuus.” (Alvesson 2002: 118).
Parkerin (2000) mukaan organisaatiossa toimivien ryhmien intressit ovat usein
ristiriidassa keskenään. Kulttuurissa yhdistyy valta ja vallan vastustus niin, että
kulttuurin voidaan nähdä kuvastavan taistelua määräysvallasta. Parkerin näkemyksen mukaan omistajien ja johdon intressit nousevat etusijalle heidän omaamansa vallan perusteella. Näin näillä ryhmillä on enemmän valtaa saada näkemyksensä vallitsevaksi, mutta sekään ei takaa näiden näkemysten hyväksymistä,
sillä myös johdon ohjauksen alaisilla ryhmillä on valtaa vastustaa näitä näkemyksiä. Organisaatiokulttuuri muotoutuu näin vahvimman ryhmän intressien mukaiseksi (Parker 2000).
Parkerin mukaan kulttuurin tuominen organisaatiokontekstiin on tarkoittanut
muutosta valvonnasta “sitoutumiseen”. Byrokraattisten kontrollimekanismien
väheneminen ei tarkoita sitä, että organisaatiossa olisi vähemmän valvontaa tai
jäsenillä olisi enemmän vapautta. Parker viittaa Durkheimin yhteiskunnallisen
sovun (engl. civil religion) käsitteeseen, jonka mukaan yhteiskunnallinen sopu
toimisi modernin ajan oletettujen yhteiskunnalliseen järjestykseen liittyvien ongelmien ehkäisijänä. Parker kritisoi tällaisen valvonnan kehittymistä.
“Kun keskustellaan työn sisällön rikastamisesta, organisaation kehittämisestä, TQM-, HRM- ja muista työorganisaation “inhimillistämiseen” liittyvistä
hankkeista, ovat ne vain uusia tapoja hoitaa valvonta” (Parker 2000: 23).
Tällaiset hankkeet pyrkivät edistämään tai vahvistamaan sitä henkistä ilmapiiriä,
joka vaatii työntekijöiltä uskollisuutta ja joka hiljentää tai rankaisee niitä, jotka
kyseenalaistavat sen uskoa. Organisaatiokulttuurin kehittämisohjelmat sellaisina
kuin Peters ja Waterman (1982) tai Deal ja Kennedy (1982) esittävät edustavat
uudenlaista totalitarismia. Ne muistuttavat George Orwellin vuonna 1949 kirjoittamassa teoksessa ”Vuonna 1984” esittämää ehdotonta, mutta suostumiseen perustuvaa kuuliaisuutta (Orwell & Mattila 2008). Willmott (1993) väittää, että
totalitarismi on olennainen piirre nykyajan organisaatioissa.
Kulttuurin avulla tapahtuva johtaminen saa alkunsa henkilön sisältä eikä
normaalista johtamismenettelystä. Tavoite pysyy kuitenkin samana: uskollinen
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työvoima ja menestyvä yritys. Parker esittää, että jos työntekijät valvovat itse
itseään, niin kapitalistilla on mahdollisuus välttyä pystyttämästä kustannuksia
aiheuttavia valvontamekanismeja. Kulttuurinen insinööritaito ja muotoilu ovat
asenteellisen valvonnan versioita (Parker 2000). Yrityskulttuuri ja johdon tavoitteet käyttää kulttuuria työkaluna voidaan ymmärtää dialektisena suhteena, työntekijöiden ja johdon välisen jännitteen tuotteena.
Kulttuurin ilmentymistä patriarkaalinen kulttuuri ylläpitää selväpiirteistä jakoa eri organisaatioryhmien välillä. Johnsonin (2005) mukaan patriarkaalinen
kulttuuri on eräs kontrolliin ja hallitsemiseen liittyvä perusarvo miltei kaikissa
inhimillisen elämän ilmentymissä. Se on sosiaaliseen organisaatioon ja sen kontrolloimiseen liittyvä menettely, joka oikeastaan juontaa juurensa kapitalismin
alkuajoilta. Kontrollin hankkiminen ja ylläpitäminen näkyy tavalla tai toisella
esimerkiksi ihmisten tunteissa, talouden toiminnassa tai luonnollisessa ympäristössä. Valta ja sen käyttäminen toisten ihmisten, tapahtumien, resurssien tai itsensä kontrolloimiseen on oleellinen osa yksilön toimintaa. Weber kuvasi patriarkaalisuutta perinteiseksi miehisen auktoriteetin järjestelmäksi, joka ”hartaasti perinteitä noudattaen” kunnioittaa ”mestaria” (Weber ym. 1978: 1008). Weedon näkee
patriarkaalisuuden diskurssin muotona, joka osallistuu sosiaalisten suhteiden,
kuten perheiden, byrokraattisten organisaatioiden, koulujärjestelmien tai luokkasuhteiden, ilmaisemiseen. Tästä näkökulmasta patriarkaalisuus järjestelee materiaalisia ja kielellisiä käytäntöjä tavalla, jota voidaan kutsua miehiseksi auktoriteetiksi. (Weedon 1987). Johnsonin väittää, että patriarkaalinen toimintatapa ei ole
sidoksissa kontrolliin sinänsä, vaan se liittyy nimenomaan maskuliiniseen pakkomielteeseen kontrollista. Mitä useampi mies kuuluu johtamisen järjestelmään,
sitä todennäköisemmin he kokevat itsensä riippumattomiksi ja erillisiksi muista
organisaation jäsenistä (Johnson 2005).
Johnsonin mukaan kontrolloitavat koetaan usein epätäydellisiksi ihmisiksi,
joilla ei ole historiaa eikä muita ulottuvuuksia kuin toimia kontrollin alaisina.
Johnsonin mukaan tämä selittyy sillä, että johdon voitontavoittelun motiivi on
historiallisesti kehittynyt markkinataloudessa ja erityisesti kapitalismissa se muovaa osallisten arvoja, käyttäytymistä ja henkilökohtaisia motiiveja. Tämä on johtanut siihen käsitykseen, että täysin kehittyneistä yksilöistä poiketen kontrolloitavilla objekteilla ei ole sellaisia arvoja tai oikeuksia, jotka olisi otettava huomioon.
Heitä voidaan yksinkertaisesti käsitellä, käyttää tai kaupata johdon parhaaksi
katsomalla tavalla. Useissa managerialistisessa tutkimuksissa johdon diskurssi
viittaa patriarkaaliseen identiteettiin, jonka mukaan vain johto voi päättää organisaation toiminnasta, ja muiden on toimittava sen mukaisesti (Johnson 2005).
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Marxilainen koulukunta on nähnyt normatiivisen kontrollin edustavan taustalla olevan poliittisen kontrollin mystifikaatiota. Useimmat tutkijat lähtevät kuitenkin ajatuksesta, että normatiivinen ja kulttuuriin perustuva kontrolli toimivat
omina tapoinaan ylläpitää kuuliaisuutta organisaatiossa. Ne täydentävät ja vahvistavat muita kontrollin muotoja, jotka sisältyvät organisaation rakenteeseen, työprosesseihin ja seurannan teknologioihin. Kulttuuriin nojaavat kontrolliteknologiat tekevät tarkkailusta ja tuloksen seurannasta huomaamattomia tai hyväksyttäviä,
lisäävät ponnisteluja työprosessissa sekä tukahduttavat ristiriitoja (Deetz 1992,
Sewell & Wilkinson 1992, Willmott 1993). Myös Kunda (1992) toteaa, että nykyajan organisaatioissa on havaittavissa kaikkia kontrollin muotoja, mutta symboleihin perustuva valta on keskeinen verrattaessa sitä vaikka tekniseen tai byrokraattiseen valtaan. Kontrollin muodot, jotka eivät välttämättä näy ulospäin rajoittavina, saavat alkunsa johdon pyrkimyksistä muokata käyttäytymistä työprosessissa. Byrokratia sisältää johdon tavoitteita kehittää ja ylläpitää kunnioitusta organisaation johdon määrittelemille säännöille ja standardeille. Organisaatiokulttuuri
johdon vallan ilmentymänä voidaan nähdä järjestelmällisenä pyrkimyksenä muodostaa maailmankuva, joka saa alkunsa johdon määrittelemistä arvoista ja tunteista. Ajatukset asioiden tärkeydestä, hyvyydestä ja toteuttamisjärjestyksestä määritellään aina johdon toimesta (Alvesson & Berg 1992, Kunda 1992). Ray (1986)
kuvaa organisaatiokulttuuria kontrollin viimeiseksi linnakkeeksi.
5.8

Vastustus

Useimmiten työntekijöiden vastustus liitetään organisatorisen elämän rutiineihin,
jotka kuvaavat työntekijöiden suhtautumista jokapäiväisten valvontamekanismien
käyttöön. Manageriaalinen diskurssi on hegemonisoitunut myös niin, että nähdään
työntekijöiden vastustavan organisaatiomuutoksia, jotka muuttavat heidän asemaansa työprosessissa tai tapaa tehdä työtä.
Työprosessiteoria ei tunnista vastustuksen olemassaoloa. Braverman (1974)
oletti työntekijöiden olevan passiivinen ryhmä, joka ei asetu vastustamaan Taylorin periaatteiden mukaan kehitettyä työprosessia. Myöskään Marx (1974) ei nähnyt proletariaatilla olevan mahdollisuuksia vastustaa pääoman toimenpiteitä. Työläisten kyky vastustaa edellyttäisi hänen mukaansa heidän tietoisuutensa kehittymistä ja mahdollisuuksiensa muutosta. Toimiva vastustus tulisi näiden jälkeen
tapahtumaan tulevaisuudessa. Myöskään Edwards ei nähnyt vastustuksen voivan
koskaan olla merkittävää. Hänen mukaansa yhä suurempi osa työntekijöitä joutuu
pääoman rakentamien teknologisten ja byrokraattisten valvontajärjestelmien pii125

riin. Hän päätteli, että on epävarmaa, voisiko työntekijöiden ”voimaannuttava
agenda” koskaan toteutua (Edwards 1979). Burawoyn (1979) käsityksen mukaan
työprosessin alemman tason osallistujat hyväksyvät heihin kohdistuvan dominaation, jolloin kyseessä ei ole ulkoisista tekijöistä johtuva käyttäytyminen, vaan
heidän oma valintansa.
”Poststrukturalistisessa ajattelussa vastustus on usein esitetty yksilön mahdollisuuksina esittää vaihtoehtoisia diskursseja, jotka heikentävät sosiaalisten identiteettien hallitsevasta asemasta muodostuneiden etuoikeutettujen
identiteettien ja arvojen asemaa” (Holmer-Nadesan 1996: 57).
Heikennys on mahdollista, koska nämä vaihtoehtoiset diskurssit sisältävät merkityksiä, jotka horjuttavat vallitsevan järjestelmän itsenäisyyttä ja itseriittoisuutta.
Monet empiiriset tutkimukset, esim. Iedema (2003) ja Collinson (2000),
osoittavat, miten organisaatiossa käydään jatkuvaa taistelua sen tavoitteista. Organisaatiot eivät vain saa alkuansa tietyn tavoitteen omaavina: niiden olemassaolo
ja tavoitteet on luotu ja kamppailtu organisaation jäsenten välisten diskursiivisten
kanssakäymisten tuloksena. Tähän tavoitteiden muodostumiseen osallistuvat
myös organisaation ulkopuoliset toimijat, joilla kullakin on omat, omista lähtökohdista syntyneet tavoitteensa (Mumby & Clair 1997). Kamppailun tuloksena
organisaatiossa vallitseva tavoite on ainoa jäljelle jäänyt muiden ollessa hävitettyjä tai marginalisoituja.
Managerialistisesta käsityksestä poiketen kriittinen teoria empansipatorisen
tendenssinsä vuoksi pitää vastustusta positiivisena mutta näkee kuitenkin, ettei
vastustajilla ole mahdollisuutta toteuttaa agendaansa. Collinson (2000) toteaa, että
kriittinen organisaatiotutkimus lähtee vallan epätasaisesta jakautumisesta organisaatiossa. Siitä seuraa, että vastustus ilmenee vastakaikuna johdon valvonnan
käytäntöihin. Vastustus liittyy managerialistisen diskurssin etuoikeutettuun asemaan määrätä organisaation käytännöistä. Se edustaa dialektista toiseutta organisatorisen kontrollin kontekstissa.
Organisaatiossa esiintyy suhteellisen vähän suoranaista työstä kieltäytymistä
tai työnjohdon ohjeiden näkyvää vastustamista. Sen sijaan vastustus on usein
kuvattu piilossa olevana ja vaikeasti havaittavana ilmiönä, joka toimii virallisen
organisaatioelämän taustalla (Prasad & Prasad 2000, Scott 1990). Vaikka jotkin
vastustuksen muodot ilmenevät avoimena vihamielisyytenä johdon kontrollia
kohtaan, suurin osa vastustuksesta ilmenee tulkinnanvaraisten tilanteiden syntymisenä organisaation toiminnassa.
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Prasad ja Prasad (2000) havaitsivat tutkimuksessaan organisaatiossa esiintyvän kolmea erityyppistä työntekijöiden vastustusta. Ensimmäinen oli suhteellisen
suoraviivainen prosessi, jossa jotkut yksilöt kehittivät itselleen harkitun vihamielisiä tai vastustavia toimenpiteitä. He nimittivät tällaisen diskurssin kehittämistä
hallituksi vastustukseksi. Vastustus ei ole täysin avointa kieltäytymistä, mutta
yksilö suhtautuu tietoisesti epäillen esimiesten työnjohdollisiin käskyihin. Toisessa vastustuksen muodossa yksilöt tai ryhmät harkitsevat vastustavansa annettuja
toimenpiteitä, koska eivät ole oikeastaan sitoutuneet niiden suorittamiseen. Tällaista vastustusprosessia kutsutaan nimelliseksi vastustukseksi. Kolmantena vastustuksen muotona Prasad ja Prasad (2000) mainitsevat epäsuoran vastustuksen.
Siinä työnjohto muodostaa diskursiivisesti rutiininomaista vastustusta reagoidessaan työntekijöiden tulkintoihin johdon rakenteista.
Scott käyttää termejä julkinen ja piilossa oleva käsikirjoitus puhuessaan organisaation henkilöstön toiminnasta. Hänen mukaansa ”julkinen käsikirjoitus” esittää hallitsevan eliitin itsestään muodostamaa kuvaa. Se on yritetty saada vallitsevaksi kuvaksi, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä luonnollisen kaltaiseksi
hallitsevan eliitin vallankäyttöön perustuva määräysvalta. Käyttäessään tavanomaista valtaansa hallitseva eliitti saa muut tekemään haluamiaan asioita. Tämä ei
kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan vallankäyttö saa aikaan vastustusta alaisten
keskuudessa (Scott 1990). Vallankäytön erilaisia vastustamisilmiöitä Scott kutsuu ”piilotetuiksi käsikirjoituksiksi”. Organisaatiokontekstissa ylimmän johdon
tavoitteet, joiden toteutumista johto valtansa avulla valvoo, synnyttävät alaisissa
Scottin määrittelemiä enemmän tai vähemmän näkyviä toimia, joiden tavoitteena
on asettaa kyseenalaiseksi johdon hegemonia. Piilotettujen ja julkisten käsikirjoitusten eroavuus yhdessä julkisten käsikirjoitusten hegemonisten pyrkimysten
kanssa mahdollistaa alaisille ainakin neljän erilaisen poliittisen diskurssin tuottamisen. Niiden keskinäinen eroavuus riippuu sekä niiden etäisyydestä virallisesta
diskurssista että kohteena olevasta kuulijakunnasta (Scott 1990).
Turvallisin ja yleisin poliittisen diskurssin muoto saa alkunsa eliittiä imartelevasta asenteesta. Samalla kun se myöntää ja toistaa eliitin tavoitteita, se antaa
hämmästyttävän laajan areenan näihin tavoitteisiin sisältyvälle poliittiselle konfliktille tulkita niitä omiin tarkoituksiinsa. Toinen, erittäin voimakkaasti vastustava poliittinen diskurssi on itse piilotettu käsikirjoitus. Kun alaisilla on mahdollisuus kokoontua uhkaavan vallan ulottumattomiin, syntyy voimakkaasti johdon
tavoitteita vastustava poliittinen kulttuuri. Esimerkiksi orjat ollessaan isäntänsä
ulottumattomissa puhuvat vihasta ja kostosta, mutta niitä sanoja ei käytetä isäntien tai heidän edustajansa ollessa paikalla. Kolmas alisteisten ryhmien politiikka
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sijoittuu rakenteeltaan edellä mainittujen diskurssien väliin. Tämä naamioitu ja
anonyymi toimintatapa on julkisesti näkyvissä, mutta se sisältää kaksoismerkityksen, jonka mukaisesti se suojaa toimijoiden identiteettiä. Huhut, juorut, perinteeseen perustuvat tarinat, vitsit, laulut, rituaalit, erilaiset koodikieliset ilmaisut ja
kiertoilmaisut ovat tapoja vastustaa johdon hegemoniaa. (Scott 1990).
Suuri osa työssä tapahtuvasta vitsailusta kuvastaa kyynistä suhtautumista
johdon väitteiden oikeutusta, vaatimuksia ja motiiveja kohtaan. Kyynisyys antaa
työntekijöille tunteen tilanteen hallinnasta ja mahdollisuuden vallitsevan organisatorisen kulttuurin haastamiseen (Willmott 1993). Erityyppiset vitsit rakentavat
ja ylläpitävät usein organisatorista niskurointia, joka voi vaihdella hyväntahtoisesta kumoukselliseen. Vitsit muodostavat pinnan alla olevan satiirisen kumouksen
aineksia johdon mahtailua kohtaan. Niin kauan kun työpaikan huumori voi tarjota
suojaavan naamion anonymiteetille, voi se tarjota myös tehokkaita muotoja vastustukselle.
Giddensin (1979) mukaan kaikki työntekijät ovat aktiivisia ja luovia osallisia
organisaation toimintoihin. Heidän diskursiivinen tietoisuutensa antaa heille mahdollisuuden hyödyntää organisaation valvontamekanismeja omaksi parhaakseen.
Täten he kykenevät heikentämään niin sanottua virallista organisaation ideologiaa
tuottamalla tahattomia seurauksia, joilla he voivat vastustaa johdon pyrkimyksiä
käyttää valvonnan järjestelmiä. Giddens esittää, että inhimillisen toiminnan tavoite etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja liittyy toimijoiden vieraantumiseen.
Valvonnan dialektisuus toimii jopa erittäin tiukasti kontrolloiduissa organisaatioissa. Se on sisäänrakentuneena toiminnan perusluonteessa siten, että autonomian ja riippuvuuden välinen suhde säätää yksilön lopullista käyttäytymistä.
Gidddensin mukaan kaikki valtasuhteet – riippumatta suhteen luonteesta – toimivat molempiin suuntiin. Vain henkilö, joka on yksityiskohtaisen ohjauksen ja
pikkutarkan määräysvallan sekä keskeytymättömän valvonnan kohteena, kuin
pakkopaidassa, on menettänyt mahdollisuutensa toimia. Kaikissa muissa ihmisten
välisen toiminnan tapauksissa valtasuhteet ovat kaksisuuntaisia (Giddens 1979).
Organisaation olemassaolon edellytyksenä oleva ja toimintaa ylläpitävä tieto
on monimutkaista, jatkuvasti muuttuvaa ja monesti kiisteltyäkin. Collinson (2000)
esittää kaksi erilaista strategiaa erimielisyyden syntymiseen. Ensinnäkin hänen
mukaansa määrätyn tyyppinen tieto on ratkaisevassa asemassa vastustuksen syntymisessä. Työntekijöiden tieto poikkeaa johdon tiedosta siten, että työntekijöillä
ei yleensä ole hallussaan ymmärrystä organisaation byrokraattisista tai poliittisista
prosesseista. He kuitenkin pystyvät monopolisoimaan teknisiä, tuotantoon liittyviä tietoja, jotka mahdollistavat heidän vastustavan käyttäytymisensä.
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Vastustukseen taipuva mieliala syntyy tilanteessa, jossa työntekijät ilmaisevat
tyytymättömyytensä työprosessin kulkuun. Se voi auttaa työprosessin hierarkian
alimmalla tasolla olevia kestämään tiukan kontrollin mukanaan tuomat ammattitaitoa vaarantavat tarkkailumenetelmät ja jatkuvan kiireen. Osallistumalla vastustaviin hankkeisiin – joko näkyviin tai piilotettuihin – työntekijät alkavat rakentaa
vaihtoehtoista positiivista itseyttä, joka poikkeaa organisaation tarjoamasta
(Goffman 1986).
Diskurssit, kielenkäyttö ja myös vaikeneminen ovat vallan ja sosiaalisen
kontrollin välineitä ja tapoja korostaa itsenäisyyttä (Brown & Coupland 2005).
Diskurssianalyysin näkökulmasta vastustus liittyy koko ajan toiminnassa olevaan
vallitsevien diskurssien sopeutumisen, kumoamisen ja uudelleenarvioinnin prosessiin. Samalla vastustus liittyy valtasuhteisiin korostamalla ja asettamalla etusijalle tiettyjä tavoitteita (Mumby 2005).
5.9

Yhteenveto yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta

Tässä pääkohdassa on tarkasteltu yksilön ja yhteisön välistä suhdetta lähtien ajatuksesta, että yksilö ja yhteisö ovat erottamattomat. Niiden kesken vallitsee riippuvuus, eikä niiden tarkastelua voi erottaa toisistaan. Yleisesti hyväksytty johtamisen määrittely painottaa johtamisen olevan tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista sosiaalista toimintaa, jolla ohjataan johdettavaa saamaan aikaan tuloksia
ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Kun johtaminen käsitetään pelkästään tekniseksi aktiviteetiksi, muodostuu illuusio neutraliteetista. Tässä luvussa on käsitelty
työprosessissa työskenteleviä yksilöitä rajoittavia tekijöitä – rakenteellisia ja toiminnallisia – sekä yksilöiden mahdollisuuksia vastustaa rajoitteita.
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6

Laatu ja laadun johtaminen

Tässä luvussa käsitellään hyödykkeen tai palvelun laatua. Laadun historian ja
laadun käsitteiden erilaisten määrittelyjen jälkeen tarkastellaan managerialistisen
laadun ja laatujohtamisen kehittymistä. Aiheeseen syvennytään esittämällä historiassa vaikuttaneiden merkittävimpien laadun kehittäjien näkemyksiä sekä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen keskeiset elementit. Toiseksi viimeisessä luvussa
käsitellään rakentamisen laatukäsitystä ja viimeisessä luvussa kriittisen organisaatioteorian mukaista laatukäsitystä.
Historiassa laatu on tavalla tai toisella aina ollut vaikuttamassa elämäämme.
Kivikaudella elämisen kannalta oli oleellista, että kivikirveet ja muut työkalut
osattiin valmistaa niin, että niiden avulla selvittiin päivästä toiseen, liittyipä päivittäinen toiminta sitten elannon hankkimiseen tai heimon puolustamiseen. Sivilisaation kehittyessä käsityömäinen yksittäistuotanto muuttui teollistumisen myötä
rationalisoiduksi sarjatuotannoksi. Massatuotannon edellyttämä erikoistuminen,
tieteellinen liikkeenjohto ja pyrkimys tuotteiden yhdenmukaisuuteen aiheuttivat
vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Laatu oli ollut olennainen osa käsityöläisen ammattitaitoa, mutta myös tehtaassa työskentelevän palkkatyöntekijän tuli
huolehtia siitä, että hänen aikaansaannoksensa oli kenen tahansa asiakkaan käytettävissä ja vaihdettavissa uuteen samanlaiseen. Usean työntekijän tuottamien osien
tuli olla koottavissa lopulliseksi tuotteeksi ja siten yhteensopivia muiden osien
kanssa, joten johdon tehtäväksi jäi määritellä tasalaatuinen materiaali, yhdenmukaiset työmenetelmät ja tehokkaat prosessit eri osien valmistamiseksi.
Standardisoimalla ja rationalisoimalla tuotannollista toimintaa pyrittiin saamaan tuotannontekijöiden käyttö tehokkaaksi minimoimalla viallisten tuotteiden
määrä. Tieteellisen liikkeenjohdon tavoitteena oli parantaa tuotantoprosessien
laatua. Laatu koettiin kilpailutekijäksi. Laadun kehittäminen ymmärrettiin keinona parantaa massatuotannon tuottavuutta vähentämällä virheellisiä tuotteita
(Taylor 1998).
Länsimainen laatukeskustelu kiinnitettiin 1980-luvulla laajempaan yhteiskuntapolitiikan muutokseen. Se liittyi yksilön muuttumiseen yhä enemmän kuluttajaksi ja markkinoiden muuttumiseen keinoksi varmistaa yksilöllisten tarpeiden
tyydytys. Samalla kuluttajan valinnanvapaus lisääntyi ja hänestä tuli monenlaisilla markkinoilla aktiivisesti valintoja tekevä toimija (Webb 1995). Laadun käsitys
laajeni käsittämään yksilöt individualistisina päätöksentekijöinä. Yksilöiden toiveet alkoivat vaikuttaa organisaatioiden päätöksentekoon hyödykkeiden ja palvelusten tuotannossa. Tuomisen ym. (2000) mukaan laatuun vaikuttavat yksilöiden
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lisäksi organisaatio ja ympäristötekijät. Laatukäsitys muodostuu yksilöiden tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka vaikuttavat organisaation aikaansaaman tuotteen tai palvelun laatuun. Markkinoilla laatuvaatimukset ja tuotettu laatu kohtaavat. Kuvioon 7 on koostettuna niitä laadun peruselementtejä, joista keskustellaan,
kun puhutaan laadusta.

Kuvio 7. Laadun peruselementit.

Historiallisesti katsoen laadun rooli on siis muuttunut. Laadusta ja sen johtamisesta on muodostunut oma tieteenalansa, joka on vaikuttanut johtamiseen, suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin ja jopa ihmisten tapaan viettää vapaa-aikaansa.
Laadusta on muodostunut institutionaalinen normi, joka on keskeinen tekijä tehokkaasti toimivilla markkinoilla. Tämän normin hyväksyminen on välttämätöntä
kaikille organisaatioille, mikäli ne haluavat toimia yhteiskunnassa (Kelemen
2003).
6.1

Laatu käsitteenä

Organisaatiot ovat omaksuneet laatudiskurssin toimintaansa ohjaavaksi menettelyksi. Alkujaan laadusta puhuttiin etupäässä yksityisen kulutushyödykkeitä valmistavan tavarantuotannon yhteydessä, mutta laadun käsite ja sen mukaiset mää-
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rittely- sekä mittaamistoimet ovat levinneet koskemaan lähes kaikkea vaihdantaan
perustuvaa yhteistoimintaa, olipa se yksityisen tai julkisen tuottajan aikaansaamaa.
Laatua voidaan tarkastella mitattavana ominaisuutena, jolloin puhutaan objektiivisesta laadusta, tai laatu voidaan ymmärtää monitahoiseksi tuotteeseen tai
palveluun liittyväksi ominaisuudeksi, joka omaa hyvin subjektiivisen luonteen
(Savolainen 1992). Tuotteiden tai palvelusten laatu tarkoittaa niitä ominaisuuksia,
jotka vaikuttavat asiakkaan arviointeihin ja päätöksiin transaktiotilanteissa. Vaihdannan kohteeseen liittyvien odotusten toteutuminen tai toteutumatta jääminen
saa aikaan laatukäsityksen, joka on subjektiivinen kokemus. Sama laadullinen
ominaisuus voi jostakin näkökulmasta olla päätöksenteon kannalta kriittinen tekijä, mutta toinen kiinnittää siihen vain vähän huomiota. Siksi onkin välttämätöntä
määritellä, mitä laadulla kulloinkin tarkoitetaan. Muutoin voi syntyä epätietoisuutta hyödykkeen tai palvelun tyydyttävästä laatutasosta.
Vapaaehtoisuuteen perustuvassa vaihdantasuhteessa asiakkaan mielipide ratkaisee tuotteen tai palvelun menestymisen markkinoilla ja siten myös niitä tuottavien organisaatioiden menestyksen. Laatu onkin muodostunut kilpailutekijäksi, ja
sen myötä se on oleellinen osa liikkeenjohdon päätöksentekoprosessia. (Feigenbaum 1983, Garvin 1988). Laatua voidaan tarkastella managerialistisena sarjana
mekaanisia toimenpiteitä, kuten valtavirran organisaatiokäsitys tuo esiin.
Laatu käsitteenä määritellään usein pelkästään ”erinomaisuudeksi” tai ”hyvyydeksi”, transkendenttiseksi laaduksi. Garvin (1988) on määritellyt transkendenttisen laadun olevan luontaista erinomaisuutta, jonka voi havaita absoluuttisesti ja yleispätevästi. Transkendenttisen laadun kokemukseen liittyy tunne siitä, että
kokija on tekemisissä jonkin ajattoman ja kestävän kanssa, joka nousee tavallisen,
aikakaudesta riippuvan tyylin tai suuntauksen yläpuolelle (Pirsig 1984). Usein se
liitetään perinteiseen käsityötaitoon vastakohtana teolliselle massatuotannolle.
Vaikka laatua ei useinkaan voida määritellä tarkasti, on se yksinkertainen, analysoimattomissa oleva ominaisuus, jonka opimme tunnistamaan kokemuksen
kautta (Garvin 1988). Garvinin laatujaottelua on käyttänyt mm. Savolainen
(1992). Hänen mukaansa transkendenttisen laadun lisäksi voidaan puhua tuotepohjaisesta, käyttäjäpohjaisesta, valmistuspohjaisesta ja arvopohjaisesta laadusta.
Tuotepohjainen näkökulma lähestyy laatua objektiivisena, täsmällisesti määriteltävänä ja mitattavana ominaisuutena. Siinä mielessä sen voitaisiin katsoa
olevan vastakohta transkendenttiselle laadulle. Tuotteeseen sisältyvät, mitattavat
erot voidaan havaita, ja erojen perusteella on mahdollista verrata tuotteen laatuominaisuuksia. Käyttäjäpohjainen lähestyminen tarkoittaa, että laatu määräytyy
sen mukaan, minkä verran tuote tai palvelu vastaa kuluttajan odotuksia. Käyttäjä133

pohjaista laatuominaisuutta mitataan asiakastyytyväisyyden mittauksilla. Valmistuspohjainen näkökulma ei ole kiinnostunut lopputuotteesta tai asiakastyytyväisyydestä, vaan itse tuotantoprosessista. Valmistuspohjaisen näkökulman voi havaita lähinnä johtamisen tieteellisistä teorioista. Laatu on prosessin sujuvuutta,
materiaalien tehokasta käyttöä ja prosessille asetettujen vaatimusten noudattamista. Valmistuspohjaisen käsityksen mukaan hyvä laatu on standardien ja vaatimusten mukaisuutta sekä virheetöntä tuotantoprosessia. Virhekustannukset lasketaan,
ja niiden minimointi on johdon tavoitteena. Näkökulma on hyvin tekninen. Arvopohjainen näkökulma näkee laadun olevan markkinoinnin kannalta optimaalinen
suhde kustannusten ja hinnan välillä. Silloin kun tuotteen tai palvelun kysyntä on
vahvaa, voidaan puhua laadukkaasta tuotteesta tai palvelusta. Vaikka tuote olisi
ominaisuuksiltaan ylivoimainen, ei se ole laadukas, jos sen hinnan korkeus estää
sen menekin markkinoilla (Savolainen 1992).
Garvinin määrittelyyn ei sisälly laadun historiallista tai ammattiryhmäkohtaista perspektiiviä toisin kuin Lillrankilla (1998), joka määrittelee laadun eri
näkökulmiin: tuotannon, suunnittelun, asiakkaan ja systeemin mukaisiin ilmiöihin,
joihin kaikkiin liittyy omat tavoitteensa. Tuotantokeskeisessä näkemyksessä virheetön laatu ilmiönä kuvaa aiotun ja toteutuneen välistä suhdetta. Tuotantokeskeisessä laadussa tarkastellaan virheiden määrää ja niiden aiheuttamia sosiaalisia,
teknisiä ja taloudellisia kustannuksia. Laadun tavoitteena on virheettömyys, mutta
siihen on vaikea päästä, sillä toiminnassa esiintyy aina tuotannontekijöistä tai
olosuhteista johtuvaa tai inhimillistä vaihtelua.
Suunnittelukeskeisen laadun näkökulmasta keskiöön nousee tuotteen suorituskyvyn ja rakenteen välinen suhde. Suunnittelukeskeinen laatu muodostuu siitä,
että tuotteessa on erilaisia ominaisuuksia, jotka määrittelevät sen suorituskyvyn.
Suorituskyky tarkoittaa, että tuote on esimerkiksi luotettava, kestävä tai helposti
huollettava. Tuotekeskeisen laadun suurin heikkous liittyy hyvien ominaisuuksien
määrittelyyn. Voidaankin kysyä, kuka päättää, mikä on hyvä suorituskyky? Asiakaskeskeinen laatu vastaa kysymykseen, miten tuote ominaisuuksineen soveltuu
asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskeskeisen laadun yhteydessä hinta tulee mukaan
erääksi päätöksenteon kriteeriksi. Laatua voidaan tässä tapauksessa mitata asiakkaiden tekemien valintojen perusteella. Asiakastyytyväisyys mittaa kuitenkin jo
tehtyjä valintoja eikä välttämättä ennusta tulevia valintoja. Systeemikeskeinen
laatu määritellään niiden toimesta, jotka eivät valmista, suunnittele, valitse tai
käytä tuotetta tai palvelusta. Yhteiskunta, erilaiset painostusryhmät tai niin sanottu yleinen mielipide vaikuttavat kuitenkin tuotteen ominaisuuksiin.
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”Erinomainen laatu” vetoaa yleisesti käytettyyn ilmaisuun laatuominaisuudesta, ja sen avulla halutaan ilmaista tuotteen tai palvelun olevan parempilaatuinen kuin muut vastaavat. Tätä abstraktia ilmaisua käytetään mainoskampanjoissa
hämäämään mahdollisia ostajia, mutta se ei kerro mitään niille tekijöille tai johtajille, jotka tuottavat tällaisia tuotteita tai palveluja.
Lähestyttäessä laatua eri tieteenalojen suunnasta voidaan yhteenvetona esittää:
Transkendenttinen laatu on havaittavissa filosofian ja kasvatustieteen tieteenaloilla. Sen mukaan painopiste on subjektiivinen kokemus ilmiöstä. Laatu ei ole
sitä tai tätä, mutta sen voi tietää, vaikkakaan ei määritellä (Pirsig 1984).
Tuotepohjainen tai tuotantokeskeinen laatu on lähinnä taloustieteessä käytetty
lähestymistapa. Siinä huomion kohteena on lopputulos, virheiden määrä suhteessa
aiottuun ja toteutuneeseen. Laatu on vastaavuutta vaatimuksiin (Crosby 1979).
Suunnittelukeskeinen tai valmistuspohjainen laatu löytyy selkeimmin hallintotieteiden tai johtamisen teorian piiristä. Siinä tärkeänä pidetään suunnittelua,
suorituskyvyn maksimointia ja häiriötöntä prosessia. Laatu on toimitteen suorituskyvyn ja rakenteen välinen suhde (Lillrank 1998).
Asiakaskeskeinen tai käyttäjäpohjainen laatu näkyy kansantaloustieteen,
markkinoinnin, sosiologian ja kasvatustieteen kontekstissa. Siinä tarkastellaan
asiakastyytyväisyysanalyysien kautta rakentuvaa laatua. Laatu on kykyä tyydyttää
asiakkaan tarpeet (Feigenbaum 1983, Juran & Gryna 1988).
Systeemikeskeinen lähestyminen laatuun on sosiologien ja kasvatustieteilijöiden käyttämä lähestymistapa. Laatua tarkastellaan eri toimijoiden käsitysten kautta hahmottuvana kokonaisuutena. Näin ollen laatu on monista osatekijöistä yhteen
optimoitu kokonaisuus eli yhteinen hyvä (Lillrank 1998).
Kriittisen organisaatioteorian mukainen laatukäsitys esittää, että laatu on
monimutkainen ja monitahoinen käsite, jonka määrittely on hankalaa. Laadulla on
monia, usein vastakkaisiakin sisältöjä, jotka syntyvät keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kelemen esittää:
“Hence, quality is a political, cultural and social process rather than a technical, operational issue” (Kelemen 2003: 7).
Parrila (2002) esittää, että laadun määrityksissä ei ole mielekästä asettaa eri näkökulmia vastakkain, vaan yrittää löytää kulloistakin kontekstia parhaiten kuvaava
määritelmä. Viime kädessä lähestymistapa riippuu määrittelijänsä tieteenfilosofisista perusolettamuksista, tiedon luonteesta ja tieteen mahdollisuuksista tiedon
tuottajana (Parrila 2002).
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Tässä tutkimuksessa keskitytään kriittiseen organisaatioteorian mukaisesti
niihin poliittisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin prosesseihin, joissa laatu määrittyy.
Osallisten subjektiiviset laatukäsitykset ja niiden mukainen toiminta työprosessissa muodostavat sen kehyksen, jonka puitteissa tuotteen lopullinen laatu muodostuu.
6.2

Managerialistinen laatu – laatugurut ja johtaminen

Managerialistisissa laatumäärittelyissä ja laadun johtamisessa esiintyy vaihtelevassa määrin erilaisia näkökulmia. W.A. Shewhart (1891–1967) oli ensimmäinen,
joka 1930-luvulla ryhtyi järjestelmällisesti määrittelemään laadulliset vaatimukset
täyttävien tuotteiden valmistusmenetelmiä. Monet nykyiset laatuvalvonnan periaatteet ovat saaneet alkunsa hänen kehittelemistään käytännön opeista. Shewhart
antoi tarkan ja mitattavan määrittelyn valmistuskontrollille, kehitti tehokkaita
menetelmiä tarkastella ja arvioida tuotantoa sekä ehdotti erilaisia tapoja parantaa
tuotteiden laatua. Häntä pidetään myös tilastollisen laadunvarmistuksen edelläkävijänä. Shewhart toi esiin, että kahta täsmälleen samanlaista tuotetta on mahdoton
valmistaa. Raaka-aineet, toimintaan liittyvät taidot ja työkalujen ominaisuudet
voivat vaihdella, joten johdon on keskityttävä tuotteiden laadun vaihteluvälin
minimoimiseen. (Shewhart 1980).
Shewhart edusti monien muiden laatugurujen tapaan ajattelua, jonka mukaan
laadun aikaansaaminen edellyttää ennen kaikkea perehtymistä tuotteen ominaisuuksiin. Erilaiset kontrollimenetelmät jättävät huomiotta henkilöstön osuuden
tuotannossa. Tuotannon laadun määräytyminen tapahtui valmistusmenetelmien
hiomisen kautta, eikä yksittäisen työntekijän osuutta työprosessissa korostettu.
Laatua saataisiin parannettua kouluttamalla työväkeä välttämään tilastollisesti
paljastuneiden virheiden tekemistä. Hänen mukaansa laadun määrittelyyn liittyi
kaksi näkökulmaa. Objektiivisen näkökulman mukaan kohteen laatu on tarkastelijasta riippumaton objektiivinen todellisuus, kun taas subjektiivinen näkökulma
laadusta tarkoittaa niitä kuvitelmia, tunteita tai käsityksiä, joita tuo objektiivinen
laatu herättää. Voidaan ajatella, että kohteen objektiiviset laatuominaisuudet ovat
kiinteitä ja määrällisesti ilmaistavissa sekä mitattavissa yli ajan fysiikan lakien
perusteella. Laadun subjektiiviseen ilmenemiseen liittyy mittaamisvaikeuksia,
sillä on mahdotonta arvioida tuotteen hyvyyttä, ellei ole tiedossa inhimillistä arvoa, jota tuotteen käyttäjä olettaa saavansa siitä. On myös vaikeaa tulkita käyttäjän tulevia tarpeita mitattaviksi ominaisuuksiksi siten, että tuotteet tyydyttäisivät
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käyttäjän tarpeita sillä hinnalla, jonka käyttäjä on valmis maksamaan. (Shewhart
1980).
Laatuguruista Philip Crosby (1926–2001) keskittyi organisaation sisäisen
toiminnan kehittämiseen ja johdon ratkaisevaan rooliin laadun tuottamisessa. Hän
korosti laadun olevan sama asia kuin yhdenmukaisuus vaatimuksiin nähden. Hänen mukaansa laatu ei tarkoittanut korkeaa varustetasoa tai ylellisyyttä vaan ennalta mitattujen vaatimusten toteutumista. Crosbyn (1979) näkemyksen mukaan
laadulla ei ollut abstraktista olemusta, vaan laatu voidaan mitata rahalla eli laatukustannuksilla, jotka ovat poikkeamista aiheutuvia kuluja, jotka syntyvät ehkäisystä, valvonnasta ja vikojen korjaamisesta. Laaduttomat tuotteet maksavat, mutta
kustannukset voidaan kuitenkin minimoida tekemällä asiat kerralla oikein (Crosby 1979). Hän ei ottanut huomioon asiakkaita eikä organisaatiokulttuuriin liittyviä
tekijöitä keskittyessään virhekustannusten määrittelyyn.
Crosby näki ongelmaksi yleisen olettamuksen, jonka mukaan kaikki laatuongelmat ovat lähtöisin tuotannon työntekijöistä. Hänen mukaansa työntekijöiden
osaamisen taso ei historiallisesti katsoen ole alentunut, vaan huonon suunnittelun
ja johtamisen tulokset kulminoituvat tuotanto-osastolla. Laatujohtaminen oli hänen mukaansa suunnitelmallinen tapa taata, että järjestelmään kuuluvat toimet
tehdään niin kuin on suunniteltu: Crosbyn näkemyksen mukaan laadun johtaminen oli liikkeenjohdon osa-alue, jonka päämääränä oli ehkäistä ongelmat luomalla
sellaiset asenteet ja valvontajärjestelmät, että ehkäisevä toiminta on mahdollista
(Crosby 1979). Crosby korosti menetelmien, valvonnan ja mittausten oleellista
osaa laadun johtamisessa. Hänen mukaansa laatu oli määriteltävä, jotta sitä pystyttäisiin johtamaan. Johtamisen tueksi on hankittava tieto vaatimuksista ja kyettävä kääntämään vaatimukset tuotteen tai palvelun mitattaviksi piirteiksi. Tuotteen tai palvelun numeerisia arvoja verrataan asetettuihin vaatimuksiin ja siten
todetaan laadun taso.
Korostamalla mitattavia suureita Crosbyn määrittely sulkee suuren joukon
tuotteita ja palveluja pois laadun määrittelyn piiristä. Subjektiiviset kokemukset,
joita ei voida muuttaa numeerisiksi arvoiksi, eivät ole mitattavissa tällä menettelyllä. Samoin jako vaatimuksen täyttäviin ja hylättäviin tuotteisiin ja palveluihin
jättää ilmaan kysymyksen laadun erisuuruisista tasoista. Ovatko tuotteet, jotka
täyttävät asetetut vaatimukset, yhtä hyviä?
Joseph Juran (1904–2008) korosti laadun olevan sopivuutta käyttöön tai tarkoitukseen. Hänen määrittelynsä mukaan laatu muodostui niistä tuotteen ominaisuuksista, jotka palvelevat asiakkaan tarpeita ja siten tuottavat tyytyväisyyttä
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tuotteeseen (Juran & Gryna 1988). Myös Juran toi esille ominaisuuksien mittauksen laadun määrittelyssä.
Asiakkaat Juran (1988) jakoi ulkoisiin ja sisäisiin asiakkaisiin. Ulkoiset asiakkaat olivat niitä, jotka liittyvät tuotteeseen, mutta eivät ole tuottavan organisaation jäseniä. Tuotteita ostavat tahot, julkinen sektori sekä yleisö, joka on kiinnostunut tuotteen vaikutuksista omaan elämäänsä, ovat kaikki ulkoisia asiakkaita.
Sisäiset asiakkaat puolestaan ovat tuotantoprosessin osapuolia, jotka ottavat vastaan aikaisemman prosessin osan tuloksia ja lisäävät niihin oman panoksensa.
Käyttäjät Juran määritteli asiakkaiksi, jotka liittyvät tuotteeseen. Käyttäjiä olivat
muun muassa ne, jotka käyttävät tuotteita osana omaa prosessiaan, kauppiaat,
jotka myyvät tuotteet eteenpäin, ja kuluttajat, jotka tyydyttävät tarpeitaan käyttämällä tuotteita omaksi hyödykseen (Juran & Gryna 1988).
Juranin määrittely jättää epäselväksi, miten sopivuutta käyttöön voidaan mitata siten, että voidaan sanoa jonkin tuotteen olevan laadukas. Tuotteen sama
ominaisuus voi olla jollekin käyttäjälle sopiva, siis laadukas, mutta se ei välttämättä sovi toiselle.
Muista 1900-luvun laadun ja laatuajattelun asiantuntijoista poiketen W. Edwards Deming (1900–1993) keskittyi laadun johtamiseen. Demingin mukaan
laadulla oli monta ulottuvuutta ja itse asiassa on mahdotonta määritellä tuotteen
tai palvelun laatua pelkästään yksittäisen piirteen tai tekijän perusteella. Hän korosti asiakkaan näkökulmaa. Esimerkiksi tuotteen A laatu on parempi kuin tuotteen B, jos tuotteen A ominaisuudet tyydyttävät asiakkaan tarpeita ja ominaisuuksia paremmin kuin tuotteen B (Deming 1986). Hänen 14 kohdan ohjelmansa tiivisti laadun johtamisen perusasiat ja oli huomattavasti lähempänä ihmisten johtamista kuin muiden laatueksperttien johtamisohjeet.
Demingin näkemys organisaatiosta yhtenäisenä toimijana ei kuitenkaan kiinnitä juurikaan huomiota ihmisten motivaatioon. Kelemenin (2003) mukaan Demingin mallit käsittelevät muiden managerialististen mallien tapaan laatua tuotteen tai palvelun ominaisuutena. Työpaikan sosiaalisia ei suhteita oteta huomioon
muutoin kuin taloudellisen tuloksen mahdollistajana (Kelemen 2003).
Laatuguruista Armand Feigenbaum (1983) on yhdistänyt teollisuuden laatuajattelun ja asiakkaiden odotukset. Vaikka hänen näkemyksensä on saanut alkunsa
insinööritieteistä, mukana on yhteys loppukäyttäjiin. Hänen mukaansa tuotteen
laatu muodostuu insinööritaidon ja valmistuksen yhteisesti aikaansaamasta tuoteominaisuudesta, joka ratkaisee, missä määrin tuotteen käyttö vastaa asiakkaan
odotuksia. Siten esimerkiksi tuotteen on toteutettava sen aiottu käyttötarkoitus
toistuvasti suunnitellussa ympäristössä ja koko suunnitellun hyödyntämisajan.
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Tällöin kysymys on tuotteen luotettavuudesta. Tuotteen on oltava asennettavissa
ja huollettavissa aiotulla tavalla, jolloin puhutaan huollettavuudesta. Tuotteen
ominaisuuksien on myös vastattava asiakkaan tarpeita, jolloin puhutaan sen kiinnostavuudesta (Feigenbaum 1983).
Feigenbaum korostaa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä, vaikka hän toteaa
sen olevan laatujohtamisen vaikeimpia tehtäviä, koska asiakkaiden tarpeet ja
odotukset muuttuvat jatkuvasti. Jopa saman tuotteen elinkaaren eri vaiheissa näkyy asiakkaiden erilaiset odotukset. Feigenbaum luottaa siihen, että markkinointiosaaminen selvittää asiakkaiden toiveet ja insinööriosaaminen muuttaa nämä
toiveet tuotteiden ominaisuuksiksi.
Feigenbaumin diskurssin heikkous on kytkentä asiakkaiden odotusten ja tuotteiden ominaisuuksien välillä. Hän ei esitä konkreettista keinoa tutkia asiakkaiden
odotuksia, vaan jättää sen markkinointiosastojen tehtäväksi. Sen sijaan hänen
laatujohtamisen filosofiassaan luotetaan erilaisten kontrollimenetelmien käyttöön:
–
–
–
–

Standardien asettaminen. Tuotteelle on määriteltävä vaadittavat laadulliset
kustannus-, suorituskyky- ja luotettavuusstandardit.
Yhdenmukaisuus. Valmistettua tuotetta verrataan edellä mainittuihin standardeihin.
Valmius toimintaan. Korjaavat toimet käynnistetään välittömästi, jos standardeista poiketaan.
Parannussuunnitelma. Kehitetään jatkuvasti kustannus-, suorituskyky- ja
luotettavuusstandardeja (Feigenbaum 1983, 14).

Feigenbaumin laaja teos Total Quality Control on tuonut esiin laadun kehittämisen kannalta oleellisia käsitteitä, kuten laadun johtaminen, kokonaisvaltainen
laatu, laadun yhteys strategiseen johtamiseen, teknologian ja laadun yhteys ja
tilastollisten menetelmien käyttö kokonaisvaltaisen laadun tuottamiseksi yrityksessä. Henkilöstövoimavarojen suhteen Feigenbaum toteaa, että henkilöstön saaminen mukaan laatukontrollin periaatteiden toteuttamiseen on eräs haastavimmista kysymyksistä. Myös eri osastojen tai työntekijäryhmien välille voi syntyä epätietoisuutta siitä, kenelle laadun kehittäminen kuuluu tai kenen syytä mahdollinen
virhe on. Tähän problematiikkaan vastaavan Quality Control -organisaation olisi
toimittava sekä koko henkilöstön ja eri ryhmien välisenä kommunikaatiokanavana
että osallistumisvälineenä, jonka avulla kaikki voivat osallistua laadun kontrolliohjelmaan. Oikein rakennetussa laatuorganisaatiossa esimiehet kykenevät määrittelemään ja kehittämään tuotantomenetelmiä siten, että työntekijöiden työ helpottuu ja tulee samalla taloudellisesti tehokkaammaksi (Feigenbaum 1983).
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Feigenbaumin käsitys muistuttaa F. W. Taylorin (1988) tieteellisen liikkeenjohdon periaatetta, jossa suunnittelu ja toteutus on erotettu toisistaan. Työntekijöiden tehtävänä on toteuttaa mahdollisimman virheettömästi esimiesten suunnittelemat työvaiheet. Kuitenkin Feigenbaumin lähestyminen laatuun poikkeaa Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon periaatteista siinä, että hän painottaa henkilöstön
inhimillisiä voimavaroja ja työläisten osallistumismahdollisuuksia enemmän kuin
muut laatugurut. Toisaalta Feigenbaum edustaa Demingin ja Juranin kanssa ajattelua, jonka mukaan organisaatio on ehyt kokonaisuus, jossa ei esiinny vastakkaisia näkökantoja tai konflikteja (Kelemen 2003).
Toinen Feigenbaumin periaate kontrollin lisäksi koskee kustannusten muodostumista tuotannossa tai palvelutapahtumassa. Hän on tuonut esiin, että epätyydyttävän laadun kustannukset tulee määritellä ja kategorisoida, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Valvonnan ja valvonnan epäonnistumisen kustannukset voidaan
minimoida laadunparannusohjelmalla. Valvontakustannukset hän jakoi kahteen
osaan: virheiden ehkäisyyn liittyvät kustannukset, esimerkiksi laatukoulutus ja
työnopastus, sekä arviointikustannukset, joihin kuuluu halutun laatutason ylläpitämiseen liittyvät kustannukset. Valvonnan epäonnistumisen kustannukset Feigenbaum jakoi myös kahteen osaan eli sisäisiin kustannuksiin, kuten hylättävät
tuotteet ja korjauskustannukset, ja ulkoisiin kustannuksiin, kuten asiakkaiden
valitukset, takuukorjaukset ja ajanhukka (Feigenbaum 1983).
Feigenbaumin tavoite ei ole niinkään herättää johdon tietoisuutta laadusta,
vaan auttaa yritystä rakentamaan omaa laatujärjestelmää. Hän tarjoaa vahvasti
strukturoidun lähestymisen laatuun, joka ei kuitenkaan ylety yksilöiden motivaatioon ja sitoutumiseen liittyviin asioihin. Muutoinkin yksilöiden rooli ja työn
osuus tuotannontekijänä jää vähälle huomiolle, eikä niiden osuutta työprosessissa
oteta huomioon. Total Quality Managementin (TQM), jota esitellään tarkemmin
luvussa 6.3, voidaan katsoa saaneen alkusysäyksensä Feigenbaumin laatujohtamisen doktriineista.
Kaoru Ishikawa (1990) on ollut kiinnostunut laadun kontrollimenetelmistä
käytännön tasolla. Siitä huolimatta hänen käsityksensä mukaan korkea laatu ilmenee ainoastaan alati muuttuvien asiakasvaatimusten toteutumisessa. Juuri asiakasvaatimusten jatkuva muuttuminen aiheuttaa sen, että laadun määrittelykin on
jatkuvan muutoksen alaisena. Laatu on määriteltävä kokonaisvaltaisesti siten,
laatuun kiinnitetään huomiota organisaation kaikilla tasoilla. Ishikawa on tuonut
laatuajatteluun mukaan myös hinnan vaikutuksen. Hänen mukaansa tuotteen korkea laatu ei tyydytä asiakasta, jos se on ylihinnoiteltu.
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Ishikawan mukaan kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa organisaation menestymisessä. Aikaisemmin oli hyväksyttävää ajatella, että tuottajat tekivät asiakkaille palveluksia myydessään heille tuotteita, mutta ajatus on käännettävä päälaelleen. Tuottajien on opiskeltava kuluttajien mielipiteitä ja vaatimuksia suunnitellessaan, tuottaessaan ja myydessään heille tuotteitaan. Ishikawan mukaan laatu
voidaan määritellä suppeasti, jolloin laatu tarkoittaa pelkästään tuotteen laatua,
mutta laajemmin määriteltynä laatu tarkoittaa työn, palvelujen, tiedon, prosessien
ja organisaation osastojen välisen työnjaon laatua. Laatu tarkoittaa myös henkilöstön laatua eli työntekijöiden, insinöörien, keski- ja ylimmän johdon tapaa suhtautua työtehtäviinsä (Ishikawa 1990).
Ishikawan lähestyminen laatuun keskittyy tilastollisten menetelmien ja erilaisten valvontajärjestelmien käyttöön. Niiden avulla hän pyrkii kehittämään organisaation prosesseja tuottamaan hyväksyttävää laatua. Organisaation prosessien
kontrolloiminen on välttämätöntä, jotta lopputuotteiden laatu pysyy annetun vaihteluvälin puitteissa. Ishikawan edellyttämä prosessikontrolli edellyttää (Ishikawa
1990):
–
–
–
–
–
–

Ylimmän johdon innostusta, johtajuutta ja päättäväisyyttä; selkeää tavoitteiden asettamista sekä päätösvallan delegointia;
Laatukontrollin tavoitteiden ymmärtämistä ja kaikkien organisaation jäsenten
mukanaoloa; ohjausta, toimintatavan opettamista, koulutusta ja harjoittelua;
Työn ja prosessien analyysiä; syy-seuraussuhteiden löytämistä;
Standardimenetelmien ottamista käyttöön;
Tilastollisten tarkastusjärjestelmien julkistamista;
Toiminnan aloittamista. Toistuvien virheiden estämiseen tähtäävä toiminta on
erityisen tärkeää.

Yhteisenä piirteenä ”laatuguruilla” on ollut pyrkimys managerialistiseen laadun
johtamiseen ja tavoite kehittää organisaation tuottamaa laatua ohjeistamalla organisaation johtoa toimimaan tietyllä tavalla. Managerialistisen laatukäsityksen
erilaiset variaatiot sekoittuvat usein keskenään, eikä voida sanoa tarkasti jonkun
edustavan vain yhtä näkemystä laadun määräytymisestä. Monet laadun parannusohjelmista keskittyvät kapea-alaisesti laatukontrollin yksityiskohtien hiomiseen ja
uusien kontrollimenetelmien kehittämiseen. Työkalut ja tekniikat ovat hallinneet
käytyä keskustelua myös laatujohtamiseen liittyvässä kontekstissa. Kelemen
(2003) kiteyttää managerialistisen laadun määrittelyn näkemykseen, että laatu on
yksinkertaisesti tekninen asia, jota voidaan johtaa ja kontrolloida tilastollisen ja
johtamiseen liittyvän tiedon avulla.
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Laatugurujen käsityksen mukaan laatu täyttää sille asetetut vaatimukset silloin, kun organisaation tuotokset vastaavat johdon asettamia tavoitteita. Laatugurut näkevät laadun pelkästään positiivisena ilmiönä, jota työntekijät arvostavat.
Vastustus nähdään epärationaalisena tai jätetään kokonaan käsittelemättä (Knights
& McCabe 1999).
6.3

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen TQM

Kokonaisvaltainen laadun johtaminen (Total Quality Management, TQM) on
kehitetty johtamisen menetelmäksi, jonka tavoitteena on parantaa koko organisaation kilpailukykyä, tehokkuutta ja joustavuutta. Parantaminen tapahtuu suunnittelemalla, organisoimalla ja hahmottamalla jokaisen mukana olevan toiminnan
edellytyksiä (Oakland 2000).
Total Quality Management sai alkunsa amerikkalaisten laatugurujen W. E.
Demingin, J. M. Juranin ja A. V. Feigenbaumin tavoitteista parantaa teollisuustuotteiden laatua tilastollisen laatukontrollin avulla. Feigenbaumin kehitti Total
Quality Control -menetelmän. Se on tilastollinen menetelmä, jonka avulla pyritään rakentamaan toimintatapaa, jonka avulla laadun tuottamisen yksityiskohdatkin olisivat kontrolloitavissa. Näin Feigenbaum laajensi laatukontrollin käsitettä
koskemaan organisaation koko liiketoimintaa, mikä on ollut Total Quality Management -menetelmän kehittämisessä merkittävää. Feigenbaumin näkemys on
vahvasti painottanut sitä, että laadullisesti korkeatasoisten tuotteiden ja palvelujen
tuottaminen edellyttää kokonaisvaltaisen laatuun keskittyvän järjestelmän olemassaoloa. Kun mukaan otettiin pelkän kontrollin lisäksi loppukäyttäjän tarpeet ja
organisaatiokulttuuri, Total Quality Management kehittyi kokonaisvaltaiseksi
laadun johtamisjärjestelmäksi (McCabe ym. 1998).
TQM:n keskeiset periaatteet voidaan jaotella seuraavasti:
–
–
–
–

tuotteiden on tyydytettävä loppukäyttäjien tarpeet,
tuotteiden on vastattava loppukäyttäjien vaatimuksia,
jokainen poikkeama vaatimuksista on mitattava, sillä ne kuvaavat yritykselle
aiheutuvia virhekustannuksia,
yritysten on kehitettävä sisäiset markkinat, joissa tuottaja-kuluttaja-ketjut
ulottuvat liiketoiminnan viimeiselle loppukäyttäjälle saakka (McCabe ym.
1998).

Nopeasti 1970- ja 1980-luvuilla teollisuus Yhdysvalloissa omaksui tämän TQM–
menetelmän ja sitä alettiin soveltaa hyvin monenlaisessa teollisuudessa, palve142

luissa ja tuotannossa. Satojen teosten ja artikkelien ansiosta TQM levisi kaikkialle
teollistuneeseen maailmaan ja siitä tuli laatukonsulttien vakiomenetelmiä.
Oakland (1998) jakaa TQM-menetelmän ”pehmeisiin” ja ”koviin” piirteisiin.
Pehmeisiin piirteisiin kuuluu sitoutuminen, kulttuuri sekä kommunikaation tehokas käyttö johtamisessa. TQM edellyttää ylimmän johdon sitoutumista laadun
toimintatapaan, ja yhdessä keskijohdon kanssa laadun tuottamisen perusviesti
tulee viestittää koko organisaatiolle. Ylimmän johdon tulee omaksua laatua, asiakastarpeita, organisaation kyvykkyyttä, alihankintoja, koulutusta ja johtamisjärjestelmää koskeva päättymätön parannustavoite.
Oaklandin mukaan jokainen organisaatio tarvitsee vision, joka sisältää toimintafilosofian, perusarvot ja uskomukset, tarkoituksen ja mission. Organisaation
tehokkuus riippuu siitä, miten ihmiset täyttävät velvollisuutensa edettäessä kohti
yhteisiä tavoitteita. Oaklandin ”pehmeisiin” piirteisiin kuuluu ylimmän johdon
sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen, kerralla oikein tekemiseen, ihmisten kouluttaminen ymmärtämään asiakkaan ja hankkijan välistä suhdetta, kouluttaminen
ja harjaannuttaminen, tiimityön käyttö prosesseissa sekä esteiden ja pelon poistaminen toiminnan kehittämisessä. Tärkeimpänä peruspilarina TQM:ssa Oakland
pitää asiakkaan ja hankkijan välistä suhdetta, jossa olevia prosesseja tulee johtaa
järjestelmällisesti.
Yllämainittujen ”pehmeiden” piirteiden kehyksenä tulee Oaklandin mukaan
olla ”kovia” tekijöitä. Jatkuvassa laadun johtamisessa tarvitaan erilaisia järjestelmiä, joilla voidaan varmistaa, että organisaatiolla on edellytykset suunnitellun
laadun tuottamiseen, resursseja on tarpeeksi ja itse kukin tietää tehtävänsä laadun
suunnittelussa. Erilaisten työkalujen avulla voidaan analysoida, verrata ja kontrolloida tuotettavaa laatua. Työkalut voivat olla tilastollisia menetelmiä, vuokaavioita tai kustannusten määrittelemiseen kehitettyjä ohjelmia, joiden tarkoituksena on
havainnollistaa laadun määräytymistä ja jatkuvaa parantamista. (Oakland 2000).
Työkaluna ja esiin tulevien laadullisten ongelmien ratkaisijana Oakland pitää
tiimeihin perustuvaa organisoitumista. Siten voidaan saada käyttöön laajempi
osaaminen, tiimien jäsenet motivoituvat ja tuntevat saavansa osallistua työhönsä
liittyvään päätöksentekoon.
6.4

Kriittinen laatukäsitys

Laatukeskustelu ja erityisesti Total Quality Management nojaa voimakkaasti edellisessä luvussa esiteltyjen laatugurujen käsityksiin. Vaikka heidän teoriansa poikkeavat tosistaan suhtautumisessa laadun tuottamisen menetelmiin, on teorioiden
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yhteisenä piirteenä käsitys johdon kaikkivoipaisuudesta. Managerialistinen laatukäsitys lähtee organisatorisen kontrollin välttämättömyydestä. Sen avulla oletetaan pystyttävän tuottamaan halutun laatutason mukaisia tuotteita tai palveluja.
Maailman ajatellaan rakentuvan järjestelmän ehdoilla.
Steingard ja Fitzgibbons (1993) arvioivat TQM-periaatteen nojaavan muiden
modernismin ilmiöiden tapaan Morganin (1998) esittämään ”konemetaforaan”.
Sen mukaan organisaation ajatellaan olevan kone, joka muodostuu yhteensopivista osista. Kaikilla tämän koneen osilla on oma tehtävänsä, ja keskitetty johtaminen yhdessä työntekijöiden kurinalaisuuden kanssa saa aikaan rutiininomaisen,
tehokkaan ja ennustettavan toiminnan. TQM perustuu prosessien jatkuvaan parantamiseen, jossa järjestelmän toimijat ovat osa suljettua ketjua: toiminta -> mittaaminen -> säätö -> toiminta. Tämä suljettu ketju muokkaa yksilön noudattamaan koneen tai järjestelmän vaatimuksia. Jatkuva säätäminen ja parannusten
etsiminen pyrkii kohti täydellisyyttä. Mukana olevat yksilöt eivät voi itse rakentaa
maailmaansa, vaan kaikki tapahtuu järjestelmän ehdoilla ja ihmisten kustannuksella. (Steingard & Fitzgibbons 1993).
Suurin osa laatukäsityksistä, tai niin sanotusta laatutieteestä, on alistettu löytämään ratkaisuja tehokkuuden parantamiseen. Johtaminen esitetään tässä yhteydessä puolueettomana teknologiana, jolla ei ole erityistä moraaliin tai käyttäytymiseen liittyvää agendaa. Näin esitettynä se edustaa teknistä toimeliaisuutta ja
jättää huomiotta ne johtamisen sosiaaliset näkökohdat, joista oikeastaan riippuu
koko laatuun liittyvä keskustelu. Huomiotta jää, että laadun kehittämisen avulla
pyritään kontrolloimaan inhimillistä ja esineisiin liittyvää käyttäytymistä (Alvesson & Willmott 1996).
Boje ja Winsor (1993) toteavat, että taloudellisena ilmiönä kokonaisvaltaisen
laatujohtamisjärjestelmän voidaan osoittaa noudattavan tarkasti suunniteltuja
prosessimenetelmiä, joiden tarkoituksena on joko nostaa tuotteen laatu uudelle
tasolle tai vaihtoehtoisesti alentaa kustannuksia. Näiden avulla organisaatio voi
saavuttaa ja ylläpitää globaalia kilpailukykyä. He ovat todenneet, että samalla
TQM kehittää organisaatioon huolellisesti integroidun sosiaalisen ja psykologisen
ohjeiston, joka on ensiarvoisen tärkeä tavoitellun ohjelman onnistumiselle ja jossa
on nähtävissä vaikutus sekä johtajien että työläisten tietoisuuteen ja käyttäytymiseen (Boje & Winsor 1993).
McCabe ym. (1998) kyseenalaistavat rationaalisen oletuksen johdon mahdollisuudesta kontrolloida organisaatiota ja sen toimijoita yhtenäisellä, etukäteen
suunnitellulla tavalla, joka on lähtökohtana Crosbyn (1979) ajattelussa tai joka
saavutetaan Demingin (1986) 14 kohdan johtamisohjelmalla. Kirjoittajat kuvaavat
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tämän kaltaista laadun johtamista ”tekniseksi managerialismiksi”, jossa suhtautuminen inhimillisiin resursseihin ja teollisuuden henkilöstöryhmien välisiin suhteisiin on mekanistinen, keinotekoinen ja yksinkertaistava. Tekninen managerialismi noudattaa vahvoja syy-seuraussuhteita, ja laadun tuottamiseen tarvitaan vain
johdon vahvoja päätöksiä. ”Sosiaalista managerialismia” puolestaan edustaa ajattelu, jossa ihmisten ja kulttuurin ratkaiseva osuus laadun tuottamisessa on tunnustettu. Tämän suunnan käsityksen mukaan käytännön toiminta on aina neuvoteltu
kompromissi poliittisen aikomuksen ja vastaanhangoittelevan ihmismielen välillä.
Sosiaalisen managerialismin näkökulmasta katsottuna laadun tuottamisen yksityiskohdat eivät kuitenkaan välttämättä ole helposti hyväksyttävissä. Organisaatiossa esiintyvät sisäiset konfliktit ja toimialan muuttuva luonne, jossa työntekijöitä
velvoitetaan tekemään enemmän töitä samalla palkalla ja työn jatkuvuuden suhteen epävarmassa tilanteessa, saa johdon toiveet laadun yksityiskohdista hämärtymään (McCabe ym. 1998).
Laatuun liittyvien ongelmien ja epäonnistumisten voidaan katsoa aiheutuvan
ihmisen käyttäytymiseen luontaisesti kuuluvista, usein muutosta vastustavista
tekijöistä. Myös johdon keskinäinen epätietoisuus ja kyvyttömyys ilmaista laatuun liittyvät seikat tarpeeksi selkeästi vaikuttavat yrityksen tuottamien hyödykkeiden ja palvelujen laadun syntymiseen. Laatuun liittyvät kehityshankkeet on
usein tarkoitettu laajentamaan työntekijöiden arvostelukykyä ja vähentämään
turhautumista, mutta samalla ne laajentavat ja lujittavat johtamisen prosesseja
(Wilkinson & Willmott 1996).
Laatuun liittyvät ongelmat voivat kuitenkin olla oireita myös periaatteellisemmista jännitteistä ja ristiriidoista tavassa, jolla tuotanto on organisoitu. Ristiriitoja esiintyy omistuksen ja johtamisen tai johtajien ja muiden työntekijöiden
välillä, koska organisaation tavoitteena on rationalisoida tuotantoa (Wilkinson &
Willmott 1996).
Osana laadun kehittämistä on tuotu esiin ajatuksia erilaisista osallisuushankkeista, joiden tarkoituksena on laajentaa kaikkien työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia ja valtuuttaa työntekijöitä itsenäisempään työskentelyyn. Muun
muassa Oakland (1989) esittää, että organisatorisen valvonnan fokus tulisi siirtää
yksilön ulkopuolelta yksilön itsensä hoidettavaksi. Tämän tarkoituksena on saada
työntekijät itse kantamaan vastuuta suorituksestaan ja sitoutumaan laadun tuottamiseen.
Osallisuushankkeiden ja valtuuttamisen vaikutuksia on arvosteltu ajatellen,
että on vaikea saada työntekijöitä sitoutumaan aidosti niihin tilanteissa, jotka
työntekijöiden kokemusten perusteella saattavat johtaa työpaikan pysyvyyden
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vaakalaudalle tai voivat aiheuttaa työtahdin kiristymistä. Osallisuushankkeiden
heikkoutena on, että niiden mukana tuleva päätösvalta ei ulotu rakenteellisesti
kovin syvälle:
"Participation, teamwork and empowerment by quality management may itself prompt questions about the extent to which employees are treated and
rewarded as full members of the organizational team, the extent to which they
participate in key decision making, and the degree to which they are able to
exercise control over their work” (Wilkinson & Willmott 1996: 4).
Osallisuushankkeisiin sisältyvän omavalvonnan perimmäisenä tarkoituksena on
muuttaa työntekijän asennetta omaan tehtäväänsä. Ajatellaan, että työprosessissa
jokainen työn suorittaja toimisi seuraavan työvaiheen hankkijana prosessin hankintaketjussa ja yrittäisi pitää "asiakkaansa" tyytyväisenä. Samalla seuraavan
työvaiheen tekijät kontrolloisivat työtoveriltaan saamansa työn laatua (Wilkinson
& Willmott 1996). Työyhteisössä toimisi näin sisäinen kontrolli.
Omavalvonnalla on pyritty myös jäljittelemään ulkoista asiakasta osana
markkinoiden logiikkaa, jotta saataisiin työntekijä sitoutumaan koko organisaation tavoitteisiin. Tuckman (1995) toteaa, että osallistuminen sisäisten ja ulkoisten
markkinoiden toimintaan on osa sitä prosessia, jonka tarkoituksena on esineellistää organisaation sisäiset suhteet ja tuoda organisaatioon mielikuva markkinoista.
Markkinat ja ennen kaikkea ulkoinen ympäristö antavat johdolle mahdollisuuden
siirtää vastuu tehostetusta kontrollista ja hyväksikäytöstä pois itsestä ulkoisten
paineiden suuntaan (Tuckman 1995). TQM on Tuckmanin käsityksen mukaan
klassisen taylorismin nykyaikaistettu muoto. Sen on esitetty lisäävän työtaitoja ja
valtuuttavan työntekijöitä, mutta todellisuudessa sen työtehtävien yksityiskohtainen määrittely muistuttaa Bravermanin kriittistä näkemystä taylorismin periaatteesta erottaa suunnittelun ja toteutuksen toisistaan. TQM on yritys luoda uusia
tapoja johtamisen ja poliittisen kontrollin alueille. Se ei ole tavanomainen tapa
pakottaa työntekijöitä tuotantolinjalla vaan paljon hienostuneempi siinä mielessä,
että se yrittää saada aikaan konsensusta työntekijöiden keskuuteen (Tuckman
1995). McArdle ym. (1998) toteavat, että TQM lupaa esimerkiksi sopusointua,
itsemääräämisoikeutta ja kasvavaa vastuullisuutta, mutta nämä lupaukset eivät
useinkaan realisoidu organisaatioiden käytännössä. Sen sijaan ne johtavat tarkempaan työn valvontaan, työnteon tehostumiseen ja työsuhteen kasvavaan turvattomuuteen.
TQM voidaan nähdä massiivisena taisteluna työntekijän subjektiviteetin eli
toimijuuden valvonnasta. Siinä missä taylorismi ja fordismi ottivat käyttöönsä
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työntekijän ajan ja kehon liikeradat, pyrkii TQM saamaan haltuunsa työntekijän
toimijuuden:
”Ihminen voi kävellä tarvitsematta ajatella kaikkia niitä liikkeitä, joita kävellessä tarvitaan, kaikki kehon osat täydellisesti synkronoituna erityisellä, kävelyssä tarvittavalla tavalla. Sama tapahtuu ja tulee tapahtumaan teollisuudessa työn tekemiseen liittyvien liikkeiden kanssa. Työläinen pysyy ihmisenä ja
jopa työnteon aikana hän ajattelee enemmän - tai ainakin hänellä olisi mahdollisuus ajatella sen jälkeen kun hän on läpäissyt adaptaatiokriisin tulematta eliminoiduksi. Työläinen ei pelkästään ajattele, vaan se, että hän ei saa välitöntä tyydytystä työstään ja tajuaa että ne yrittävät alentaa hänet opetetuksi
gorillaksi, voi johtaa hänet ajatusten junaan, joka on kaukana sopeutujasta”
(Gramsci ym. 1971: 310).
Kerfoot ja Knights (1995) ymmärtävät johdon kontrollin olevan laatuohjelmien
tahaton seuraus eikä suoranainen tavoite. Siellä, missä laatuohjelmat sovitetaan
työprosessiin, työvoiman suoran kontrollin tarve on vähäisempi. Kerfoot ja
Knights väittävät, että laatuohjelmat ovat täynnä ristiriitoja. Niiden kustannuksia
pienentävät ja tuottavuutta korostavat tavoitteet kuten osastojen lakkauttamiset ja
supistamiset eivät saa työntekijöitä suhtautumaan niihin myönteisesti. Lisäksi
moniin laatuohjelmiin sisältyvä kontrollin määrän lisääntyminen on ristiriidassa
luovuuden tai jatkuvan parantamisen kanssa. Toisaalta Kerfood ja Knights huomauttavat, että työntekijöiden luovuutta ja innovointia voi tapahtua ilman laatujärjestelmien sanelua. Laadun sanoma on niin läpitunkeva, että se voi päästä vaikuttamaan ilman erillistä johdon strategiaa tai aikomusta. Työntekijät voivat
omaksua ohjelman eetoksen, vaikka ohjelman sisältö on tuon eetoksen vastainen.
Subjektiviteetin kohdistuttua johonkin esille tulevaan ohjelmaan yksilöt voivat
helposti ryhtyä varmistamaan identiteettiään toimimalla näiden ohjelmien sisältämien normien ja arvojen mukaisella tavalla.
Esiin nousee myös kysymys siitä, missä määrin erilaisten prosessien yhteydessä esiintyvä laatudiskurssi vaikuttaa yksilöiden subjektiviteetin muodostumiseen. McCabe ym. (1998) toteavat, että johto käyttää kaikilla tasoilla laatudiskurssia rationalisoidakseen toimintoja, joten on aiheellista kysyä, missä määrin
laatudiskurssi muodostaa ne ongelmat, joihin sen olisi annettava ratkaisut. Toisaalta johdon on osattava arvioida, miten valtuuttaminen, matalammat hierarkiat
ja tiimityön epämuodollisuus vaikuttavat sen työskentelyyn. Johto ei voi nojata
asemaan perustuvaan auktoriteettiin, vaan työntekijät on hyväksyttävä tuotannontekijöinä, joilla on oma tahto. Onko työprosessissa osallisena ihmisiä, jotka laatu147

diskurssi on muovannut täysin laatuun sitoutuneeksi, vai ovatko he pelkästään
kohteliaita työntekijän roolissaan? (McCabe ym. 1998). Mitä menetelmiä johto
voi käyttää saadakseen muun organisaation kehot ja mielet myöntymään ja työskentelemään tahtonsa mukaisesti? Tuottaako johdon diskurssi työprosessissa sen
tavoitteen mukaista toimintaa?
Managerialistinen laatufilosofia, varsinkin TQM, lähtee pelkästään johdon
edellyttämän tehokkuuden ja organisaation tuottavuuden tavoitteista. Kriittisen
organisaatiotutkimuksen keskiöön nousee kysymys, minkälaisen subjektiviteetin
laatudiskurssi rakentaa ihmiselle, mikä on se eletty maailma, jossa tätä laatua
hahmotetaan? Foucault’n käsitteiden ohjaamana voidaan tutkia, miten TQM valloittaa työntekijän kehon, mielen ja sielun tavalla, joka on sekä yksiulotteinen että
kahlitseva (Foucault 1995).
Knights (1992) esittää, että johdolla oleva tieto ei ole koskaan riippumatonta
siitä vallasta, jota johtajat ja heidän organisaationsa ylläpitävät. Siten myös johdon esittämät TQM-diskurssit pyrkivät ylläpitämään johdon kontrollia työprosessissa. Steingaard ja Fitzgibbons (1993) vertaavat TQM-diskurssia Foucault’n
vallan verkostomaiseen olemukseen, joka tuohon diskurssiin sisältyy. Pyrkimys
täydelliseen suoritukseen tekee välttämättömäksi rakentaa itseys TQM:n antamien
arvojen mukaiseksi. Siten yksilöt sisäistävät TQM-järjestelmään sisältyvän valtasuhteiden verkoston ja sopeuttavat itsensä ihanteelliseksi TQM-työntekijäksi.
Benthamin (1748–1832) kuvaus ihanteellisesta vankilasta sai Foucault’n
(1995) vertaamaan valvontaa modernissa työpaikassa vankilaan, jossa valvonta
on järjestetty Benthamin esittämän periaatteen mukaisesti. Benthamilainen vankila on rakennettu ympyrän muotoiseksi, ja vankilan keskellä on valvontatorni,
Panopticon. Tornissa olevien vartijoiden oli mahdollista tarkkailla ulkokehälle
rakennetuissa vankiselleissä olevien vankien askareita ja sellejä ympäröivää aluetta. Vangit eivät välttämättä tiedä, milloin he ovat valvovan katseen ulottuvissa. He
voivat vain kuvitella olevansa valvottuja ja käyttäytyvät kaiken varalta koko ajan
kuin valvotut. Foucault’n panoptinen järjestely tuottaa yhtenäisen valtavaikutuksen, jossa vartijoiden ja vankien välinen valtasuhde on toteutettu täydellisesti.
Vankien valvonta on täydellisempää kuin se olisi pelkästään vangitsemalla heidän
kehonsa.
Itsekuri on siis enemmänkin hiljainen, salakavala prosessi, joka saadaan aikaan monilla tekniikoilla ja kontrollimenetelmillä. TQM:n sanotaan olevan työntekijöitä valtuuttava järjestelmä, koska se suuntaa työnjohdollista kontrollia esimiehiltä (vrt. Taylor) työntekijöiden muodostamille tiimeille. Kuitenkin kurinpidollinen tarkkailu on vain siirretty johdolta näille ”valtuutetuille” työntekijöille.
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TQM edellyttää prosessien jatkuvaa parantamista. Organisaation jäsenten on
sitouduttava kehittämään prosesseja siten, että niiden nopeutta voidaan kasvattaa.
Kierrosnopeus, käytetty aika ja vauhti yleensäkin ovat termejä, jotka liittyvät
keskeiseen maksimaalisen tuotantotavoitteen mittayksikköön – aikaan (vrt. Hassard, 3.6.4). Taylorin tieteellisen liikkeenjohdon (ks. luku 3.5) periaatteet mahdollistivat työntekijöiden liikkeiden suunnittelun ja valvomisen mutta myös tuottamattomien ja turhien liikkeiden eliminoinnin. Tämä periaate on mukana TQMjärjestelmässä. Imai (1986) esittää, että TQM-tekniikoiden käyttöönotto on dramaattisesti lisännyt sellaisten tehtävien määrää, jotka aikaisemmin ovat jääneet
tekemättä, koska ne ovat sisältyneet ns. ”tyhjäkäyntiin” (Imai 1986). TQM on
muuttanut tällaiset tyhjäkäyntiajat tuottavaksi ajaksi. Siten aika ei ole yhteisöllisen elämän järjestäytymisen ja ohjelmoinnin arvovapaa järjestelmä, vaan se toimii
työntekijöiden valvonnan apuvälineenä. Kiinnittämällä työntekijöiden jokainen
tietoinen hetki aikatauluun, saadaan hänen velvollisuutensa kontrolloitua joka
hetki.
TQM-periaatteen kannattajat esittävät, että nykyajan työntekijöillä on runsaasti aikaa suoriutua tehtävistään – ehkä enemmän kuin koskaan työnteon historian aikana. He voivat kouluttaa itseään ja parantaa työnsä ja elämänsä laatua.
Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on kuitenkin optimoida organisaation
suorituskykyä ja tulosta.
TQM-periaatteeseen kuuluu tavoite muodostaa autonomisia tiimejä, jotka yksimielisesti rakentavat osallistuvaa ja yhteistyökykyistä työympäristöä. Tiimien
jäsenet on valittu edustamaan erilaista osaamista, ja toimintojen kokonaisvastuu
on hajautettu yksittäisille tiimeille. Tiimien jäsenten työskentelyä tarkastellaan ja
kohdellaan kuten järjestelmässä olevien vaihdettavien komponenttien toimintaa
eikä kuten lahjakkaiden yksilöiden ammattiosaamiseen perustuvaa työskentelyä.
Tuotantojärjestelmä tulee hallitsevaksi tekijäksi, joka syrjäyttää yksilöt ja heidän
tarpeensa, toiveensa ja osaamisensa. Työntekijä ei voi tehdä muuta kuin työskennellä jatkuvasti samalla tavalla toteuttaakseen oman tehtävänsä ja pysyäkseen
muiden mukana. Siten inhimillinen käyttäytyminen yhteistyöhön perustuvassa
tiimissä on ”normalisoitu” (Foucault 1977) kahdella tavalla. Ensinnäkin johto on
määritellyt perustehtävän tekemisen tavan tai tiimin kokonaistavoitteen (ulkoinen
kontrolli). Sen lisäksi tiimin jäsenet osallistuvat sisäisen valtaverkoston kontrolliin, jossa omaa työtä verrataan tiimin ja sen jäsenten tehtäviin. Osallistuminen
TQM-järjestelmään ei ole vapaaehtoista, vaan yksilön on oltava mukana kilpailussa, joka tuottaa teknistä järjestelmää ihannoivan subjektiviteetin. Laadun kehittäjät, jotka ovat omaksuneet TQM-periaatteet vapauttavina ja osallistavina, katso149

vat laatua pelkästään organisaation johdon kannalta. TQM ei ole työkalu, joka
vapauttaisi noudattajansa toteuttamaan itseään työprosessissa. Sen diskurssi edustaa organisaation johdon kontrollia, joka muokkaa työntekijät kuuliaisiksi käsipareiksi. Burrell ja Morgan (1979) ilmaisevat yllä kuvatun kaltaisen kehityksen
teollisessa yhteiskunnassa johtavan siihen, että yksilöt vieraantuvat omasta tavoitteestaan todellisuuden rakentamisessa.
Pirsig (1994) kritisoi vakioitua, rutiineja noudattavaa ja pohjimmiltaan epäoikeudenmukaista tapaa tehdä työtä. Hänen kuvauksensa työn tekijän ja työn välisestä suhteesta grillin kokoamisessa tekee näkyväksi kontrolloinnin ja vallan käytön kohteena olevan kokemuksen:
”Tällaisissa käyttöohjeissa todella vihastuttaa se, että niiden mukaan on
olemassa vain yksi tapa koota tämä grilli – heidän tapansa. Ja tuo olettamus
pyyhkii pois kaiken luovuuden. Oikeastaan on olemassa satoja tapoja koota
grilli ja kun he pakottavat sinut noudattamaan vain yhtä tapaa näyttämättä
perusongelmaa, muuttuu käyttöohje vaikeaksi seurata virheettömästi. Työn
tunne katoaa. Eikä sittenkään ole varmuutta, että he ovat kertoneet parhaan
tavan ” (Pirsig 1984: 160).
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7

Empiirisen tutkimuksen toteutus

Tällä tutkimuksen – sekä teoreettisella että empiirisellä – osalla haen vastausta
tutkimustehtävääni:
–
–
–

miten erään keskisuuren rakennusliikkeen ylin johto, keskijohto ja työntekijät
suhtautuvat rakentamisen laatuun,
miksi he suhtautuvat niin kuin suhtautuvat ja
miksi he toimivat työprosessissa niin kuin toimivat.

Syy laadullisen tutkimusmenetelmän valintaan on ensisijaisesti menetelmän antamissa mahdollisuuksissa tutkimustehtävän ratkaisemiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan organisaation johtamiseen ja muuhun työntekoon liittyvien subjektien
kokemuksia mutta myös yhteiskunnan makrotason ilmiöitä, minkä vuoksi tutkimusasetelma on haasteellinen eikä sitä voi määrällisin menetelmin ratkaista. Tutkimusmenetelmän valintaan on vaikuttanut se, että laadullinen tutkimus mahdollistaa ja edellyttää refleksisyyttä ja ottaa huomioon tutkijan subjektiviteetin (Alvesson & Deetz 2000).
Tutkimuksessa on etnografisia elementtejä, sillä esiymmärrykseni perustana
on yli 15 vuoden kokemus rakennuttajaorganisaation ja lähes kymmenen vuoden
kokemus rakennusliikkeen ylimmästä johdosta. Etnografian sijaan on kuitenkin
luontevinta puhua vahvasta esiymmärryksestä, sillä läsnäoloni tai positioni työprosesseissa ei ollut riittävää etnografisen tutkimuksen kriteerien täyttymiselle.
Tutkimuksen empiirinen osuus on tyypiltään tapaustutkimus. Tapaustutkimus
voidaan ymmärtää tiettyyn aikaan ja paikkaan rajattavissa olevan sosiaalisen yksikön ja siihen liittyvän tapahtuman tai prosessin tarkasteluksi. Olennaista on
nähdä tapaus kokonaisuutena ja yhteydessä kontekstiinsa (Peuhkuri 2005). Käyttämällä tutkimusstrategiana tapaustutkimusta voidaan ottaa huomioon kohteeseen
vaikuttavat kontekstuaaliset ehdot (Yin 1994).
Olen tutkinut ilmiötä kaukaa ja läheltä. Yhteiskunnallisten tuotantorakenteiden luonne ja kehittyminen edellyttävät makrotaloudellista tarkastelua niistä rajoitteista, jotka kokonaisvaltaisesti vaikuttavat taustalla ja siten toimivat työprosessissa yksilön toimintaa rajoittavina tekijöinä. Yksilön subjektiviteetin muodostumista on tarkasteltu heidän käyttämiensä diskurssien avulla, mikä on puolestaan
edellyttänyt etenemistä lähelle kohteen toimijoita.
Kerroin jo johdannossa, että tutkimus on laadullinen ja kytkeytyy vahvasti
kriittisen teorian mukaisiin ontologisiin ja epistemologisiin sitoumuksiin. Tässä
luvussa määrittelen tarkemmin diskurssianalyysia ja kriittistä diskurssianalyysia
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metateoreettisena lähestymisenä ja menetelmällisenä ratkaisuna ja painotan erityisesti diskurssien välistä kamppailua linssinä aineiston analyysiin. Kuvaan empiirisen tutkimuksen kohdeorganisaation, aineiston hankinnan sekä aineiston analyysin perustellen samalla valintojani.
7.1

Tutkimuksen metodologia

Ontologiana empiirisessä tutkimuksessa – kuten teoreettisessakin osuudessa – on
historiallinen realismi. Todellisuus on rakentunut historiallisten tekijöiden muovaamista ja jäykistämistä rakenteista, jotka ihmiset jokapäiväisessä elämässään
yhteiskunnallisen tiedostamisen puuttuessa olettavat samalla tavalla rajoittaviksi,
määrääviksi ja muuttumattomiksi kuin naiivin realismin olettamat ns. todelliset
rakenteet.
Epistemologinen perusta on sosiaalisen konstruktionismin mukainen. Ihminen on kielellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen entiteetti, joka rakentaa käsitystään
maailmasta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. Todellisuus ja käsityksemme ympäröivästä maailmasta konstruoituvat jokaisen omassa mielessä,
mutta samalla ne ovat sidoksissa siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa elämme
(Guba & Lincoln 1994). Ihmisen mielessä syntyvillä käsityksillä on siis aina sekä
hänestä itsestään lähtevä subjektiivinen, mutta myös tiettyyn sosiaaliseen todellisuuteen liittyvä intersubjektiivinen perusta. Tämä konstruoituu niistä yhteisistä
kielellisistä merkityksistä, arvoista ja rakenteista, joihin yksilö on sosiaalistunut.
Sosiaalinen todellisuus voidaan ymmärtää kuitenkin vain niiden yksilöiden kannalta, jotka ottavat osaa tutkittaviin aktiviteetteihin. Tämä johtuu siitä, ettei ole
olemassa yleisesti hyväksyttyjä lakeja, jotka selittäisivät inhimillistä toimintaa.
Tieto on kanssakäymiseen perustuvaa, subjektiivista sekä arvovälitteistä ja arvoväritteistä. Tutkija ja tutkittava kohde ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja
tutkijan lähtökohdiksi julkistamat arvot vaikuttavat tutkimukseen. (Lincoln &
Guba 2000). Sosiaalisen konstruktionismin kehyksessä kieli nähdään sosiaalisen
toiminnan muotona: kieli luo määritelmiä ja määrittelee toimintaa, joka saa tekoina aikaan vaikutuksia. Aina nämä teot eivät ole sopusoinnussa keskenään. Sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuu myös neuvotteluja ja erilaisia kamppailuja,
joissa näkyy valta ja sen vastustus. Valta ilmenee tiedon ja kielen kontekstissa,
jolloin se tekee näkyväksi sosiaalisen konstruktionismin poststrukturalistisen
juonteen (Jokinen & Juhila 1999). Tutkimuksen empiirisen osan aineiston analyysissa on keskiössä valta ja sen vastustaminen, diskurssien välinen taistelu.
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Tutkimuksessa noudatetaan hermeneuttista tutkimusotetta. Metodologisesta
näkökulmasta hermeneutiikkaa voidaan pitää systemaattisena merkityksen tulkinnan harjoittamisena. Lähestymistavan hermeneuttisuus tarkoittaa tutkimuksen
näkemistä ymmärryksen kehittymisen prosessina, jossa edetään spiraalimaisesti
kohti syvempää tulkintaa. Välillä tutkija korjaa esiymmärrykseen perustuvia käsityksiään, jonka jälkeen ymmärrys asiasta selkiytyy ja syvenee. Tässä vaiheessa
koko tutkimusasettelu voi muuttua. Samoin käsitteiden tarkempi sisältö voi tulla
esiin vasta tulkintavaiheessa (Siljander 1988). Hermeneutiikassa ihmisten toiminta nähdään intentionaalisena, ja siten myös toiminnan ja sen tulosten nähdään
sisältävän erilaisia merkityksiä.
Kriittisen tutkimuksen yhteydessä Alvesson ja Sköldberg (2000) puhuvat
kolminkertaisesta hermeneutiikasta. Yksinkertaisessa hermeneutiikassa on kysymys yksilöiden tulkinnasta itsestään ja itsensä sekä toisten välisestä todellisuudesta. Kaksinkertainen hermeneutiikka liittyy tutkijan tulkintaan hänen yrittäessään
ymmärtää tutkittavien itselleen tulkitsemaa todellisuutta. Kolminkertainen hermeneutiikka tuo tarkasteluun vielä edellisten lisäksi historiallisesti kehittyneiden
prosessien, ajatuksia hallitsevien ideologioiden ja valtasuhteiden kriittisen tulkinnan.
Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt kriittistä diskurssianalyysiä. Tutkittavan
kohdeorganisaation ammattiryhmien käyttämät diskurssit ovat tuottaneet aineiston, jonka analyysi on antanut vastauksia tutkimustehtävään.
Diskurssianalyysi
Diskurssianalyysilla tarkoitetaan kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta. Diskurssianalyysiä käytetään monessa yhteydessä, ja erilaisia
orientaatioita on useita. Eri suuntaukset ovat syntyneet usein tietyn tieteenalan
yhteydessä (Hepburn & Potter 2007). Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että
diskursiivisissa analyysitavoissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sosiaalisen todellisuuden tuottamista sosiaalisissa käytännöissä (Jokinen ym. 1993, Jokinen ym.
1999, Suoninen 1997). Jokinen ym. (1993) tiivistävät diskurssianalyyttisia tutkimuksia väljästi yhdistävät teoreettiset lähtökohtaoletukset neljään kohtaan:
–
–
–

kieli sosiaalista todellisuutta rakentavana ja seurauksia tuottavana tekijänä,
rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassa oleminen,
merkityksellisen toiminnan kontekstuaalisuus ja
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–

toimijoiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin.

Merkityssysteemillä tarkoitetaan diskurssianalyysin yhteydessä sitä, että kieli on
moniulotteinen järjestelmä, jossa on useita toisiinsa kietoutuvia elementtejä. Merkityssysteemit rakentuvat osana lukuisia, erilaisia sosiaalisia käytäntöjä, mutta
niitä ei ole välttämätöntä ymmärtää vain sanojen ja lauseiden systeemeiksi, vaikka sosiaalinen vuorovaikutus ja asioiden merkityksellistäminen useimmiten verbaalista onkin. Myös eleillä, kuvilla ja teoilla on osansa merkityskokonaisuuksissa (Jokinen ym. 1993). Merkityssysteemejä kutsutaan lähteestä riippuen myös
diskursseiksi, tulkintarepertuaareiksi ja pelkästään repertuaareiksi. Jokinen ym.
mieltävät diskurssin käsitteen sopivan repertuaaria paremmin historiallisesti painottuneiden ja vallan tai institutionaalisten käytäntöjen tutkimiseen, vaikka toisinaan diskurssin käsitettä käytetäänkin laajemmin ja yleisemmin tarkoittamaan
mitä tahansa kielen käyttöä ja keskustelua. Esimerkiksi foucault’laisen kriittisen
tradition mukaisessa tutkimuksessa käytetään yleensä diskurssi-termiä. Termien
käytössä on huomattava, että brittiläisessä diskurssianalyysissä käytetään etupäässä repertuaarin käsitettä (Parker 2002, Potter & Wetherell 1987, Potter 1996).
Merkityssysteemi ei ole yksi, yhtenäinen kokonaisuus, vaan sosiaalinen todellisuus hahmottuu useissa merkityssysteemeissä. Sosiaalinen todellisuus on
moninainen ja kirjava. Me kohtaamme jatkuvasti rinnakkaisia ja toisinaan myös
keskenään ristiriitaisia maailmaa merkityksellistäviä järjestelmiä (Jokinen ym.
1993). Diskurssianalyysi ei ole yhtenäinen, vakiintunut tutkimusmenetelmä, vaan
pikemminkin lähestymistapa, jossa on lukuisia eri traditioita ja painopisteitä.
Diskurssianalyysissa tutkitaan kielen käyttöä ja – painopisteestä riippuen – siihen
liittyviä konteksteja, toimintaa, funktioita ja merkitysten tuottamisen tapoja. Jokinen & Juhila (1999) hahmottelevat diskurssianalyyttisen tutkimuksen karttaa
erottaen neljä paria:
–
–
–
–

tilanteisuus – kulttuurinen jatkumo
merkitykset – merkitysten tuottamisen tavat
retorisuus – responsiivisuus
kriittisyys – analyyttisyys.

Parit on hyvä ymmärtää ulottuvuuksina, joiden päihin tai välille diskurssianalyyttiset tutkimukset yleensä sijoittuvat. Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa on
yleensä mukana elementtejä kunkin parin tai janan molemmista osapuolista tai
päistä. Esimerkiksi tutkittava työprosessi on arkisen työpäivän tilanne, joka toistuu jatkuvasti työsuhteen puitteissa ja edustaa siten työorganisaation kulttuurista
154

jatkumoa. Kuten johdannossa todettiin, tämä tutkimus ei pyri analysoimaan objektiivisesti rakentamisen laatua tai nykyisiä työsuhteita, vaan tutkimaan kriittisesti ammattiryhmien suhtautumista laatuun ja sitä, miten he toimivat ja miksi he
toimivat kuten toimivat. Analyysivaiheessa haen tutkijana analyyttista etäisyyttä.
Diskurssianalyysin kenttä tarjoaa siis monia mahdollisuuksia, mutta jotakin yhteistäkin eri diskursiivisilla tarkasteluilla on.
Diskurssit eivät esiinny aineistossa valmiina, vaan ne ovat aina tulkintoja. Sosiaalinen todellisuutemme ei muodostu diskursseista, joita järjestelemällä saataisiin analysoitua tapahtumien kulkua. Sen sijaan tutkija analysoi ja tulkitsee moninaista puhe- ja tekstiavaruutta ja sen toiminnassa ja prosesseissa esiin tulevia
puhetapoja muodostaen runsaasta varannosta ikään kuin ytimekkäämpiä tiivistyksiä (Jokinen ym. 1993). Diskurssianalyysissa on kyse hieman samasta asiasta kuin
teemoittelussa tai tyypittelyssä, mutta huomio on temaattisten ja substantiaalisten
sisältöjen sijaan siinä, miten kieltä käytetään ilmaisemaan asioita ja miten asioita
ja ilmiöitä tuotetaan. Tarkasteluikkunoita tulee siis vaihtaa perinteisistä sellaisiin,
joissa ilmansuunnat antavat mahdollisuuden asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen ja tuottamiseen kielenkäytön avulla: miten kieltä käytetään ja miten sen
kanssa toimitaan.
Diskurssit eivät tässä tutkimuksessa liity pelkästään kielen representatiiviseen
käyttöön. Niissä voidaan havaita kulttuurisidonnaisia sisältöjä, ne rakentavat henkilön subjektiviteettia ja kehystävät hänen tekojaan. Diskurssit luovat sekä objektiivista että subjektiivista todellisuutta: ne kuvaavat sosiaalista todellisuutta rakentaen sitä samalla (Berger & Luckmann 1967). Tutkimuksessa esiintyvät diskurssit
voivat paljastaa tietoa jostain ei-diskursiivisesta ilmiöstä, mutta vain tämän tutkimuksen sosiaalisen todellisuuden puitteissa. Tutkimukseen valittu organisaatio on
siinä esiintyvien diskurssien konteksti eikä ole relevanttia väittää, että tämän tutkimuksen diskurssit olisivat yleispäteviä. Alvesson ja Kärreman (2000) ovat määritelleet tämän tavan analysoida diskurssia ”close range/determination” lähestymiseksi, joka viittaa paikalliseen tilannekontekstiin sekä diskurssin ja merkityksen tiiviiseen yhteyteen.
Faircloughin (1995) mukaan diskurssi voidaan ymmärtää sosiaalisena konstruktiona. Se on vakiintunut merkitysjärjestelmä, joka määrittelee sosiaalisen
maailman tapahtumia, tekoja ja niiden välisiä suhteita. Fairclough viittaa niihin
hegemonisiin prosesseihin ja ideologisiin vaikutuksiin, joille diskurssit ovat ominaisia. Foucault'laisen (1995) ajattelun lähtökohta on ihmisten taipumus toimia
tavalla, joka rakentaa ja muokkaa yksilön identiteettiä. Kussakin merkitysjärjestelmässä käsitellään niitä asioita, jotka on yhteisesti hyväksytty tai hegemonisen
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vallan avulla sinne tuotettu. Vallitsevaksi ajattelutavaksi muodostuu ja valikoituu
lopulta se, mikä on yhteisesti jaettua. Fairclough ja Wodak (1997) yhdistävät
analysoitavan diskurssin siihen liittyvään käytännön toimintaan niin, että mukana
on myös laajempi lähestyminen yhteiskunnallisen ja historiallisen kontekstin
kautta.
Faircloughin (1995) mukaan diskurssianalyysin tasoksi voidaan valita joko
teksti, jolloin tutkitaan mikrotason tekstielementtejä, merkityksiä tuottavat diskurssit, jolloin ollaan kiinnostuneita tekstien tuottamisesta ja tulkinnasta, tai sosiaaliset käytännöt, jolloin ollaan tekemisissä tilanteisiin liittyvien ja institutionaalisten ilmiöiden kanssa. Tutkijan on ymmärrettävä tekstien kulttuurinen, historiallinen ja tässä tapauksessa ennen kaikkea yhteiskunnallinen yhteys.
Tässä empiirisessä tutkimuksessa diskurssianalyysitasoksi on valittu merkityksiä
tuottavat diskurssit. Merkitykset rakentuvat vuorovaikutusketjussa: sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa tietyssä tilanteessa ja olosuhteissa. Tämän tutkimuksen tilanne on rakennusurakoitsijan johtama työprosessi, jossa mukanaolevat toimivat
subjektiviteettinsa ohjaamana arkipäivän työtilanteessa. Työprosessissa yrityksen
tavoitteet kohtaavat ne työvoimaresurssit, joiden tulisi konkretisoida johdon tavoitteet.
Kriittinen diskurssianalyysi
Kriittistä diskurssianalyysiä käytetään tutkimuksissa, joissa analyysin avulla tutkitaan kielen roolia valtasuhteiden ja hallitsemisen muotojen rakentumisessa. Mukana on aina sosiaalinen konteksti, johon diskurssi liittyy. (Fairclough 2005).
Diskursiiviset käytännöt organisaation toiminnassa kuvastavat sitä sosiaalista
todellisuutta, jonka perusteella organisaation toiminta tulee näkyväksi ja havainnoitavaksi. Kriittinen diskurssianalyysi olettaa, että kontekstissa on olemassa
valta- ja alistussuhteita. Kriittinen diskurssianalyysi (Fairclough 1995, Fairclough
2003, Wodak & Meyer 2001) noudattaa kriittisen teorian periaatteita (Alvesson &
Willmott 1996) ja Foucault’n valtakäsitystä (Foucault 1980, 1995). Alvessonin ja
Deetzin (2000) mukaan johtamisen tutkimisella on oltava myös poliittinen luonne.
”Johtamisen tutkimus tarkoittaa epäsymmetristen valtasuhteiden ja riippuvuuksien tutkimista” (Alvesson & Deetz 2000: 7).
Näiden, ei ehkä niin siloisten aktiviteettien tuottamia suoria ja välillisiä vaikutuksia on tuotava esiin osana johtamisen kontekstia (Alvesson & Willmott 2003,
Deetz 1996). Alvessonin ja Deetzin (2000) mukaan tutkimusnäkökulma voidaan
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jakaa kahteen vastakkaiseen näkemykseen. Konsensus-dissensus-ulottuvuus tarkastelee käytettyjen tutkimuskäytäntöjen suhdetta vallitsevaan sosiaaliseen diskurssiin. Konsensusnäkökulma tuo esiin vallitsevia käsityksiä tiedon rakenteista,
sosiaalisista suhteista ja identiteetistä, kun taas dissensus-diskurssia voidaan arvioida sen mukaan, miten se häiritsee näitä rakenteita. Deetz (1996) on verrannut
näitä vallitsevan ja epäilevän suhtautumisen ominaisuuksia tutkimuskontekstissa:
Taulukko 4. Konsensus- ja dissensus–ulottuvuuksien erot.
KONSENSUS / Vallitseva käsitys tiedon rakenteesta,

DISSENSUS / Epäilevä status quo -ajattelua

sosiaalisista suhteista ja identiteetistä

kohtaan

Pyrkimys luonnollistaa hegemoninen tila

Konfliktit normaaleja uhkana järjestykselle

Nykyhetken luonnollistaminen

Nykyhetki on historian ja politiikan muovaamaa

Pyrkimys integraatioon ja sopusointuun

Järjestys kuvaa dominaatiota ja tukahdutettua
konfliktia

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata olemassa olevaa

Tutkimuksen tarkoitus on haastaa ja arvioida
uudelleen

Luottamus on olennaista

Epäileminen on välttämätöntä

Tutkimus toimii peilinä, joka heijastaa vallitsevaa

Tutkimus toimii linssinä, jolla katsotaan/luetaan

metaforaa

vallitsevaa metaforaa

Validiteetti keskeisin huolen aihe

Oivallus ja käytäntö huolen aihe

Teoria käsitteen perustana

Teoria käsitteen avaajana

Tieteen ja triangulaation yhteys

Tilanteeseen liittyvä vastaavuus

Tiede on neutraali

Tiede on poliittinen

Elämä on löytämistä

Elämä on taistelua ja luomista

Tutkija on tuntematon, riippumaton ajasta ja tilasta

Tutkija on nimetty ja asemoitu

Tutkija on autonominen/vapaa toimija

Tutkija on historiallisesti/sosiaalisesti sijoitettu
toimija

Konsensus–dissensus-ulottuvuutta ei kuitenkaan tule ajatella yksimielisyyden ja
ristiriidan välisenä jaotteluna, vaan paremminkin yhdenmukaisuuden tai eroavuuden esittämismuotona. Käsiteparin avulla on mahdollista ottaa kantaa vallitsevan
diskurssin jatkumiseen tai häiriytymiseen. Kysymys on osittain samasta tarkasteluparista, jota Burrell ja Morgan (1979) käyttävät tarkastellessaan perinteistä sosiologista erontekoa säätelyyn pyrkivän tai radikaalia muutosta edustavan intressin kuvaamisessa. Burrellin ja Morganin käsiteparissa tosin oletetaan, että on
olemassa yhtenäinen hallitseva ryhmä tai luokka, ja ensisijainen muutokseen
johtava konflikti on luokkien välinen. Alvessonin ja Deetzin (2001) mukaan dissensus-ulottuvuutta tarkastellaan nykyään enemmän tapana kuvata, miten dominoivat diskurssit rajoittavat ihmisten, siis myös johtajien, ajattelua ja estävät
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siten organisaatioita toteuttamasta inhimillisiä tarpeita. Heidän mukaansa ongelma ei ole ryhmien välinen vaan ennemminkin ihmisyyden tukahduttamiseen liittyvä. Tätä tukahduttamista edistävät lisäksi tuhoisat valvontaprosessit, teknokratia,
konsumerismi, urakiihko, ympäristön tuhoaminen ja taloudellisen kasvun ihannointi. (Alvesson & Deetz 2000).
Kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta organisaatiot ovat jatkuvasti monensuuntaisen vallan taistelukenttänä. Foucault’n (1980, 1993) mukaan valtasuhteita ei voi luoda, vahvistaa tai panna käytäntöön ilman niitä diskursseja, joissa ne
sijaitsevat. Valtaa ylläpidetään ja tuotetaan useilla tavoin diskursiivisissa käytännöissä, jotka määrittelevät mitä voi tai ei voi sanoa, tehdä tai ajatella. Vallan olemus ei kuitenkaan tarkoita vastustuksen puuttumista, sillä kriittisestä näkökulmasta vastustus ei ole ulkopuolinen tai vallan vastakohta (Mumby 2004). Mieluummin vastustus olisi nähtävä vallan käyttönä (Kärreman & Alvesson 2009). Valta
työpaikalla on täten nähtävä sekä rajoittavana että mahdollistavana (David 2005,
Fleming 2005).
Kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee tapaa, jolla diskurssit rakentavat ja ylläpitävät valtasuhteita. Erkama (2010) on samaa mieltä kuin Clegg ja Hardy
(1996) siitä, että valtavirran liikkeenjohdon tutkimus käsittelee valtaa tutkiessaan
etupäässä valtaresurssien sijaintia ja vain vähän huomiota kiinnitetään vallan
vaikutuksiin. Sen sijaan kriittinen diskurssianalyysi käyttäessään ”kielellisen
käänteen” jälkeistä kirjallisuutta ymmärtää valtasuhteiden ja vastustuksen muodostuvan diskursseissa. Tässä tutkimuksessa diskurssit eivät ole pelkästään todellisuuden heijastumia, vaan ne muodostavat tilanteita, tiedon kohteita ja ihmisten
tai ihmisryhmien välisiä suhteita, kuten Fairclough ja Wodak (1997) ovat todenneet niiden tekevän. Tarkastellessaan diskursseja kriittinen diskurssianalyysi yhdistää analyysiin vallan ja sen vastustuksen, historian ja ideologian. Se on kiinnostunut diskursseissa käytettävästä kielestä hallitsemisen välineenä, diskurssin
sijainnista ajassa ja paikassa sekä ideologioiden käytöstä tavoiteltavien diskurssien laillistamisessa (Harley & Hardy 2004, Mumby 2004, Mumby 2005).
Kriittinen diskurssianalyysi mahdollistaa organisatorisen vallan ja vastustuksen tutkimisen, koska kyseessä on niiden yhteenkietoutunut, monimutkainen ja
dynaaminen ilmiö. Se mahdollistaa tämän ilmiön tarkastelemisen useista näkökulmista (Putnam ym. 2005). Kriittisen diskurssianalyysin kohteena ei ole itse
diskurssi, vaan se analysoi yhteisön diskursiivisten ja ei-diskursiivisten elementtien suhteita (Fairclough 2005).
Kriittinen diskurssianalyysi voidaan jakaa useaan eri lähestymistapaan. Niille
kaikille on yhteistä poliittinen sitoutuneisuus. Tutkija valitsee tutkimuskohteek158

seen tilanteita ja käytäntöjä, joilla on välitöntä ja tosiasiallista merkitystä epätasaarvon ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisessa (Törrönen 2005). Titscherin
(2000) mukaan tutkija liittoutuu alistettujen kanssa valtaa pitäviä vastaan ja paljastaa puhetapoja kriittisesti analysoimalla, miten ne palvelevat vallan käyttöä,
sallivat epäoikeudenmukaisia käytäntöjä ja vahvistavat epätasa-arvoisia suhteita
esimerkiksi kansakuntien, luokkien, sukupuolten, etnisten ryhmien välillä.
Tutkimuksen kriittisen teorian mukainen vahva oletus on sosiaalisen aseman
määräävä rooli työprosessissa. Kohdeorganisaation ammattiryhmien todellisuudet
poikkeavat toisistaan työprosessissa. Heidän ”maailmojensa koostumukset” vaikuttavat heidän tapaansa toteuttaa itseään, suhtautua muihin toimijoihin ja rakentaa käsityksiään työmaavaiheeseen liittyvistä ilmiöistä. Työprosessissa työpotentiaalin myyvät työntekijät ja keskijohto kohtaavat organisaation omistajien edustajat eli ylimmän johdon. Tarinat, joihin yksilöt liittyvät, antavat heille erilaisia
kieliä tai diskursseja. Kunkin ryhmän diskursseja voidaan tarkastella ryhmän
yhteisöllisinä käytäntöinä, tekoina ja toimintana. (Eriksson & Kovalainen 2008,
Suoninen 1999). Diskurssit vaikuttavat tapaan puhua ympäröivästä maailmasta,
tulkintoihin siitä, mutta myös toimintaan sen suhteen. Tulkinnat työprosessissa
tapahtuvan työn luonteesta ja sisällöstä ohjaavat diskurssin esittäjän toimimaan
esittämänsä diskurssin mukaisesti. Tutkimalla ylimmän johdon, keskijohdon ja
työntekijöiden diskursseja saadaan näkyväksi, miten he suhtautuvat rakentamisen
laatuun, miten he toimivat ja miksi he toimivat niin kuin toimivat. Kriittinen diskurssianalyysi olettaa kontekstissa olevan valta- ja alistussuhteita. Mielenkiinnon
kohteena on, mitkä ovat ne tavoitteet ja keinot sekä ne lähtökohdat ja vaikuttimet,
jotka määrittelevät kullekin ryhmälle ominaisen diskurssin ylläpitämisen työprosessissa, ja minkälaisilla kielellisillä keinoilla ryhmät pyrkivät saamaan näkemyksensä hegemoniseksi.
7.1.1 Diskurssien välinen dialektinen taistelu
Käsitteenä diskurssi yhdistää vallan ja kielen esittämällä sanojen käytön ja niiden
ilmaiseman konkreettisen toiminnan välisen yhteyden. Useat tutkijat, muiden
muassa Eriksson ja Kovalainen (2008) sekä Watson (2003), viittaavat Foucaultin
(1980) esille tuomaan käsitteeseen diskurssista, jonka mukaan diskurssi esittää
oman näkemyksensä ”totuudesta” diskurssissa esitettävän asian suhteen. Mumby
(2005) esittää, että kaikki organisaatiokäyttäytymisen muodot, niin diskursiiviset
kuin materiaalisetkin, voidaan ymmärtää diskurssien avulla. Voidaan ajatella, että
organisatorisen käyttäytymisen taustalla on kilpailevia tavoitteita, jotka tulevat
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näkyviksi tavoissa muokata ja määrätä diskursseista. Valvonnan ja vastustuksen
dialektiikan tutkiminen antaa tiedon siitä, miten organisaation eri ryhmät uusintavat tai muuntavat päivittäisen organisaatioelämänsä tulkinnanvaraisia mahdollisuuksia ja merkityssisältöjä tai osallistuvat ja mukautuvat niihin.
Organisaatiot voidaan käsittää poliittisiksi pelikentiksi, joissa organisaation
eri toimijat ja ryhmät taistelevat keskenään saadakseen kiinnitettyä omat tarkoituksensa palvelemaan heidän erityisiä intressejään. Organisatoriset diskurssit
ilmentävät kilpailevien ryhmien dialektista taistelua, sillä diskursseilla on voimakas vaikutus toimijoihin samalla kun toimijat voivat tarkoituksellisesti käyttää
kehittämiään erityisiä diskursseja omiin tarkoituksiinsa. (Morgan 1998, Mumby
& Clair 1997, Mumby 2005) Kriittinen diskurssianalyysi kiinnittää huomion siihen, miten kilpailevat toimijat käyttävät valtaa ja vallan erilaisia prosesseja luodakseen ja saattaakseen vallitsevaksi omia käsityksiään maailmasta. Se tutkii niitä
olemassa olevia jännitteitä ja ristiriitoja, jotka muodostavat sen prosessin, jonka
avulla organisaation toimijat pyrkivät muovaamaan työpaikan käytäntöjä. Tavoitteena on privilegioida oma käsitys ja häivyttää muiden kertomat tarinat marginaalisiksi (Barrett ym. 1995, Mumby 2004).
Organisaatiotasolla erilaiset diskurssit käyvät jatkuvaa keskinäistä kamppailua, ja niitä on mahdollista tarkastella kilpailevien ryhmien välisenä dialektisena
kiistana (Mumby 2005). Diskurssit ilmaisevat yksilöihin kohdistuvaa vallankäyttöä. Samaan aikaan yksilöt voivat kuitenkin käyttää diskursseja omiin tarkoituksiinsa. Diskurssien taistelun avulla organisaation jäsenet puolustavat oikeuksiaan
ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa organisaation toimintaan, vahvistavat autonomiaansa organisaation jäseninä ja pohjimmiltaan korostavat identiteettiään kunnioitettuna ja tärkeänä organisaation jäsenenä (Laine & Vaara 2007). Keskeistä tässä
näkökulmassa on diskurssin ja subjektiviteetin kiinteä yhteys. Toisaalta tietyt
diskurssit asemoivat mukana olevia toimijoita, mutta toisaalta toimijat voivat
vastustaa muiden diskursseja ja siten suojella tai vahvistaa omaa sosiaalista toimintaansa tai identiteettiään. Kriittistä diskurssiperspektiiviä ja siihen liittyvää
valtakamppailua ovat kuvanneet esimerkiksi Foucault (McHoul & Grace 1993),
Fairclough (2003) ja Thomas (2003).
Diskursiivinen taistelu on tässä tutkimuksessa se teoreettinen linssi, joka auttaa kiinnittämään huomiota monilukuiseen ja monitahoiseen diskursiiviseen dialektiikkaan työprosessissa. Diskurssit toimivat henkilöstöryhmien käyttäminä
välineinä, joiden avulla ryhmät pyrkivät saamaan ryhmän käsityksen vallitsevaksi
koko organisaatiossa. Sen lisäksi, että diskurssien taistelut käsittelevät kilpailevia
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käsityksiä laadusta ja työnteosta, ne sisältävät vastauksia siihen, miten eri henkilöstöryhmät toimivat ja miksi he toimivat kuten toimivat.
Empiirisessä tutkimuksessa tarkastellaan diskursseja rakennustoimialan keskeisen toimijan eli urakoitsijan kontekstissa. Kohdeorganisaatiossa yleisiä toimintaedellytyksiä varmistavan ylimmän johdon, käytännön konkreettisia työmaita
ylläpitävän keskijohdon ja varsinaisten työmaasuorittajien laatuun liittyvät diskurssit kilpailevat keskenään ja tuottavat vaihtoehtoisia käsityksiä organisaation
todellisuudesta työnteon ja laadun tuottamisen suhteen. Empiirinen analyysi tarkastelee urakoitsijan järjestämän työprosessin osallisten diskurssien muodostumista. Miten kukin henkilöstöryhmä rakentaa diskurssiansa laadun suhteen, miten
se näkyy toiminnassa ja miksi näin on? Lähtökohtaoletuksena on, että analyysin
avulla tulee näkyväksi se, miten toimijat rakentavat työprosessissa käsityksiään
itsestä ja toisista, kun toisilla käsitetään sekä ihmiset, asiat että prosessit. Analyysissä tarkastellaan tiettyjä diskursiivisia prosesseja ja käytäntöjä. Analyysi perustuu tutkimuksen kohdeorganisaation henkilöstöryhmien haastatteluihin, kirjalliseen materiaaliin sekä havaintomuistiinpanoihin.
7.2

Kohdeorganisaatio ja konteksti

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on keskisuuri rakennusliike, jonka varsinainen
asuntorakennustoiminta tapahtuu Oulun talousalueella. Tässä tutkimuksessa kohteena olevaa yritystä kutsutaan pseudonyymillä Rakennusyritys. Rakennusyrityksen liikevaihto tutkimuksen tekohetkellä oli vuositasolla noin 30 miljoonaa euroa.
Se oli toiminut yli kaksikymmentä vuotta ja kasvanut orgaanisen kasvun avulla
nykyiseen kokoonsa. Yritys rakentaa pääasiassa kerrostalohuoneistoja, joiden
työmaat käynnistyvät useimmiten koemarkkinoinnin jälkeen. Aktiivinen tonttien
hankinta kaupunkikeskustan läheisyydestä koetaan strategiseksi menestystekijäksi.
Yrityksellä on tapana pitää hallussaan rakentamiseen soveltuvien tonttien varantoa.
Yrityksen historiassa ovat vaihdelleet menestyskaudet ja kaudet, jolloin tilikauden tulos on ollut negatiivinen. Tutkimuksen tekohetkellä Rakennusyrityksen
henkilöstö koostui neljästä ylimpään johtoon kuuluvasta henkilöstä, viidestä työmaalla työskentelevästä työnjohtajasta sekä suorittavan tason työntekijöistä, joita
oli tuolloin 160. Vakinaisten rakennusmiesten lukumäärä on vaihdellut työtilanteen mukaan, mutta yritys on yrittänyt työllistää mahdollisimman suuren osan
vakituisista työntekijöistä. Suuri osa sen käyttämästä suorittavan tason työvoimasta on palkattu toistaiseksi voimassa olevin työsopimuksin, mikä ei ole tavan161

omaista urakoitsijayrityksissä. Tosin toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset
eivät ole antaneet varmuutta työn jatkuvuudesta, sillä työntekijät ovat olleet usein
lomautusten kohteena.
Ylimmän johdon edustajat huolehtivat toiminnan suunnittelusta, tarvittavien
resurssien hankinnasta ja allokoinnista sekä yleisten toimintaedellytysten varmistamisesta. Keskijohdon tehtäviin kuuluu rakennuskohteiden työprosessien ylläpitäminen ylimmän johdon määrittelemissä puitteissa. Oleellinen osa keskijohdon
työtä on työmaahenkilöstön ja alihankkijoiden työn suunnittelu ja toteuttamisen
valvonta. Vakituisen suorittajahenkilöstön lisäksi yrityksellä on tapana palkata
tilapäisiä eri alojen rakennusmiehiä täydentämään työvoimaresursseja aikataulujen tai projektien lukumäärän niin vaatiessa.
Kohdeorganisaatiossa noudatetaan rakennustapaa, jossa se itse suorittaa osan
työtehtävistä ja osa rakennuttamisprojektin työstä kilpailutetaan aliurakoitsijoiden
tehtäväksi. Yrityksellä on useita alihankintakumppanuuksia, jotka ovat valikoituneet aikaisempien projektien perusteella. Tärkeimpinä valintakriteereinä alihankinnassa ovat kustannustaso ja aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä. Alihankinnan urakkasopimukset on tehty aina projektikohtaisesti. Kirjallisissa sopimuksissa
on yksityiskohtaisesti määritelty kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet
sekä tehtävistä ja mahdollisista viivästymisistä maksettava korvaus. Kumppanuus
on noudattanut näin operatiivisen kumppanuuden periaatetta, jossa eksplisiittisesti
määritellään suoritukset ja niistä maksettava korvaus. Toimimalla alalla vallitsevan käytännön mukaisesti yritys toivoo välttyvänsä ristiriidoilta tai virheellisiltä
tulkinnoilta. Toisaalta menettely ei ole mahdollistanut ylimääräisen työn joustavaa
tilaamista, eikä kumppanuussuhteeseen ole voinut syntyä luottamusta.
Tutkimukseen määritelty organisaatio valittiin sillä perusteella, että se keskikokoisena rakennusurakoitsijana edustaa hyvin toimialaansa. Sen organisatorinen
rakenne noudattaa alalla vallitsevaa käytäntöä muulta osin paitsi kiinteiden työsuhteiden suuren osuuden osalta. Tämä puolestaan selvensi tutkimusasetelmaa,
sillä pitkät työsuhteet saman työnantajan palveluksessa antoivat näkemystä ajan
kuluessa tapahtuneesta kehityksestä.
Vaikka kohdeorganisaation oletetaan edustavan hyvin toimialaansa, on se silti
vain yksi toimija omine erikoisuuksineen ja yhtäläisyyksineen muihin alan toimijoihin verrattuna. Jokin toinen alan yritys olisi voinut antaa erilaisia vastauksia.
Tässä tutkimuksessa tutkitaan kuitenkin kohdeorganisaatiota näytteenä siitä todellisuudesta, jota halutaankin tutkia (Alasuutari 1995). Tämän perspektiivin valinta
ei anna tutkijalle mahdollisuutta tehdä johtopäätöksiä valitun tutkimuskohteen
ulkopuolelta. Tutkimuksessani tehdyt havainnot ja niiden tulkinnat ovat konteks162

tisidonnaisia, eli ne ovat vain tulkintoja tämän tutkimuksen kontekstissa. Tämä
tutkimus on kuitenkin omiaan antamaan uusia näkökantoja ja tulkintoja työprosessista, työn luonteesta ja sen vaikutuksesta rakentamisen laatuun. Yhdistämällä
tämän tutkimuksen tulkintoja muihin tieteellisiin yhteyksiin on mahdollista laajentaa tarkasteltavaa kontekstia.
7.3

Rakentamisen julkinen ohjaus

Pääomia runsaasti sitovan asumisen välttämättömyys on Suomen kansantalouden
tehokkuutta rasittava taakka. Yhteensä rakennusten ja rakennelmien osuus kattaa
miltei 60 prosenttia kansallisvarallisuuden kokonaisarvosta. Rakennustoimiala
tuottaa kiinteistöjä ja muuta infrastruktuuria paikallisesti, joten voidaan hyvällä
syyllä puhua kotimaassa tapahtuvasta aktiviteetista, joka ei ole siirrettävissä edullisemman kustannustason maihin.
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Rakentamisen ohjauksen tarkoituksena on varmistaa,
että
–
–
–
–

rakentamisen laatu on korkeatasoista
rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista
rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan
suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito
(Ympäristöministeriö).

Rakentamisen toimintatapa noudattaa vakiintuneita menetelmiä. Yksikään alan
toimija ei ole lähtenyt laadulliseen irtiottoon, koska se edellyttäisi toimintaperiaatteiden muuttamista ja mahdollisesti kasvattaisi taloudellista riskiä. Kehittämistyö
keskittyy lähinnä tuotantomenetelmien nopeuttamiseen ja tuotteiden kiinnostavuuden parantamiseen. Hinta on kilpailutekijänä eniten käytetty kriteeri, ja sen
päätöksentekoa ohjaava merkitys vaikuttaa koko klusterin sisällä. Toimialan liikkeenjohto on keskittynyt kustannuskeskeiseen ajatteluun, jossa laadun on nähty
syntyvän viranomaismääräykset täyttämällä. Kuitenkin julkisen vallan tai toimialan omat laatuohjeet määrittelevät vain minimitason, joka tulee täyttää, jotta
työkohde voidaan luovuttaa tilaajalle. Käytännössä viranomaisohjeistuksesta on
tullut minimitaso, joka on muodostunut alan standardiksi ja johon voidaan vedota
epäselvissä tulkinnoissa. (Silén 1997).
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7.4

Rakentamisen toimijat ja sopimukset

Tutkimustehtävästä käy ilmi, että tutkimus kohdistuu rakennustoimialalla tapahtuvaan yksittäiseen projektiin. Se alkaa hankekartoituksesta ja päättyy valmiiksi
rakennetun kohteen valmistumisen jälkeiseen takuutarkastukseen. Tämän vertikaalisen prosessin tärkein osa tutkimuksen kannalta on itse työprosessi eli se toimintatila, jossa työtään tekevien yksilöiden intressit tulevat näkyviksi.
Alalle on ominaista, että rakentamisen korkeasuhdanteen aikana syntyy uusia
yrityksiä ja olemassa olevat yritykset laajentavat toimintaansa voimakkaasti, kun
taas suhdannetaantuman aikana osa yrityksistä lopettaa toimintansa tai ne ostetaan
osaksi suurempia yrityksiä. Alalle pääsyn kynnys on suhteellisen matala. Uusia
yrityksiä perustavat aikaisempaa kokemusta pelkästään muiden yritysten palveluksessa hankkineet toimijat, jotka tavalla tai toisella ovat olleet mukana rakentamisen työprosesseissa. Työprosessin muoto voi vaihdella toteutusorganisaatiosta
riippuen, mutta perusrakenteeltaan se noudattaa periaatetta, jossa työvoiman määrä ratkaistaan projektikohtaisesti. Uusille yrityksille on ominaista oman osaamisen ja työvoiman aktiivinen käyttö, mutta kokemuksen karttuessa yritys pyrkii
kehittämään työprosessiaan siten, että työvoiman tarve minimoidaan.
Sekundäärisen työvoiman määrällinen kasvu on ollut yksi alan selkeitä trendejä. Yritysten keinona minimoida kiinteitä henkilöstökustannuksiaan ovat olleet
alihankintamenettelyt sekä vuokratyövoiman käyttö.
Työn ulkoistamista käytetään tasaamaan kysynnän vaihteluja. Myös koko
toiminta voi perustua pitkienkin alihankintaketjujen hyödyntämiseen. Alihankintayritysten työvoima on yleensä heikosti koulutettua ja osaaminen on kapeaalaista. Työn ulkoistaminen ei kuitenkaan koske pelkästään suorittavan tason
työvoimaa, vaan myös erityisosaamista omaavien toimihenkilöiden panos voidaan
hankkia alihankintana. Ulkoistamisen haasteista vaikeimmin ratkaistavia näyttävät olevan varsinaisen päävastuullisen yrityksen johdon rajalliset mahdollisuudet
vaikuttaa alihankkijan toimintaan. Pääurakoitsija ja alihankkija solmivat pelkästään operatiivisia kumppanuuksia, joissa määritellään tehtävät ja niistä suoritettava korvaus. Kumppanuuden molemmat osapuolet sitoutuvat projektiin vain siinä
määrin kuin kirjalliseen sopimukseen on määritelty.
Rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija
Rakennuttajan tehtävänä rakennusprosessissa on huolehtia kohteen aloitukseen ja
toteuttamisedellytyksiin liittyvistä tehtävistä. Rakennuttaja toimii konsulttina,
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joka saamansa toimeksiannon perusteella toimii varsinaisen tilaajan edustajana.
Rakennuttaja hankkii rakennusmaan, järjestää rahoituksen sekä tilaa suunnittelutoimistoilta tarvittavat suunnitelmat. Yhteistyössä tilaajan kanssa rakennuttaja
kilpailuttaa urakoitsijat sekä sopii voittaneiden urakoitsijoiden kanssa työn suorittamisesta. Lisäksi rakennuttaja ohjaa suunnittelijoiden työtä asettamiensa tai tilaajan asettamien reunaehtojen puitteissa. Työmaavaiheessa rakennuttaja seuraa
hankkeen etenemistä ja valvoo, että urakoitsijat suorittavat rakennustyön sopimuksien mukaisesti. Rakennuttajan tärkeimpiä tehtäviä työmaavaiheessa on urakoitsijoiden tuottaman laadun seuranta.
Suunnittelutoimisto, yleensä arkkitehdin johtama organisaatio, laatii rakennuttajalle hankkeen rakennuspiirustukset sekä koordinoi rakenne-, lämpö-, vesija ilmastointisuunnitelmien yhteensopivuuden omien suunnitelmiensa kanssa.
Suunnitteluprosessissa rakennuttaja tilaa suunnittelutoimistolta aluksi hankesuunnitelmat, jotka ovat yleensä hankkeen toteutuksen arviointia yleisellä tasolla, sekä
ehdotussuunnitelmat, joissa verrataan erilaisia vaihtoehtoja jatkosuunnittelun
pohjaksi. Tämän jälkeen suunnittelija laatii erilaisia luonnoksia, joista valitaan
jokin versio lopulliseksi toteutussuunnitelmaksi. Lopuksi suunnittelija laatii pääpiirustukset sekä noudatettavaksi tarkoitetut toteutussuunnitelmat. Arkkitehtisuunnittelija toimii yleensä myös niin sanottuna pääsuunnittelijana, joka on vastuussa suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä rakennuttajalle ja viranomaisille.
Suunnittelutoimisto esittää myös materiaali-, varuste- ja laatuvalinnat rakennuttajalle sekä määrittelee yhdessä rakennuttajan kanssa rakennustapaselostuksen urakoitsijoita varten. Rakennustapaselostuksessa määritellään materiaalisen laadun
lisäksi myös toteutustapaan liittyviä vaatimuksia.
Rakennusurakoitsijan tehtävänä on toteuttaa hanke suunnittelijoiden laatimien toteutussuunnitelmien perusteella. Mikäli kyseessä on niin sanottu perustajaurakointi, jossa urakoitsija myy rakentamansa asunnot, hoitaa urakoitsija myös
suunnitelmien hankinnan. Useimmiten rakennuttaja varsinkin yhteiskunnan tukemassa projektissa järjestää hankkeesta urakkakilpailun, jonka tarkoituksena on
valita työn suorittaja. Tarjousten hankkimisen, antamisen ja käsittelyn tarkoituksena on edistää vapaata kilpailua ja turvata kaikkien osapuolten oikeudet. Hankkeen saa toteuttaakseen urakkakilpailun voittanut yritys. Vallitsevan käytännön
mukaan kilpailun ratkaisee yleensä edullisin tarjous, koska kaikilla kilpailevilla
urakoitsijoilla on käytettävissä samanlaiset suunnitelmat. Tässä vaiheessa urakoitsija ei voi kilpailla laatuun liittyvillä kriteereillä, sillä laatu on määritelty suunnittelijan toimesta. Voittaessaan urakkakilpailun se saa toimeksiannon rakennuttajalta ja sitoutuu toteuttamaan rakennustyön hyväksyttyjen suunnitelmien ja aikatau165

lujen mukaisesti. Urakoitsija toimii usein myös itsenäisenä perustajaurakoitsijana,
jolloin se järjestää kaikki rakennuttamisen vaiheet itsenäisesti ja luovuttaa valmiin
kiinteistön perustamalleen osakeyhtiölle. Urakoitsija hankkii hankkeessa tarvittavat resurssit, ja varsinainen työprosessi käynnistyy.
Urakka- ja sopimusmuodot
Rakennushankkeen laatuun vaikuttaa koko vertikaalinen ketju tarvekartoituksesta
takuutarkastukseen. Virheitä voidaan tehdä jokaisessa vaiheessa – suunnittelussa,
rakentamisessa tai käyttöönotossa. Virheitä voi myös ilmetä hankkeen eri vaiheiden yhteensovittamisessa. Virheiden välttämiseksi on toimialalle pyritty kehittämään mahdollisimman kattavia ohjeistuksia ja sopimusluonnoksia. Urakoitsijat
sitoutuvat urakkasopimuksessa noudattamaan sekä kohdekohtaisia että yleisiä
juridis-taloudellisia ja teknisiä sopimusasiakirjoja. Kohdekohtaisia asiakirjoja
ovat tarjouksen lisäksi urakkaohjelma, urakkarajaliite sekä varsinainen urakkasopimus. Teknisesti työn suorittaminen tapahtuu piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
Toimialan sopimuskäytäntöä ohjaavat lisäksi Yleiset sopimusehdot (YSE 98),
rakennusalan yleiset laatuvaatimukset (RYL), RT-kortit ja normit. YSE:n (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998) ovat laadituttaneet rakennusalan eri toimijat. Se on hyväksytty urakkasopimusten säätelymekanismin osaksi ja pyrkii ottamaan kattavasti kaikkien osapuolten edut huomioon. RYL määrittelee kriteerejä
käytettäville tarvikkeille, tehtävälle työlle ja valmiille rakennusosille. RYL on
rakennusalan toimijoiden keskenään sopima vapaaehtoinen sopimus, joka rakennuttajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa on yleisesti sovittu sitovaksi laatumäärittelyksi. Myös rakennustyön tapa ja lopputuloksen laatu saadaan standardoitua eri työkohteissa. Koska RYL on vapaaehtoinen sopimus, ei sillä ole juridista
statusta, kuten rakentamista ohjaavilla laeilla ja asetuksilla. Myös hankkeen omat
suunnitelmat menevät tämän sopimuksen edelle. RT-kortisto on rakennusalan
ammattilaisille tarkoitettu tietojärjestelmä, jossa on tiedot materiaaleista ja rakentamisen komponenteista.
Rakennusprojektin toteutuksessa on rakennuttajan ja urakoitsijan mahdollista
käyttää erilaisia urakkamuotoja rakennustyön suorittamiseksi. Kokonaisvastuuurakassa (KVR) pääurakoitsija vastaa työsuorituksen lisäksi myös rakennushankkeen suunnittelun järjestämisestä. Tässä tapauksessa urakoitsijan vastuu on laaja,
sillä normaalin virhe- ja viivästysvastuun lisäksi urakoitsija on vastuussa kohteen
toimivuudesta. Urakoitsijan ohjatessa suunnittelua kohteen kustannustaso voi
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nousta korkealle ja vastaavasti säästäminen suunnittelukustannuksissa johtaa
herkästi puutteellisiin ratkaisuihin ja siten huonoon lopputulokseen.
Kokonaisvastuu-urakassa yksi urakoitsija vastaa rakennuttajalle koko kohteen
työsuorituksesta. Tämä rakennusliike vastaa omien työsuoritustensa ohella myös
käyttämiensä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden (esim. sähkö-, LVI-, maalaus- ja
laiteasennukset) suorituksista ja niiden töiden koordinoinnista sekä yhteensovittamisesta. Rakennuttajan kannalta tämä urakkamuoto on helppo ja selkeä, joskin
se vaatii luottamusta rakennuttajan ja urakoitsijan välille.
Jaetussa urakassa koko rakennusprosessi on pilkottu eri urakoitsijoille. Kukin
urakoitsija vastaa vain omalta osaltaan rakennuskohteeseen liittyvistä suorituksista. Rakennuttaja kantaa tässä tapauksessa vastuun töiden yhteensovittamisesta ja
koordinoinnista. Tämä urakkamuoto aiheuttaa rakennuttajalle enemmän työtä ja
sitoutumista, sillä useiden urakkasopimusten ja organisaatioiden työn hallitseminen on oleellista sujuvan rakennusprosessin aikaansaamiseksi.
7.5

Rakentamisen laatukäsitys

Suomessa merkittävä laadun johtamisen tutkimus sai alkunsa Taina Savolaisen
(1997) tutkimuksesta, jossa hän seurasi laatuideologian kehittymistä ajan funktiona. Tutkimuksessaan hän käsitteli laatua johtamisideologiana, jonka tavoite oli
vaikuttaa johtamisen olemukseen ja siten parantaa olemassa olevia menettelyjä.
Hänen tutkimuksessaan tarkasteltiin makrotasolla tapahtuvaa kansallisen laatuideologian kehittymistä sekä mikrotasolla kahden perheyrityksen puitteissa
tapahtuvaa laatuajattelun kehkeytymistä. Rakentamisen laatua Savolaisen tutkimus ei käsitellyt.
Valtavirtaa edustava tutkimus on pääosin rakentunut organisaation johdon
näkökulmasta ja tutkimuksen ääni toistaa oletusta, että organisaation tavoitteet on
etukäteen määritelty sekä ymmärretty ja koko henkilöstö on niiden takana. Johtamisen vastuulla on kehittää toimintaohjelmia ja menetelmiä, joiden avulla tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Tällainen tutkimus lähtee oletuksesta, että toimijana ja sosiaalisena ryhmänä johtajilla on olennainen, tasapuolinen ja laillistettu
rooli hyvinvoinnin edistäjänä. Organisaation johtamiseen liittyvää laadun johtamista voidaan tarkastella osana niitä toimenpiteitä, joiden avulla työyhteisö rakentuu. Johdon on huolehdittava materiaalisten ja henkisten resurssien yhdistämisestä
tavalla, joka tuottaa tavoitteiden mukaisia tuloksia. Tehdyt tutkimukset eivät suoranaisesti käsittele ihmisten johtamista, vaan esimerkiksi japanilaista laatupiiriajattelua (Lillrank 1998), laadun filosofiaa (Lillrank 1998), työmaiden tuotannon
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ohjausta (Siikanen 2009) tai laadun parantamista eri konteksteissa (esim. Hallia
2010).
Organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa rakentamisen laatua ja sen johtamista on tieteellisesti tutkittu vähän. Tehdyt tutkimukset on tehty pelkästään
managerialistisista lähtökohdista. Tutkimusten tavoitteena on ollut lähinnä kehittää uusia menetelmiä johtamiseen ja prosesseihin tai uusia innovaatioita koko
tuotantoketjun kehittämiseen (Bossink 2002). Jopa asiakkaiden sietämän laadun
toleransseja on tutkittu matemaattisesti (Forsythe 2006) tavoitteena tuottaa laatua,
joka minimipanostuksella tyydyttää asiakkaan odotukset. Asiakkaiden vaatimuksiin on vastattu vetoamalla alan rakentamismääräyksiin.
Saarenpää (2010) on Suomen rakentamismääräyksiä tutkiessaan todennut, että laatu ja kokonaisvaltainen laatutoiminta ovat paljon enemmän kuin lain, asetusten ja määräysten noudattamista. Voimassa olevien rakentamismääräysten laatunäkökulma ei yllä hyvän laadun edellytykseksi, koska niiden näkökulmana on
vaikeasti hahmotettava yleinen etu ja siitä huolehtiminen. Yleisestä edusta huolehditaan määräämällä, tarkastamalla ja valvomalla, jolloin viranomaistoiminta
muodostaa kaikkea rakentamista, myös rakentamisen laatutoimintaa ohjaavan
tekijän.
Rakennusalan tuottaman laadun parantamiseksi laadittujen ohjeistojen, normikokoelmien, virallisten asetusten, laatustandardien ja hyvien menettelyohjeiden
heikkous on siinä, että ne on laadittu ja kehitetty irrallaan niistä olosuhteista, jossa
varsinainen työ tapahtuu. Niillä pyritään poistamaan tuotannon teknisiä ongelmia
ja korostetaan kontrollointia hyvän laadun tuottamisen välineenä. Jopa alan keskusjärjestöjen kehitystyö hyvän rakentamisen puolesta on jättänyt työsuojelua
lukuun ottamatta yksilönäkökulman huomiotta kehitystyössään.
Rakentamisen laatukäsitys lähtee normeista, asetuksista ja laatustandardeista,
joita ovat määritelleet sekä julkinen valta että rakennustoimialan toimijat. Käsitystä voidaan pitää Garvinin (1988) luokittelun mukaisesti tuotantokeskeisenä.
Mikäli pystytään tuottamaan määräykset täyttäviä tuotteita, ajatellaan laadun
olevan kunnossa. Hinta on ainoa kilpailun väline, ja se määrittelee koko vertikaalisen tuotantoketjun tavoitteet. Tuotantokeskeisessä laadussa tarkastellaan virheiden määrää ja niiden aiheuttamia sosiaalisia, teknisiä ja taloudellisia kustannuksia.
Tuotantokeskeisen laadun tavoite on virheettömyys, mutta siihen on vaikea päästä,
sillä toiminnassa esiintyy aina tuotannontekijöistä tai olosuhteista johtuvaa tai
inhimillistä vaihtelua (Lillrank 1998). Laatu pyritään objektivoimaan siten, että se
olisi helposti määriteltävissä mitattavilla suureilla ja laadun tuottaminen olisi
seurausta sovituista toimenpiteistä ja tarkastuksista. Laadun määrittelyt lähtevät
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oletuksesta, että laatu määräytyy organisaation johdon toimenpiteiden tuloksena.
Laadun määrittelyt, kuten ”vastaavuus vaatimuksiin” tai ”asiakasta tyydyttävä
laatu”, pitävät sisällään sarjan johdon määrittelemiä menettelyjä, joiden tuloksena
lopputuotteen laadun tulisi täyttää sille asetetut vaatimukset. Menetelmien, dokumentoinnin, järjestelmien ja ihmisten fyysinen ja taloudellinen kontrolli ovat
organisaation johdon keinoja pyrkiä tuottamaan laatua. Tuotantokeskeisessä näkemyksessä virheetön laatu ilmiönä kuvaa aiotun ja toteutuneen välistä suhdetta.
Rakentamisen laatukäsitystä voi myös kuvata Savolaisen (1992) luokittelun
mukaisesti valmistuspohjaiseksi. Valmistuspohjainen näkökulma ei ole kiinnostunut lopputuotteesta tai asiakastyytyväisyydestä, vaan itse tuotantoprosessista.
Valmistuspohjaiseen näkökulmaan liittyy prosessien johtaminen ja sen kehittäminen. Tuotantoprosessi pyritään virittämään mahdollisimman kitkattomaksi ja sen
sujuvuutta, tuotannontekijöiden maksimaalista hyödyntämistä ja hallintaa pyritään kehittämään. Valmistuspohjaisen käsityksen mukaan hyvä laatu on standardien ja vaatimusten mukaisuutta sekä virheetöntä tuotantoprosessia. Virhekustannukset lasketaan ja niiden minimointi on johdon tavoitteena. Näkökulma on hyvin
tekninen (Lillrank 1998).
Alalle on muodostunut vaikutelma virallisesta, johdon työnjohto-oikeutta korostavasta ohjeistuksesta, joka tukee vertikaalista, ylhäältä lähtevää organisaatiokontrollia. Kuitenkin laatukäsitys on luonteeltaan subjektiivinen, eli jokainen
organisaation toimija kokee sen omalla tavallaan. Managerialistinen laatukäsitys
arvioi laatua pelkästään organisaation johdon kannalta, eikä kokonaisvaltainen
laatujohtamisen doktriini yllä vapauttamaan noudattajaansa työprosessissa. Sen
diskurssi edustaa mekanistista ja ylhäältä johdettua organisaatiokäsitystä ja vieraannuttaa yksilön omasta tavoitteestaan todellisuuden rakentamisessa ja luovuuden edistämisessä.
Huolimatta julkisen vallan toimenpiteistä on rakentamisen laatukilpailukyky
pysynyt heikkona. Kansallisen laatustrategiahankkeen selvitysten mukaan rakennusklusterin tuottama laatu on keskimääräisesti heikoin teollisuuden klustereista.
(Silén 1997).
Rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta koskevat määräykset muuttuivat vuonna 2006. Muutoksiin johtivat tapahtuneet rakennesortumat ja suuronnettomuuksien vaaratilanteet. Myös julkisten rakennusten lisääntyneet rakennusvirheistä johtuvat vauriot ovat saaneet rakentamisesta vastaavat tahot kiinnittämään
huomiota rakentamisen laatukysymyksiin.
Knights & McCabe (1997) painottavat, että merkittävin este johdon laatutavoitteiden toteutumiselle on inhimillisen käyttäytymisen jättäminen tarkastelun
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ulkopuolelle. Tämä koskee sekä asiakkaita että ennen kaikkea organisaatiossa
työskenteleviä keskijohdon ja suoritustason työntekijöitä. Johto ei voi helposti
omaksua johdonmukaista käyttäytymistä ihmisiä kohtaan, koska kustannusten
kontrollin mukainen ennakkoasenne on juurtunut sen uraperusteiseen identiteettiin ja hierarkkisiin valtasuhteisiin.
7.6

Haastattelut, työmaakokoukset ja muistiinpanot

Empiirinen havaintomateriaali muodostuu pääosin Rakennusyrityksen henkilöstön puolistrukturoiduista haastatteluista. Haastateltavina olivat kaikki yrityksen
ylimmän ja keskijohdon edustajat sekä henkilöstöluettelosta satunnaisotannalla
valitut työmaatason suorittavaa työtä tekevät toimijat. Yhteensä haastatteluja
tehtiin 12 kappaletta ja ne jakautuivat siten, että ylimpään johtoon kuuluvia oli
kolme, keskijohtoon neljä ja työmaiden suorittavan tason henkilöstöä edusti viisi
työntekijää. Ylimmän johdon repliikit on analyysissä kuvattu lyhenteellä (YJ),
keskijohto lyhenteellä (KJ) ja suorittavan tason edustajat lyhenteellä (TT). Laaja
tutkijan esiymmärrys tutkittavasta ilmiöstä antoi mahdollisuuden rajata haastateltavien määrää (Hirsjärvi & Hurme 1988).
Haastattelut tehtiin ylimmän johdon osalta yrityksen hallinnon tiloissa, keskijohto ja suorittavan tason työntekijät haastateltiin työmaaolosuhteissa. Haastateltavat olivat saaneet etukäteen suppean informaation haastatteluun liittyvistä aiheista, mutta tarkoituksena oli sallia haastateltavien kertoa mahdollisimman vapaamuotoisesti työstään ja omasta roolista laadun muodostumisessa. Keskusteluissa oli yleensä ns. taustoittava osio, jossa käytiin läpi tutkimukseen liittyviä
seikkoja, mutta pääsääntöisesti sen tarkoitus oli muodostaa luottamuksellinen
keskusteluyhteys haastateltavaan. Aiheeseen pääsemistä helpotti ”yhteinen viitekehys” eli haastattelijan vahva esiymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Kysymykset
liittyivät työn tekemiseen, laatuun ja työn organisointiin työpaikalla. Niiden funktio oli toimia keskustelun runkona, eikä keskustelua rajoitettu mitenkään sen siirtyessä kysymysten ulkopuolelle. Haastattelutilanteet sisälsivät kuitenkin myös
johdattelevia kysymyksiä liittyen työntekoon yleensä ja haastateltavan kokemuksiin työnteon muutoksista työuran aikana. Haastattelut tapahtuivat suhteellisen
vapaasti tutkijan ja tutkittavan välisen keskustelun muodossa. Keskijohdon ja
työntekijöiden keskustelut käytiin pääasiassa eri työmailla ruokatuntien aikana ja
työpäivän viimeisten tuntien aikana. Keskusteluissa ei ollut vaikeutta päästä aiheeseen yleisellä tasolla, mutta varsinaiseen tutkimuksen kannalta relevanttiin
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agendaan pääseminen ei tapahtunut välittömästi, vaan tallennettu osio on vain osa
tilanteesta.
Ylimmän johdon haastattelut kestivät ajallisesti pitempään kuin kahden muun
henkilöstöryhmän, joiden haastattelut kestivät keskimäärin noin puolitoista tuntia.
Keskijohdon osalta haastattelut keskeytyivät toistuvasti akuuttien työnjohtotehtävien vuoksi, mikä pidensi tutkijan läsnäoloa työmaalla. Keskeytykset ja niiden
syyt kirjattiin haastattelumuistioon ja ne syvensivät keskijohdon ja kirvesmiesten
päivittäisen työnteon ymmärtämistä. Suorittavan tason osalta alussa oli vaikeuksia
saada haastateltavat vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä ei ole yrityksen johdon
lähettämä työntutkija, vaan haastattelut tulevat tieteellisen tutkimuksen aineistoksi.
Heidän kokemustensa ja asenteensa esille saaminen edellytti tietynlaisen läheisyyden ja luottamuksen ilmapiirin rakentumista. Vahva esiymmärrys käsiteltävästä aiheesta sekä pitkäaikainen kokemus siitä, miten oman puhetavan voi sopeuttaa
kunkin henkilöstöryhmän puhumisen tapaan, auttoivat vuorovaikutuksessa ja
auttoivat pääsemään ”sisään” ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijöiden
tutkittavaan todellisuuteen. Luottamuksellisen suhteen syntymisen jälkeen keskustelun syvyys parani merkittävästi ja haastateltavat aktivoituivat kertomaan
työnteostaan vapaasti. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.
Työmaakokouksiin osallistuminen lisäsi tietämystä työmaan normaalista arjesta. Kokouksissa käsiteltiin yleensä akuutteja kohteen rakentamiseen liittyviä
kysymyksiä, ja niiden perusteella pystyttiin havainnoimaan työnjohdon ja työntekijöiden välisen suhteen luonnetta ja yksityiskohtia. Työmaakokousten kulusta
laadittiin pääkohdittainen muistio, johon kirjattiin käsiteltäviä asioita ja ongelmatilanteiden ratkaisukeskusteluja. Työmaakokouksissa käsiteltyjen asioiden luonne
ei oleellisesti poikennut haastatteluissa esitetyistä. Kuitenkin kokouksissa käsiteltyjen yksityiskohtaisten työmaatapahtumien analyysi vaati runsaasti pelkistämistä.
Käsiteltävät asiat liittyivät kiinteästi käynnissä olevaan työtehtävään. Verrattaessa
haastatteluaineiston ja työmaakokousten muistiinpanojen tuloksia voitiin todeta
niiden täydentävän toisiaan. Haastattelut antoivat laajemman kuvan, ja työmaakokouksissa tuo kuva tarkentui.
Edellä esitetty tutkimusmateriaali tarjoaa kattavan aineiston laatuun liittyvien
erilaisten diskurssien ja diskursiivisten käytäntöjen tutkimiseen. Haastatteluaineiston lisäksi osallistuminen työmaakokouksiin täydensi rakentunutta kuvaa
työmaan tapahtumista. Toisaalta erilaisten aineistojen yhteensovittaminen oli
haastavaa, sillä työmaakokousten keskustelu tapahtui akuutissa tilanteessa, eli sen
voi katsoa kuvastavan ”luonnollista” keskustelua, kun taas haastatteluilla tuotettu
data todennäköisesti kuvasi kielen käyttöä haastattelutilanteessa. Haastattelujen
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perusteella muodostunut näkemys todennäköisesti kuvaa toimijoiden diskursseja
yleisemmällä tasolla.
Kaikkien kolmen henkilöstöryhmän haastatteluissa oli havaittavissa saturoitumista. Haastateltavat palasivat puheessaan usein itselleen merkityksellisen asian
käsittelyyn, ja eri haastateltavien puheissa oli havaittavissa samankaltaisuuksia,
joten ei ollut aiheellista laajentaa haastateltavien lukumäärää eikä kertoja.
Ylimmän johdon haastattelujen teema oli sama kuin muiden ryhmien. Siitä
huolimatta sen luonne keskittyi voimakkaasti liiketoimintaan, ja kokonaisuudessaan agenda kääntyi jatkuvasti laadun käsittelystä talouden ja taloudellisten tekijöiden esittämiseen. Haastattelun kulkua oli vaikea saada pysymään tutkimuksen
kannalta oleellisissa asioissa, mutta ylimmän johdon haastatteluihin käytetty runsas aika mahdollisti tutkimuksen kannalta relevantin aiheiston seuloontumisen
aineistosta.
7.7

Aineiston analyysin eteneminen

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole mahdollista tehdä jyrkkää rajaa aineiston keräysvaiheen ja analyysin välille. Silverman esittää, että analyysi alkaa silloin, kun
tutkija luokittelee asioita ryhtyäkseen tekemään muistiinpanoja. Lisäksi on vaikea
määritellä ajankohtaa, jolloin analyysi on täydellisesti suoritettu ja vaihe voidaan
katsoa päättyneeksi. Kirjoittaminen alkaa varhaisessa vaiheessa, yleensä tutkimustehtävän selkeydyttyä, eikä se ole erillinen tutkimusprosessin vaihe vaan
kestää tutkimuksen valmistumiseen saakka. (Silverman 2001).
Tämän tutkimuksen diskurssit saivat alustavat kehyksensä ja olemuksensa litterointivaiheessa. Silloin oli kuitenkin mahdotonta määritellä niiden liittymistä
tutkimuskysymyksiin eikä myöskään ollut mahdollista hahmottaa diskurssien
tavoitteita. Lisää selkeyttä löytyi haastattelujen, kirjoittamisen ja analyysin yhdistelmästä, jota muistiinpanot ja esiymmärrys auttoivat jäsentymään. Prosessi ei
ollut määrätietoisesti etenevä, vaan analyysin kuluessa jouduin tutkimaan aineistoa pala palalta mutta myös kokonaisuutena lukuisia kertoja ja vaihtamaan tarkastelukulmaa toistuvasti. Analyysi on ollut monimutkainen prosessi, jossa menetelmäkirjallisuudessa esitetyt vaiheet ovat kyllä mukana, mutta niiden järjestys on
ollut kaikkea muuta kuin ohjekirjamainen – lupaavan etenemisen jälkeen olen
joutunut palaamaan taaksepäin ja seuraamaan uusien havaintojen viitoittamaa
johtolankaa. Tässä prosessissa sisäistin myös lauseen, että kaikilla diskursseilla ei
ole ennalta päätettyä tarkoitusta, vaan jotkut diskurssit voidaan esittää ilman tietoa niiden seurauksia tuottavasta luonteesta. Olen saanut omakohtaisesti ja varsin
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raskauttavanakin kokea Wodakin (2007) näkemyksen siitä, että kriittinen diskurssianalyysi ei etene suoraviivaisesti teoriasta empiriaan, vaan on tavallisesti jatkuvaa liikettä näiden väillä.
Laineen (2010) mukaan tutkimukseen kuuluu ajoittain kriittinen ja reflektiivinen vaihe. Tulkinnat pitää asettaa koetukselle, ja omaa tutkimusta on syytä tarkastella tietoisena omista tutkimukseen liittyvistä lähtökohdista. Hänen mukaansa
on yritettävä löytää tie toisen ”toiseuteen” eli tutkittava omaa, ainutlaatuista suhdetta johonkin asiaan. Empiirisen aineiston hankintaprosessin ja vielä analyysivaiheenkin alussa minulla oli omaan työkokemukseeni perustuva normatiivinen,
vahvasti managerialistiseen näkemykseen pohjautuva varmuus rakennustoimialan
toimintalogiikasta. Törmättyäni lukuisia kertoja selittämättömiin ristiriitoihin
oman käsitykseni ja aineiston välillä olin pakotettu hylkäämään ennakkoasenteeni
ja keskittymään aineiston antamaan informaatioon. Oli lähdettävä ”puhtaalta pöydältä”. Haastattelujen antama kuva työprosessin todellisuudesta muutti aikaisemman, kirjallisuuteen ja omaan työhistoriaan perustuneen tulkinnan. Toisaalta vastaanottotarkastusten ja vuositakuutarkastusten muistiinpanot edustivat ”persoonatonta” näkemystä, sillä niiden laatiminen oli tapahtunut ilman henkilökohtaisuuteen perustuvaa tilannetta.
Tutkimusprosessi eteni aidon induktiivisesti (Dubois & Gadde 2002), sen jälkeen kun olin aktiivisesti hylännyt esiymmärrykseeni perustuvat normatiiviset
oletukseni rakennustoimialan toimintalogiikasta ja rakentamisen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Teoreettiset näkökohdat selkeytyivät vähitellen, sen jälkeen kun
ryhdyin analysoimaan materiaalia ja perehtymään tutkimusaiheeseen liittyvään
teoreettiseen keskusteluun.
Alkuperäinen tutkimukseni aihe oli tutkia laadun muodostumista managerialistisesta lähtökohdasta. Olin lähtenyt hyvin varhaisessa vaiheessa keräämään
aineistoa tavoitteenani löytää laadun tuottamisen osatekijöitä ja selkeitä vastauksia tutkimuskysymyksiini. Tutkimuksen kuluessa ja aineiston vahvasti ohjaamana
tutkimuksen suunta muuttui tutkimaan ilmiötä kriittisen teorian mukaisesti sekä
läheltä että kaukaa. Vaikka ennakkoasetelmani osoittautui virheelliseksi, pystyin
aineiston opastamana suuntaamaan mielenkiintoni tutkittavan ilmiön ja toimijoiden väliseen suhteeseen ilman teoreettista painolastia. Teoreettinen näkemys alkoi
kehittyä siinä vaiheessa, kun olin lopettanut haastattelut ja luokittelu alkoi. Menettelyllä oli sekä hyvät että huonot puolensa, sillä saatoin tarkastella aineistoa
ilman ennakkoasenteita, mutta haittana oli aineiston rikkaudesta johtuva heterogeenisyys. Minulla oli edessäni valtava määrä lupaavia johtolankoja. Ensin tuntui,
että en osaa seurata niistä ainoatakaan. Ennen lopullisten diskurssien löytymistä
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esillä oli ollut lukuisia variaatioita työprosessiin osallistuvien henkilöiden tavasta
tulkita maailmaansa.
Lopullisten valintojen selkeydyttyä oli ilmeistä, että kielenkäytön rikkaus ja
monenlaisten merkitysten läsnäolo haastateltavien puheessa olisi mahdollistanut
myös toisenlaisen tulkinnan. Vaikka olisi ollut mahdollista rakentaa analyysi erilaista menetelmää käyttäen, uskon, että olisin tullut samoihin diskursseihin ja
tuloksiin. Kaikki diskurssit eivät nousseet esiin mitenkään helposti, mutta alkoivat
löytyä aineiston huolellisen tarkastelun myötä. Lopulliset diskurssit vahvistivat
kunkin henkilöstöryhmän yhtenäisen subjektiviteetin, jonka perusteella selvisi,
miten kyseessä oleva ryhmä käyttäytyy työprosessissa. On muistettava, että diskurssit kehystävät kunkin henkilöstöryhmän tekoja tuossa tilanteessa, eikä ole
todennäköistä, että valitut diskurssit olisivat relevantteja, mikäli ne irrotetaan
tämän tutkimuksen kontekstista.
Yleisenä huomiona oli, että puheen konkreettisuus kasvoi lähestyttäessä työmaata. Ylimmän johdon puhe sisälsi runsaasti abstrakteja ilmaisuja taloudesta,
tulevaisuudesta, suhdanteista, kannattavuudesta, kulttuurista ja motivaatiosta,
mutta konkreettinen työprosessi tai yksittäinen työmaa ei ollut kertaakaan esillä.
Sen sijaan keskijohdon ja varsinkin suoritustason puhe sisälsi pelkästään lähiympäristöön ja nykyhetkeen liittyviä havaintoja ja kommentteja. Haastattelujen yhteisenä piirteenä oli haastateltavien mahdollisuus kertoa tarinaansa vapaasti
omaan työhönsä liittyvien kokemusten ohjaamana. Tarkoitus oli antaa haastateltavien puhua mahdollisimman paljon ja vapaasti laadusta ja työnteosta sekä omasta
roolistaan niissä. Haastatteluissa oli kuitenkin myös tiettyjä kysymyksiä, joilla
pyrittiin saamaan haastateltava kertomaan tarkemmin oma käsityksensä aiheista.
Aloitin analyysin ylimmän johdon haastatteluista, koska olin lähestynyt kohdeorganisaatiota heidän kauttaan ja sopinut ensimmäisen haastattelun yhteydessä
heidän kanssaan, miten tulen menettelemään muiden henkilöstöryhmien suhteen.
Aluksi ryhdyin etsimään avainsanoja materiaalista. Tällöin avainsana saattoi olla
mikä tahansa keskeinen sana tai teema, jonka haastateltava toi puheessaan esiin.
Seuraavaksi tavoitteena oli järjestää haastateltavien puheesta valitut sanat kategorioihin, joista oli tarkoitus muotoilla diskurssit. Kategorioiden hahmottaminen
vaikutti aluksi mahdottomalta ja olin varma, että olin jotenkin epäonnistunut
haastatteluissa. ”Oikeita” kategorioita ei tuntunut olevan laisinkaan löydettävissä
ja aineisto tuntui olevan täynnä päällekkäisiä merkityssysteemejä. Tuossa vaiheessa jätin aineiston joksikin aikaa ja ryhdyin perehtymään työn sosiologiaan.
Pitkällisen teorian kanssa käydyn keskustelun perusteella oivalsin, että oikeastaan
rakentamisen työprosessi on se toimintatila, jossa eri intressiryhmien perimmäi174

nen vaikutus tulee näkyviin. Palatessani aineiston pariin ylimmän johdon haastatteluaineiston rikkaus kääntyi myönteiseksi, koska pystyin muodostamaan runsaasti teemakategorioita. Teemakategorioita muodostui sekä varsinaisesta fokuksesta
eli laadusta, mutta yhä voimakkaammin esille alkoivat nousta johtamisen menettelyt ja työhön liittyvät luonnehdinnat. Tähän mennessä olin siis pystynyt löytämään aineistosta runsaasti erilaisia pääkohtia ja teemoja, mutta oli jotenkin löydettävä yhteys niiden välille. Eniten haastattelujen perusteella esille olivat nousseet vastuu organisaatiosta, kontrollin ja johtamisen välttämättömyys, työntekijöiden materiaalien ja työajan tuhlaus sekä johdon ylivertaisuus muihin toimijoihin nähden.
Keskittymällä työprosessin analyysiin päädyin tulkintaan, että kaikki ylimmän johdon teemat liittyvät enemmän tai vähemmän organisatoriseen kontrolliin
ja johdon ylivertaisuuteen. Teoriasta johdettuna huomasin, että organisatorinen
kontrolli pitää sisällään kaikki johtamiseen liittyvät toimenpiteet – myös yksittäisen rakennuskohteen työprosessin yhteydessä tapahtuvan kontrollin. Sen jälkeen
diskurssit alkoivat konkretisoitua. Kehitin diskursseista useita eri muotoja, tarkastelin niitä useasta eri perspektiivistä ja vähitellen ne alkoivat saada lopullisen
muotonsa. Alun perin lopullisia diskursseja oli neljä, mutta ”aika”-diskurssi oli
luonnollista yhdistää kontrolliin liittyvään diskurssiin ja patriarkaalisuus-diskurssi
toiseutta ilmentävään diskurssiin, ja näin ollen ylimmän johdon haastatteluista
saatiin lopullisia diskursseja kaksi.
Seuraavaksi ryhdyin analysoimaan keskijohdon puhetta. Puhe oli huomattavasti konkreettisempaa kuin ylimmän johdon, ja pääsääntöisesti aiheet liittyivät
asiakkaisiin, resursseihin, työn tekemiseen, johdettaviin ja aikatauluihin. Materiaali oli runsas sekä aihepiiriltään että painotuksiltaan, ja keskustelu rönsyili yhteiskuntajärjestyksestä ihmisen ahneuteen. Verrattuna ylimmän johdon aineiston
analyysiin, keskijohdon esittämisen konkreettisuus toi mukanaan selkeyttä, vaikka avainsanojen löytäminen vei jälleen runsaasti aikaa. Tässä prosessissa oli mukana monenlaisia diskurssikehitelmiä, ja lopulliset diskurssit löysivät muotonsa
pitkän iteratiivisen prosessin perusteella. Löytymisessä apuna oli esiymmärrys
rakennustoiminnan työprosessista. Myös työmaakokousten muistiinpanot auttoivat hahmottamaan konkreettisia työnjohtotilanteita. Keskijohdon puheissa korostui voimakkaasti sankaruus ja kova työnteko. Tulkintani mukaan keskijohdon
subjektiviteetti rakentui voimakkaasti tunteeseen, jossa vaihtelivat kova työ, niukat resurssit ja asiakkaiden vaatimukset. Nimesin keskijohdon jäljelle jääneen
diskurssin rajoitetuksi sisäiseksi yrittäjyydeksi, sillä sen puheissa heijastui voi175

makkaasti sankarillisen toimijan rooli vaikeissa olosuhteissa ja vähillä resursseilla.
Toinen jäljelle jäänyt diskurssi liittyi asiakkaaseen.
Kolmas toimijaryhmä työprosessissa olivat työmaiden suorittavat henkilöt.
Suorittavan tason työntekijöiden haastattelut sisälsivät osittain temaattisesti samoja aiheita kuin keskijohdon haastattelut, mutta tyyli oli kriittisempi. Kritiikkiä
esitettiin organisaatiota, sen johtoa, olosuhteita ja yleensä työntekijän asemaa
koskien. Analyysi eteni periaatteessa samalla tavalla kuin keskijohdon osalta,
mutta materiaali oli vieläkin runsaampaa ja vaihtoehtoisia etenemissuuntia oli
monta. Haastatteluissa nousi esiin runsaasti vapaamuotoisia tarinoita ja vertailuja
nykyisen ja entisen työnteon eroista. Nykyinen työskentelytapa nähtiin mekaanisena kokoonpanona, jossa koko ajan oli käynnissä taistelu aikaa vastaan. Analyysiprosessissa oli esillä runsaasti lopullisten diskurssien variaatioita. Avainsanojen löytymisen ja teemakategorioiden valinnan ja kriittisen arvioinnin jälkeen
hahmottuivat lopulliset diskurssit. Haastatteluissa tuli vahvasti esiin voimattomuuden tunne ja kritiikki työnteon yksitoikkoista luonnetta kohtaan. Työntekijät
kokivat olevansa voimattomia ylhäältä tulevien käskyjen puristuksessa, eivätkä he
kokeneet voivansa vaikuttaa omaan työntekoonsa. Kuitenkin he olivat ylpeitä
ammattitaidostaan ja olivat jopa valmiita käyttämään sitä painostuskeinona organisaatiota vastaan. Vastustuksen eri muodot, kuten kyynisyys, liioitteluun viittaavat ilmaisut ja katkeruus työsuhteen väliaikaisuudesta näkyivät suorittavan tason
ilmaisuissa.
Diskurssien kuvaukset saivat alkunsa edellä mainituista vaiheista. Tämän jälkeen jatkoin aineiston kolmen henkilöstöryhmän diskurssien tavoitteiden analyysiä ja yhdistämistä teoriaan. Käyttämääni analyysiprosessia voi kutsua analyyttiseksi induktioksi, jossa tarkoitus on luonnostella erilaisia diskursseja, kunnes
löydetään sellaiset, jolla kaikki tapaukset saadaan kuvattua (Becker 1998).
Kunkin henkilöstöryhmän käyttämiä diskursseja käytettiin vaihtelevassa määrin: haastateltava saattoi käyttää oman ryhmänsä kaikkia diskursseja tai vain yhtä
niistä. Vaikka joitakin diskursseja käytettiin useammin kuin toisia, on tässä tutkimuksessa kohdeltu kaikkia diskursseja tasaveroisesti. Kaikki diskurssit perustuvat
haastateltavien kokemaan sosiaaliseen todellisuuteen ja olen ymmärtänyt niiden
olevan yhtä tärkeitä minulle tutkijana. On otettava kuitenkin huomioon, että minun roolini haastattelijana on eräiltä osin voinut tuottaa enemmän tavoiteltavaa
laatua kuin kuvausta todellisesta tilanteesta. Haastateltavan tulkinta teemaan liittyvistä kysymyksistä on voinut saada hänet todistelemaan itselleen asioiden toivottavaa tilaa eikä niinkään todellisuutta.
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Analyysini ja sen tulokset tarjoavat kattavan diskursiivisen aineiston erilaisten laatuun ja työntekoon liittyvien diskurssien ja diskursiivisten käytäntöjen
tutkimiseen. Erityisesti analysoitu data mahdollistaa diskursiivisen materiaalin
yhdistämiseen työmaakokousten muistiinpanoihin esiymmärryksen avulla. Aineiston avulla on ollut mahdollista saada aikaan asetelmia, jotka kuvaavat toimijoiden diskursseja yleisemminkin kuin pelkkä diskurssi tuo esiin.
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8

Diskurssit työprosessissa

Tämä luku koostuu kohdeorganisaation henkilöstöryhmien diskurssien kuvauksista, jotka ovat syntyneet siitä aineistosta, jossa he ovat antaneet merkityksiä laadulle ja omalle toiminnalleen kohdeorganisaatiossa. Näihin diskursseihin olen liittänyt omat tulkintani.
Lähtökohtana analyysille ja tulkinnoilleni on Laineen ja Vaaran (2007) tapaan
tässä prosessissa rakentunut ja yhä vahvistuva käsitykseni siitä, että diskurssien
taistelun avulla organisaation jäsenet puolustavat oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa organisaation toimintaan, vahvistavat autonomiaansa organisaation
jäseninä ja pohjimmiltaan korostavat identiteettiään kunnioitettuna ja tärkeänä
organisaation jäsenenä. Keskeistä tässä näkökulmassa on diskurssin ja subjektiviteetin kiinteä yhteys. Toisaalta tietyt diskurssit asemoivat mukana olevia toimijoita, mutta toisaalta toimijat voivat vastustaa muiden diskursseja ja siten suojella tai
vahvistaa omaa subjektiviteettiaan. Subjektiviteetti voidaan ymmärtää diskursiivisesti rakentuneena sosiaalisena identiteettinä mutta myös toimintana tietyissä
konteksteissa. Dialektinen taistelu paljastaa, miten tiettyjen diskurssien käyttö on
”osa valtataistelua, hegemoniaa ja henkilökohtaistettua käsitystä identiteetistä” (Mumby 2005: 24).
Nämä dialektiat sisältävät usein dynamiikan kontrollin ja vastustuksen välillä.
Toimijat käyttävät tiettyjä diskursseja kontrollin keinona. Toiset voivat tuottaa
piiloista tai suoraa vastustusta tiettyjä diskursseja ja niiden implikaatioita, esimerkiksi subjektiviteettia, kohtaan.
Nostan esille niitä diskursseja, joiden avulla haluan havainnollistaa käsitystäni hegemonisesta taistelusta, jonka tulkitsin olevan käynnissä. Taisteluosapuolina
vastakkain olivat ylin johto, keskijohto ja suorittava taso. Tulkintani käynnissä
olevasta diskursiivisesta taistelusta ei ole luonteeltaan tai esiintymiseltään ainutlaatuinen. Tutkimukset (Covaleski ym. 1998, Laine 2010, Laine & Vaara 2007)
osoittavat, että organisaatiossa on käynnissä jatkuvasti monenlaisia ryhmien välisiä taisteluita, joista laatuun liittyvä on yksi. Käytännössä tarkasteltavaksi otettu
kamppailu on vain eräs muiden joukossa, mutta tutkimuksen aiheen kannalta se
on relevantti.
Tavoitteenani on kuvata tutkimuskohteen osallisten kokemukset mahdollisimman alkuperäisesti. Kuitenkaan haastattelua ei ole aiheellista esittää kokonaisuudessaan, vaan tässä luvussa esitetään niitä aineiston osia, joiden esiymmärrykseen perustuen ajatellaan kuuluvan tutkimuksen piiriin. Vrt. Laine (2010) .
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Kuvauksiin on liitetty otteita käytetyistä ilmaisuista, joiden tarkoitus on osaltaan paljastaa niiden käyttö tuon taistelun työkaluina. Kuten edellisessä luvussa
todettiin, liittyy diskursiivinen taistelu kilpaileviin näkemyksiin laadusta ja työn
tekemisestä. Toimijat yrittävät saada käyttämänsä diskurssit hegemonisiksi, jolloin niiden merkityksen kasvaminen antaisi diskurssin tuottajalle enemmän valtaa.
Samalla diskurssien rakentuminen tuo näkyviin mukana olevien toimijoiden subjektiviteettiin liittyviä perusnäkemyksiä. Laineen (2010) mukaan kuvaus on syytä
tehdä kielellä, joka myötäilee mahdollisimman tarkasti haastateltavan omaa puhetta, ja myös suoria lainauksia voidaan käyttää korostamaan haastateltavan ilmaisutapaa. Tarkoituksena on siis esittää aineiston merkitsevä aines tiivistettynä.
Henkilöstöryhmät on tekstikatkelmissa esitetty seuraavasti: Rakennusyrityksen ylin johto on lyhennetty (YJ). Siihen kuuluvat kohdeorganisaation toimitusjohtaja, tekninen johtaja ja rakennuspäälliköt. Heidän työhuoneensa sijaitsi Rakennusyrityksen pääkonttorissa, joka sijaitsi erillään varsinaisista työmaista. Keskijohtoon (KJ) kuuluivat vastaavat mestarit ja työnjohtajat. Heidän työpisteensä
sijaitsi yleensä kunkin rakennustyömaan yhteyteen siirretyssä työmaatoimistossa.
Suorittavan tason työntekijöiden (TT) työmaaparakit sosiaalitiloineen sijaitsivat
myös kunkin työmaan yhteydessä.
8.1

Ylimmän johdon hegemoniapyrkimys

Tarkastellessani haastatteluja huomasin eri henkilöstöryhmien välisen jännitteen.
Yhä ilmeisemmäksi kävi näkemys siitä, että kysymys on vallan epätasaisesta
jakautumisesta. Myöhemmin oivalsin, että ylimmän johdon puheissa valta oli
läsnä itsestäänselvyytenä, josta ei tarvinnut puhua. Tämä diskurssi syntyi siis
kontrollia korostavasta subjektiviteetista, joka oli ominaista ylimmälle johdolle.
Se sisältyi heidän subjektipositioonsa, jonka perusteella heillä oli oikeus puhua
noin (Hardy ym. 2000).
Ylin johto korostaa vastuutaan koko organisaation tulevaisuuden varmistajana. Sen diskursseissa näkyi oman organisatorisen aseman korostaminen ja patriarkaalinen vastuu organisaation muista jäsenistä. Ylin johto pyrki rakentamaan
hegemonista asemaa vahvan ja moniulotteisen kontrollin avulla.
8.1.1 Kontrollidiskurssi
Ylimmän johdon laatukäsitys lähtee tuotantokeskeisestä laadusta. Ylin johto olettaa, että organisaation tuottama laatu on kunnossa, kunhan organisaation toiminta
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noudattaa ylhäältä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Työmaajohdon tehtävänä on
valvoa niiden noudattamista. Ylimmän johdon kontrollistrategia lähtee siitä, että
kaikkia organisaation toimintoja tulee valvoa tarkasti. Tämän kontrollidiskurssin
suoraviivaisena tavoitteena on kehittää vahva valvontafunktio organisaation kaikille tahoille. Kontrollidiskurssi esittää useita erilaisia tapoja kontrolloida organisaation työprosessia. Se johtaa hegemoniseen asemaan, joka kuitenkin aiheuttaa
osittain näkyvää, mutta enimmäkseen piiloista vastustusta organisaatiossa.
Kontrollidiskurssissa yhdistyvät laatukäsitys ja yrityksen tavoitteet. Ylin johto pitää yrityksen tärkeimpänä tavoitteena talouden onnistumista, joka on mahdollista saavuttaa toiminnan laadun avulla. Yhden henkilön harjoittamassa käsityömäisessä tuotannossa suunnittelu, tuotanto ja laadun valvonta johtamisineen tapahtuvat yhtenä kokonaisena toimintana. Laatu on keskeinen osa käsityöläisen
ammattitaitoa, eikä sitä voida erottaa irralliseksi mitattavaksi toiminnoksi tai ominaisuudeksi. Nykyaikaisessa teollisessa työprosessissa vain toiminnan kontrollointi saa ylimmän johdon käsityksen mukaan aikaan laadullisesti riittävän korkeatasoisia tuotteita. Sen käsityksen mukaan toiminnan kontrollointi toimii työkaluna yrityksen taloudellisen tuloksen maksimoimisessa:
”toiminnan laatu – yrityksen tärkein asia: talouden onnistuminen” (YJ)
Korostamalla tietävänsä yrityksen tärkeimmän asian ylin johto korostaa sosiaalista identiteettiään, joka erottaa johdon muista toimijoista: henkilöstöstä, asiakkaista, alihankkijoista, yhteistyökumppaneista ja julkisesta vallasta. Talouden onnistuminen on siis kontrollidiskurssin mukaan yrityksen tärkein asia ja sidosryhmistä
omistajien tyytyväisyys merkittävin laatuun liittyvä määrittely. Toiminnan laatuun
liittyy maksimaalisen tehokkuuden tavoittelu, joka saavutettaisiin suoran valvonnan avulla.
Kontrolli ilmenee diskurssissa monella tavalla. Johdon näkyvänä, eksplisiittisenä tavoitteena on pitää kaikki yrityksen toiminnot suoran valvonnan alaisena ja
saada siten oma laatuun liittyvä tavoite vallitsevaksi. Tässä johto pyrkii rakentamaan ja vahvistamaan saavuttamaansa hegemonista asemaa. Suora kontrolli ilmenee suhtautumisena muuhun henkilöstöön, ja diskurssi rakentaa käsitystä organisaation muista jäsenistä välitöntä valvontaa tarvitsevina ammattitaidottomina
suorittajina:
”…valvonta on tärkein…” (YJ)
”…käskytys ja valvonta…” (YJ)
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”…syötti tai keppi, joilla ohjata…” (YJ)
”…kepin haluaisin mukaan, jos joudutaan korjaamaan vinoja seiniä” (YJ)
”…uudet ihmiset on riski – niiden perään on katottava, koko ajan juostava”
(YJ).
Puhuessaan laadusta ylin johto tarkoittaa pelkästään kontrollidiskurssiin liittyvää
toiminnan laatua. Se puolestaan edellyttää työprosessin pystyttämistä ja ylläpitämistä siten, että taloudellinen tulos saavutetaan. Ylimmän johdon ihmiskäsitys
lähtee oletuksesta, että työntekijät tekevät työnsä pelkästään rahasta ja heitä on
valvottava, jotta työ tulisi tehdyksi.
Tärkein kontrollin muoto on ajan hallitseminen ja käyttö. Ylin johto käyttää
aikaa monella tavalla saavuttaakseen tavoitteensa. Ensinnäkin ylin johto laatii
työprosessin aikataulut omien tavoitteidensa mukaisesti. Markkinataloudessa
toimivan organisaation tavoitteena on minimoida työprosessiin sitoutuneen pääoman kiertoaika. Tällöin ylin johto arvioi työprosessin kunkin vaiheen ajallisen
keston ja rakentaa aikataulut koko hankkeelle. Usein rakennuttaja on mukana
aikataulun laatimisessa, ja rakennuttajan intressit ovat yleensä yhteneviä urakoitsijan kanssa – mitä nopeammin hanke saadaan valmiiksi, sitä nopeammin kohteeseen sitoutunut pääoma saadaan vapautettua ja kohteen tulovirta käynnistyy. Alihankinta sovitetaan näihin aikatauluihin, ja työprosessin kokonaisaika on keskijohdon toimintaa kontrolloiva aikataulu. Keskijohto kritisoi pyrkimystä minimoida sitoutuneen pääoman kiertoaika tai saada nopea tuottokertymää, koska keskijohdon tavoitteet ovat ristiriidassa kireiden aikataulujen kanssa.
Vaikka aikataulutus on merkittävä ylimmän johdon harjoittaman kontrollin
muoto, se ei ole lainkaan esillä ylimmän johdon puheissa. Se kuvastaa pääoman
käytön tehokkuustavoitteen sisään rakentunutta olemusta kapitalistisesti kilpailevilla markkinoilla. Johto on sisäistänyt kilpailun säännöt, ja pääoman maksimaalinen tuottotavoite otetaan itsestäänselvyytenä yrityksen toiminnassa.
Työn käyttö tuotannontekijänä on sidoksissa ajan käyttöön. Ostaessaan työtä
maksaa organisaatio työnsä myyjille korvauksen työpotentiaalin muuttamisesta
konkreettiseksi työsuoritukseksi. Tämä tapahtuu huolimatta siitä, onko kyseessä
tuntityönä tapahtuva työsuoritus tai kiinteä, aikaan tai tehtäväkokonaisuuteen
sidottu palkitseminen. Tuntityönä tapahtuvan työsuorituksen korvaus on käytössä
etupäässä rutiininomaisissa ja vähemmän ammattitaitoa edellyttävissä töissä.
Tällaiset työtehtävät annetaan usein tilapäisen työvoiman hoidettavaksi, ja ne
edellyttävät runsaasti välitöntä kontrollia.
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”tuntityönä ku antaa tehä niin ei seleviä ketä nyt syyttää virheistä”…(YJ)
”…saa sitten mestari seurata koko ajan sen työn varsinaisen suorittajan elikkä työntekijän tekemistä…” (YJ)
Suosiessaan monitoimiurakoita välttyy ylin johto pystyttämästä kalliita valvontajärjestelmiä. Urakkaryhmä valvoo omaa suoritustaan:
”…kun saahaan koottua semmonen kunnon porukka, niin…on kokonaisuudesta vastuussa – joutuu korijaamaan omat jälkensä, jos huonosti tekee…”
(YJ)
”..joutuvat korijaamaan porukalla jos joku ryhmästä töppää, niin oppivat
kattomaan toistensa perään. Siinä urakka lasahtaa ja jää tuntipalkka pienemmäksi” (YJ)
Vaikka ylin johto ei osallistu varsinaiseen työprosessiin, se haluaisi muuttaa työmaan käytäntöjä. Tämä kontrollidiskurssi on ylimmän johdon keino vahvistaa
omaa käsitystään organisaation johtamisesta, ja työprosessin muokkaamisen tulisi
tapahtua lisäämällä kontrollia. Ensinnäkin tiukentamalla otetta keskijohdosta ja
työntekijöistä muuttuisi toiminta suoraviivaisemmaksi ja taloudellinen tulos olisi
todennäköisemmin tavoitteen mukainen. Toiseksi ylin johto käyttää keskijohtoa
apunaan oman laatukäsityksensä näkyväksi tulemisessa. Käyttämällä taloudellista
kannustinta yrittää ylin johto saada keskijohdon tukemaan omaa laatukäsitystään
ja siten myös yrityksen tavoitteita maksimaalisen tuloksen aikaansaamisessa.
”Vastaavan mestarin tuotantopalkkio on keskeinen toiminnan laatua palkitseva. Firma palkitsee toiminnan laadusta elikkä jos työmaalle tehty budjetti
alittuu elikkä siellä kustannukset on pienemmät kuin mitä on etukäteen yhdessä sovittu budjetti, niin hän saa siitä palkkion.” (YJ)
Kolmanneksi korostamalla ennalta asetettuja ohjeita, menettelytapoja ja pikkutarkkoja työnkuvauksia ylin johto ei salli muiden organisaation jäsenten käyttää
kokemustaan tai harkintaa työprosessissa. Halu kontrolloida prosessia ei anna
varsinaisen työn tekijälle mahdollisuutta poiketa ohjeista. Näin se vahvistaa niiden roolia, joiden ylin johto ajattelee olevan parhaiten perillä asioista – siis omaa
rooliansa:
”…niiden (työnjohtajien) on huolehittava, että työt tehhään niin kuin asiakirjat edellyttää. Ettei hetken mielijohteesta aleta värkkäämään virnustuksia,
jotka ei sitten ehkä kestä – vaikka ne niitä ennen tekivätkin” (YJ)
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”…saisin aikaan sellaisen kontrollijärjestelmän, joka toimisi koko organisaation läpi…” (YJ)
”…ei sinne ilman valvontaa voi niitä laittaa… mitään saa aikaan… hukkaavat ja rikkovat vain vehkeitä enemmän – käjestä pitäen pitää mestarin ohjata
ja siihen se aika sitten mennee…” (YJ).
Vaikka ylin johto pyrkii kontrollidiskurssillaan johtamaan työprosessin kulkua
pikkutarkasti, suhtautuu se varauksella laatujärjestelmiin, joissa on määritelty
työprosessin toteuttamiseen liittyviä menettelyjä. Ylin johto kokee alalle kehitettyjen laatujärjestelmien uhkaavan sen mahdollisuutta harjoittaa kontrollia. Yhdessä patriarkaalisen ylivertaisuuden tunteen kanssa ylin johto väheksyy laatujärjestelmien perimmäistä tarkoitusta.
”En kyllä ole kiinnostunut työmaan laatujärjestelmistä, ennen tehtiin, nyt en
tiedä tekeekö niitä kukaan” (YJ).
”Laatujärjestelmät eivät toimi, ei ne ole tuoneet ratkaisua vaan työmaan
kontrolli on tärkeämpi” (YJ).
”Ei järjestelmillä vaan suurempi merkitys kulttuurilla – sanaton tieto” (YJ).
Patriarkaalinen diskurssi pitää sisällään myös varmuuden kaikkitietävyydestä.
Ylin johto olettaa, että heidän ylivertaiset taitonsa ja kokemuksensa korvaavat
mekanistiset alalle kehitetyt laatujärjestelmät. Asettuminen laatujärjestelmien
yläpuolelle ei johdu niiden toimintaa rajoittavista normeista ja toimintatavoista,
vaan se kuvastaa omaa, ”parempaa” tietämystä laadun tuottamisesta.
”…siksi tämä minun epäilevä suhtautuminen koko tähän muodolliseen toimintaan on näin vahva kuin se on, mutta tunnustan, että ei pelkällä hyvällä
uskolla näitä asioita voi johtaa – tarvitaan kokemusta käsitellä noita tuolla
työmaalla… kokemus siellä puhuu.” (YJ)
Neljäs kontrollin muoto on tieto asiakkaista. Ylin johto on joko neuvotellut hankkeen rakentamisesta tai koemarkkinoinut uutta hanketta. Sen perusteella se on
muodostanut näkemyksen asiakkaiden suhtautumisesta uuteen hankkeeseen.
Myös aikaisempien hankkeiden antama informaatio antaa ylimmälle johdolle
omasta mielestään varmuuden siitä, mitä asiakkaat haluavat. Asiakastieto ei kuitenkaan liity yksittäisten tuotteiden laatuun liittyviin ominaisuuksiin vaan asiakkaiden suhtautumiseen hankkeeseen kokonaisuutena eli hankkeen houkuttelevuuteen. Uusien hankkeiden käynnistyminen on täysin riippuvainen ylimmän johdon
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päätöksistä, ja muun henkilöstön rooli tässä on olematon. Tieto kysynnästä antaa
ylimmälle johdolle vallan päättää työprosessin aloittamisesta:
”jokainen asunnon ostaja muodostaa oman laatukäsityksensä – ei niille riitä
sopimuksen mukainen” (YJ).
”Ostajan pelossa tehdään sellaista, mitä sopimus ei edellytä.” (YJ).
” …lähetään liikkeelle kun saahaan varmuus että menee kaupaksi. Kootaan
porukka ja pannaan hanke liikkeelle. Monesti saahaan oottaa, että vapautuu
porukkaa edelliseltä työmaalta – monesti saadaan sitten joustavasti, mutta
joskus pitää ottaa kortistosta, se on aina riski – että minkälaisia…” (YJ).
Viides kontrollin muoto on talouden suunnittelun antama valta. Ylin johto on
hyvin perillä suhdanteista, oman yrityksen rahoitusasemasta ja kustannuslaskennan tuloksena myös kunkin yksittäisen hankkeen rahoituksesta. Ylin johto suunnittelee aloitettavan hankkeen rahoituksen ja määrittelee keskijohdolle myönnettävät resurssit. Hankekohtainen kustannustieto annetaan yleensä vain harvoille
yrityksen jäsenille, eikä esimerkiksi keskijohto pääse vaikuttamaan kohteensa
käytettävissä oleviin resursseihin.
Kuudes tapa kontrolloida työmaata on minimoida arvaamattomien kustannuserien, siis inhimillisen työn ja alihankinnan, kustannuksia. Niitä voidaan minimoida käyttämällä monimuotourakoita, ammattitaidotonta tilapäistyövoimaa
sekä kilpailuttamalla hinnan avulla alihankintaa.
Ylimmän johdon käsitys laadusta ja sen mukainen diskurssi vahvistaa johdon
hegemonista asemaa. Se estää muita ottamasta osaa laadun määräytymiseen vaikuttaviin tekijöihin, ja sillä on myös vaikutuksia muiden toimijoiden subjektiviteettiin. Erityisesti ylimmän johdon laatudiskurssi ja kontrollipyrkimykset estävät
muita toimijoita esittämästä vaihtoehtoisia, kokemukseen perustuvia tapoja työskennellä. Johto katsoo itsellään olevan oikeus määritellä ja kontrolloida, mitä
yritys tuottaa ja millä hinnalla:
”Meillä Rakennusyrityksessä seurataan jatkuvasti, mitä asiakkaat haluavat ja
meidän tapamme toimia tuottaa taloudellisesti järkevällä hinnalla asuntoja,
jotka täyttävät asetetut normit ja turvaavat yrityksen tulevaisuuden.” (YJ).
Yllä oleva yrityksen diskurssi rakentaa käsityksen, jonka mukaan koko yrityksen
henkilökunta on yhdessä mukana rakentamassa markkinoinnissa esitetyn laatu- ja
kustannustason mukaisia asuntoja. Kuitenkin ratkaisut rakennettavien asuntojen
hinnoittelusta tekee ylin johto ja laatutason määrittelevät normit, jotka ylin johto
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on omaksunut alalle asetettujen määritysten mukaisiksi. Diskurssi pitää sisällään
johdon itsestään selvän oikeuden harjoittaa taloudellista kontrollia ja siten myös
määritellä työprosessissa käytettävät resurssit ja menettelyt. Rakennusyrityksen
ylimmän johdon laillistettu oikeus huolehtia yrityksen tulevaisuudesta viittaa
omistajien edellyttämään taloudelliseen tulokseen ja ylimmän johdon asemaan
omistajien edustajana. Ylin johto käyttää vahvoja ilmaisuja saadakseen diskurssinsa hegemoniseksi.
”…jos ne töpeksii ja tekee sekundaa, niin kyllä ne sitten ittekin osaa hävetä,
kun hommat ei etene, niin ne alkaa ymmärtämään, että ei pojat, ei se näin
mee” (YJ).
”Näin asiaa ymmärtämätönkin käsittää… että jokaisen hankkeen on onnistuttava taloudellisesti, että kyetään maksamaan palkat ja verot ja että omistajille tulee sellainen tuotto, että meillä on halu pysyä toimialalla” (YJ).
Esimerkki vahvistaa ylimmän johdon vahvaa sitoutumista talouteen. Se samaistuu
omistajiin ja antaa kuvan ylimmän johdon ja omistajien roolista ”hyväntekijänä”,
joka työllistää ja huolehtii verojen maksamisella yleisestä hyvinvoinnista. Samalla ylimmällä johdolla on ylivertainen rooli organisaation toimijana. Tuottotavoite
esitetään tosiasiana, joka on otettava kaiken toiminnan perustaksi.
Seitsemäs ylimmän johdon käyttämä kontrollin muoto liittyy kulttuuriin. Ylin
johto käyttää kulttuuria kontrollin välineenä. Se olettaa, että yrityksen vahva kulttuuri saa kaikki osalliset työskentelemään johdon esittämien arvojen mukaisesti ja
yrityksen johdon laatukäsitys olisi yleisesti hyväksytty. Tämä yrityksen diskurssi
rakentaa kuvaa organisaatiolaajuisesta osallistumisesta johdon johtamaan tuotantoprosessiin. Ylimmän johdon painostus keskijohtoa kohtaan on aiheuttanut vastustusta, koska keskijohto toimii annettujen resurssien ja prosessissa tarvittavien
tuotantopanosten välisessä toimintatilassa. Painostus pystyttää työprosessi täyttämään ylimmän johdon laatukäsitys on ristiriidassa keskijohdon laatukäsityksen
kanssa.
”…yrityksen tapa toimia – sanaton viestintä – jokainenhan tietää, mikä on
pelin henki, mihin pyritään.” (YJ).
”…tietää, mikä henki yrityksessä on, kaikkihan sen tietää.” (YJ).
”Niillä on tietty käsitys, miten meillä toimitaan, mitä odotetaan.” (YJ).
”Ei järjestelmillä vaan suurempi merkitys on kulttuurilla – sanaton tieto.”
(YJ).
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”Kulttuuri on merkityksellisin – ei laatujärjestelmillä mitään saa aikaan…”
(YJ).
”… elikkä näin minä ainakin uskon, että lähes kaikki, ainakin kaikki toimihenkilöt ja hyvin pitkälle myös tuolla kent… kenttähenkilöstöt rakennusmieheen saakka – yksittäiseen rakennusmieheen saakka niin niillä on tiettykäsitys siitä, mitenkä Rakennusyrityksessä toimitaan, mitä odotetaan.” (YJ).
Käytetty terminologia ilmentää alentuvaa asennetta muita toimijoita kohtaan.
Ylimmän johdon hegemonian tavoittelu näkyy myös pelkona pehmeiden arvojen
vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Inhimillisen johtamisen nähdään edustavan
ajattelua, joka ei vie yritystä kohti johdon asettamaa tavoitetta. Pelko kontrollivallan luisumisesta pois saa ylimmän johdon korostamaan kontrollidiskurssinsa oikeutusta.
”Mutta kuitenkaan ei se työmaa nouse jos niitä ei kontrolloida, katota perään.
Ja pitää olla tiukka mestari että saa porukan liikkeelle – heti alusta on näytettävä uusille mikä on meillä meininki.” (YJ).
”…että se niin ku terävöityis, että minä sen sijalle että minä niin ku liikaa
luotan tähän tuota niin ku kulttuuriin ja hyvään tahtoon ja kaikkeen tällaiseen pehmoarvoihin niin että…että tuota tähän minun lapsenomaiseen uskoon niin sitä pitäis saada tuettua jollakin tällaisella systematiikalla – pitemmälle viedyllä systematiikalla kuin mitä se tällä hetkellä on.” (YJ).
Puhe edustaa ylimmän johdon sisäistä kaipuuta kasvattaa kontrollia entisestään,
vaikka aikaisemman puheen perusteella kontrolli on jo läsnä kaikessa sen toiminnassa. Samalla puhe antaa puhujalle itselleen oikeutuksen verrata vaarallisia tapoja johtaa, siis ”kulttuuria, ”hyvää tahtoa”, ”pehmoarvoja” ja ”lapsenomaista uskoa”, turvalliseen tapaan eli systemaattiseen, patriarkaaliseen johtamiseen.
8.1.2 Toiseus: suhtautuminen asiakkaisiin ja työntekijöihin
Ylimmän johdon kontrollidiskurssi tukee johdon laatukäsitystä, joka on rakentunut toiminnan laadun ympärille. Ylin johto paneutuu vain pinnallisesti Rakennusyrityksen tuotteen laatuun. Laatu ominaisuutena esiintyy vain asiakkaiden vaatimusten yhteydessä yleisellä tasolla:
”…niin monta niitä on laatuvaatimusta kuin on ostajaakin. Yhdelle jos kelpaa
tuo normaali RYLlin taso, niin ei se välttämättä seuraavalle kelpaa. Ja kaksi
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jos on samantasoista listoitusta kun on, niin jo joudutaan toinen purkamaan
ja sitten taas oikomaan ja toinen… ei mittään.” (YJ).
”… se ei tuota kovin suurta tuskaa, normit ja määräykset on sellaiset, että ei
tuota kovin suurta tuskaa päästä siihen, tai sanotaanko näin että normaalisuorituksella siihen pääsee helposti. Mutta se, että tämän päivän suuri ongelma meidän tyyppiselle rakennusliikkeelle on se, että kun myytävien asuntojen määrä on suuri, niin jokainen asunnon ostaja muodostaa oman laatukäsityksensä ja se … sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sopimuksen
mukaisen laadun kanssa.” (YJ).
”…jotkut RT-korttien ohojeet ja semmoset on muuttunnu että paljonko seinä
tai lattia saa olla kiero niin ei niisä nyt sillai niinko tällä virallisella puolella
oo tuota tapahtunu ja. Mutta sillai on tietenki tapahtunu, että asiakkaat niin
ne on tullut niinku laatutietoisemmiksi ne on tullu että tuota… että on tuota
asiakkaitten oikeusturvaa on parannettu uusilla laeilla ja tuota niin poispäin.” (YJ).
Yrityksen strategiassa ja julkituodussa markkinoinnissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Perustajaurakoinnissa on
kuitenkin ollut tunnusomaista kohdella asiakkaita joukkona, jolla on yhtenäiset
tarpeet, ja tarpeet tulevat tyydytetyksi suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyön
tuloksena. Suunnittelutoimiston kokemus ja urakoitsijan määrittelemä kohteen
sijainti antavat asiakkaille riittävän impulssin sitoutua asunnon hankintaan.
Toisaalta myös urakoitsijan tavoite saada itse rakennusprosessi mahdollisimman tehokkaaksi vaikuttaa siihen, että asiakkaiden toiveita ei juuri oteta huomioon. Yksilölliset ratkaisut pienentävät sarjatuotannon etuja, eivätkä asiakkaat ole
valmiita maksamaan riittävässä määrin etujen menetyksiä urakoitsijalle.
Vaikuttaisi siltä, että rakennustoimiala yrittää täyttää postmodernin asiakkaan
tarpeita tehokkuutta tavoittelevan modernin ajanjakson keinoin. Asiakas koetaan
välttämättömänä, mutta asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet ja muuttuneet
yhä yksilöllisemmiksi.
… jollain saattaa ruveta häiritsemään joku pilkku seinässä ja se saattaa se
pilkku olla sellainen että se sallitaan sopimuksessa, mutta jos se hänen mielestään ja kokee sen häiritsevänä niin ei edes pohdita että eikö sitä korjata.”
(YJ).
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Asiakkaaseen suhtaudutaan alentuvasti myös vähättelemällä asiakkaan tietämystä
rakentamisen virheistä.
”… niin tuota niin paljon asunnon ostajia semmoisia sielunhoidollisia toimenpiteitä, jotka tehdään vaikka sopimus ei edellyttäisi. ” (YJ).
Suhde asiakkaaseen rakentuu etupäässä negatiivisten tekijöiden kautta. Vastaanottotarkastuksessa kirjataan ylös kaikki havaitut puutteet ja laatuvirheet. Ne toki
korjataan, mutta vain, jos asiakas niistä huomauttaa. Sama tilanne toistuu vuositarkastuksessa, jossa asiakas esittää ensimmäisen asumisvuotensa aikana havaitsemansa laadulliset epäkohdat.
.. ja minulla on sellainen mielikuva että turhaankin että jossakinhan se raja
kulkee että pitää niin kuin jollain muilla keinoilla pitäs pystyä se asunnon ostaja saaha vakuuttuneeksi siitä, että vaikka tuo asia sinua vaivaa, niin se ei
ole virhe että unohdetaan koko juttu” (YJ).
Kun johto kuitenkin korostaa toiminnan jatkuvuutta ja omaa rooliaan omistajien
edustajana, ei voi välttyä ajatukselta, että ylin johto asettaa yrityksen omistajat
asiakkaiden tai organisaation toimijoiden edelle.
Ylimmän johdon ja muun henkilöstön välinen suhde on etäinen. Organisaatiota johdetaan toimistolta, josta on vain satunnaisia yhteyksiä työmaahan ja siellä
tapahtuvaan työprosessiin. Diskurssissa tehdään jyrkkä jako työmaan ja toimiston
välille. Työmaasta puhutaan ikään kuin se olisi ”jossakin tuolla” kaukana eikä
sinne juuri ole kiinteää yhteyttä. Samanlainen jako ilmenee diskurssissa myös
ylimmän johdon ja työmaahenkilöstön välillä. Diskurssi vahvistaa ylimmän johdon merkitystä yrityksen ”ykköshenkilöinä”, ja ero työmaan operatiiviseen toimintaan näkyy kiinnostuksen puutteena työprosessiin ja työmaahenkilöstöön.
”Urakierto oli nopea, siis urakierto oli huikean nopea” (YJ)
”Yrityksen ykköshenkilönä lähestyn tätä kysymystä, niin…”(YJ)
”Toiseus”-diskurssi näkyy suhtautumisessa työmaan käytäntöihin ja työprosessiin
yleensäkin. Ylin johto korostaa asemaansa yrityksen olemassaolon ja siten myös
muun henkilöstön toimeentulon turvaajana. Myös suhtautuminen työmaahenkilöstöön on alentuva
”…niillä on erilaisia päiviä ja varsinkin uudet ihmiset ovat riski, kun ”niillä”
ei vielä ole käsitystä, miten meillä toimitaan ja mitä odotetaan.” (YJ).
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”Minun tekemäni toiminnan virhe maksaa yhtiölle moneen potenssiin verrattuna kaveriin tuolla työmaalla tekemään virheeseen.”.(YJ.)
Työmaiden henkilöstön ammattitaitoon ei luoteta, vaan ylin johto olettaa keskijohdon ja työntekijöiden tekevän virheitä työssään. Kuitenkaan organisaation
alemman hierarkiatason virhe ei ole niin merkittävä kuin strategisesti tärkeässä
asemassa olevan johdon aiheuttama virhe. Ilmaisu kuvaa asennetta työprosessissa
tapahtuviin virheisiin ja laatupoikkeamiin, eikä työntekijöiden ammattitaitoa oletetakaan odotusten mukaiseksi. Aliarvioimalla työmaan mahdollisia virheitä ylin
johto korostaa edelleen ylivertaista asemaansa organisaatiossa sekä eroa johdon ja
suorittavan tason välillä. Oman työuran kehittyminen siten, että on noussut ylimpään johtoon, on vieroittanut johdon työmaan todellisuudesta – työntekijöiden
oletetaan käyttäytyvän tavalla, joka ei edistä yrityksen tavoitteita:
”Kirvesmies sahaa lankusta pätkän ja heittää loput pois – ei se osaa olla taloudellinen ja ajatella, että sitä loppua voisi käyttää muualla”. (YJ)
Toiseus on läheisesti yhteydessä patriarkaaliseen diskurssiin, joka vahvistaa
ylimmän johdon käsitystä itsestään ylivertaisena tiedon haltijana. Kaikkitietävä ”isä” edellyttää tottelevaisuutta Rakennusyrityksen muulta henkilöstöltä, jonka
koetaan olevan ammattitaidoltaan ja käyttäytymiseltään holhouksen tarpeessa.
Alentuva suhtautuminen muuhun henkilöstöön ja toiminnan rajojen määrittelyt
aiheuttavat kuitenkin vastustusta muussa henkilöstössä.
Ylimmän johdon käsityksen mukaan kontrolloitavat eli työmaaolosuhteissa
työskentelevät mestarit ja työntekijät eivät osaa toimia yrityksen parhaaksi. Tämä
on johtanut siihen käsitykseen, että täysin kehittyneistä yksilöistä poiketen kontrolloitavilla objekteilla ei ole sellaisia arvoja tai oikeuksia, jotka olisi otettava
huomioon. Heitä voidaan yksinkertaisesti käsitellä, käyttää tai kaupata johdon
parhaaksi katsomalla tavalla. Useissa tutkimuksissa, esimerkiksi Rees ja Brewster
(1995), Galves Gonzales, A. ja Ramos Rodriguez, O. (2006), johdon diskurssi
viittaa patriarkaaliseen identiteettiin, jonka mukaan vain johto voi päättää organisaation toiminnasta, ja muiden on toimittava sen mukaisesti. Usein kontrolloitavat
koetaan ihmisinä epätäydellisiksi, eikä heillä ole historiaa tai muita ulottuvuuksia
kuin toimia kontrollin alaisina.
Ylimmän johdon käsityksen mukaan työmaahenkilöstö on käsiteltäviä yksiköitä, joita voidaan käsitellä samalla tavalla kuin muitakin rakentamisen resursseja. Ilmaisu pitää sisällään käsityksen, ettei työmaiden henkilöstö osaa itse ajatella
työprosessiin kuuluvia asioita, vaan heitä pitää käsitellä. Tämä liittyy ihmiskäsi190

tykseen, jonka mukaan työntekijöitä on kontrolloitava, jotta he suorittaisivat työnsä. Työmailla on aikaisemmin laadittu työmaakohtaiset riskikartoitukset ja laadunvarmistusohjeet, mutta ylimmän johdon kiinnostuksen hiivuttua niistä on
luovuttu ja ne on osittain korvattu ylimmän johdon yleisillä ohjeilla. Suhtautuminen kuvaa diskurssin muutosta osallistamisesta patriarkaaliseen komentovaltaan.
Muutos kuvaa tällaisen kehityksen luonnetta – ylimmän johdon rooli on tehdä
tärkeimmät ratkaisut, ja muun henkilöstön rooli on toteuttaa ne. Työmaan keskijohdon työtä on näennäisesti helpotettu sallimalla heidän olla laatimatta työmaakohtaisia laatuasiakirjoja. Sen sijaan, että sallittaisiin erilaisten alalle kehitettyjen
järjestelmien ohjata toimintaa, ylin johto luottaa omiin kykyihinsä ja kokemukseensa kontrolloida organisaation käytäntöjä.
Siirtämällä enemmän päätösvaltaa laatukysymyksissä itselleen ja määrittelemällä laadun painopisteen tuotteen laadusta toiminnan laatua painottavaan suuntaan ylin johto kasvattaa kontrollimahdollisuuksiaan Rakennusyrityksessä. Tämän
diskurssin myötä ylin johto on vahvistanut omaa auktoriteettiaan. Samalla se on
heikentänyt keskijohdon ja suorittavan tason mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon. Tämä on ollut omiaan synnyttämään näkyvää tai peiteltyä diskursiivista vastarintaa Rakennusyrityksen muissa toimijoissa.
Ylin johto asettaa talouden aina laadun edelle. Tilanteissa, joissa laadun tuottamisen ja talouden väliset arvot ovat ristiriidassa, näkyy suhtautuminen selkeästi
puhuttaessa rakennusvirheestä. Johto haluaisi sälyttää vastuuta enemmän työmaan
henkilöstölle ja käyttää myös taloudellisia keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi:
”…elikkä siinä laadussa epäonnistumisesta on vain moite tai häpeä tai joku
tällainen, mutta taloudellista seuraamusta ei minun mielestäni siitä tuu.”.
(YJ).
”…Virhe saattaa jäädä näkymättömiin, mutta jos se aiheuttaa lisätöitä, saattaa se olla talouden kannalta merkittävä.” (YJ).
Johdon diskursseissa näkyy pyrkimys hankkia ja vahvistaa koko organisaatiota
koskevaa kontrollia. Ylin johto ylläpitää hierarkkista eroa eri henkilöstöryhmien
välillä ja korostaa omaa rooliaan organisaation tulevaisuuden turvaajana ja työnantajana. Johdon diskurssi lähtee kontrollin avulla saavutetun toiminnan laadun
välttämättömyydestä. Toiminnan laatu puolestaan kuvaa taloudellisten seikkojen
ensiarvoisuutta subjektiviteetin muodostumisessa. Samalla kuitenkin kontrollin
merkityksen korostaminen ja laadun määritteleminen ensisijaisesti taloudellisena
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kysymyksenä aiheuttaa keskijohdossa ja suoritustasolla sekä näkyvää että piilotettua vastustusta.
8.2

Keskijohdon rajoitettu sisäinen yrittäjyys

Työorganisaatioissa tapahtuvan kontrollirakenteen muuttumisen voisi ajatella
vaikuttavan myös keskijohdon asemaan. Tietojärjestelmien kehittyminen antaa
ylimmälle johdolle lähes reaaliaikaista tietoa käytetyistä resursseista ja työprosessien edistymisestä. Monet päätökset, jotka perinteisesti kuuluivat työmaatason
keskijohdolle, tehdään organisaation ylemmällä hierarkiatasolla.
Jälkibyrokraattisten, yksilön itsenäistä päätöksentekoa ja oman työn kontrollia korostavien rakenteiden kehittyminen ei kuitenkaan ole vähentänyt keskijohdon osuutta työn suunnittelussa ja työprosessin valvonnassa. Warhurst ja Thompson (1998) tuovat esiin, että on väärä käsitys olettaa, että jälkibyrokraattisten
organisaatioiden horisontaaliset yhteistyömuodot korvaisivat perinteiset vertikaaliset käskysuhteet. Keskijohdon tehtävät ovat säilyneet lähes ennallaan, ja organisaatiot ovat edelleen riippuvaisia keskijohdon kokemuksesta ja työprosessin valvomisesta. Muutoksia työn luonteessa on tapahtunut siten, että keskijohdon on
koko ajan etsittävä uusia innovaatioita taloudellisten ja toiminnallisten yksityiskohtien löytämiseksi. Toisaalta keskijohdon rooli ensisijaisena resurssienvartijana
työprosessissa aiheuttaa kasvavaa stressiä. Jatkuva prosessin edistymisen seuraaminen ja työntekijöiden määrän säätely, aikataulupaineet sekä heikot etenemismahdollisuudet edellyttävät keskijohdolta voimakasta sitoutumista työhönsä.
Kohdeorganisaation keskijohto toimii työmaaolosuhteissa. Vastaavien mestarien ja työmaamestarien tehtävänä on huolehtia rakennusprosessin ylläpidosta.
Ylin johto ja keskijohto suunnittelevat kunkin hankkeen toteutuksen reunaehdot,
jonka jälkeen työmaan ylläpitovastuu siirtyy lähes kokonaan työmaalle. Määrälaskennan avulla on jo urakan tarjousvaiheessa selvitetty tarvittavien resurssien
määrä, hankinnat, kaluston ja työvoiman tarve. Menettely on samanlainen sekä
perustajaurakoinnissa että rakennuttajan tilaamissa hankkeissa, joissa etukäteissuunnittelun avulla yhdessä suunnittelijoiden kanssa määritellään hankkeen rakenteisiin ja laatutasoon vaikuttavat perusratkaisut. Tosin keskijohdon vaikutusmahdollisuus vaikuttaa laatustrategiaan on rajallinen, sillä ylimmän johdon pidemmän aikavälin tavoitteet näkyvät työmaan resurssien määrässä.
Keskijohdon diskurssi rakentuu sille osaamiselle, joka sille on käytännössä
kertynyt, sekä kokemukselle sankarillisesta toiminnasta ja ymmärrykselle asiakkaiden tarpeista. Keskijohto on toiminut annettujen resurssien tehokkaan ja työ192

maasta toiseen tapahtuvan allokoinnin vaalijana. Kohdeorganisaatiossa ylimmän
johdon diskurssi on kaukana työmaaolosuhteista, joten keskijohdon diskurssissa
näkyy pyrkimys korostaa omaa ammattitaitoa työmaan edistämisessä ja itsenäisyyttä suhteessa ylimmän johdon päivittäisjohtamiseen.
Työmaan tekninen varustelu ja rakennettavan kohteen rakennustekniset komponentit on suurelta osin määritelty ylimmän johdon ja suunnittelijoiden toimesta.
Suunnittelun ohjauksella on määritelty kohteen haluttu laatutaso, joka koostuu
suurelta osin käytettävistä materiaaleista. Keskijohdon työtehtävät liittyvät työvoimaresurssien käytön organisoimiseen, ja suurin osa työn sisällöstä muodostuu
työvoiman ja alihankkijoiden työn järjestelystä ja aikataulujen yhteensovittamisesta. Heidän diskurssissaan näkyy kiinteä suhde työntekijöihin eli johdettaviin, ja
etäisyys ylimpään johtoon näkyy osittain myös kriittisenä suhtautumisena johdon
vähäiseen tukeen.
Ylimmän johdon pyrkimys jättää laadusta huolehtiminen keskijohdon tehtäväksi herättää kahdenlaista suhtautumista. Toisaalta keskijohto tuntee olevansa
vaikeassa tilanteessa johdon antamien niukkojen resurssien ja budjettitavoitteiden
sekä asiakkaille riittävän laadun puristuksessa, mutta toisaalta haastatteluista heijastuu tavoite voittaa eteen tulevat haasteet.
8.2.1 Sankaritoimija
Keskijohto on kehittänyt oman diskurssinsa työprosessissa. Tämän diskurssin
tavoitteena on saada aikaan liikkumavapautta tilanteessa, jossa he kokevat ylimmän johdon kontrollidiskurssin rajoittavan omaa toimintaansa. Keskijohdon laatukäsitys poikkeaa merkittävästi ylimmän johdon käsityksestä. Ylimmän johdon
käsitys painottui voimakkaasti toiminnan laatuun, mutta keskijohdon käsityksen
perusta on työprosessissa syntyvän tuotteen laatu, joka joutuu jokaisessa kohteessa asiakkaiden arvioitavaksi.
Keskijohto toimii annettujen resurssien lopullisena kohdentajana, ja sen
oleellisin rajapinta on suhde työntekijöihin ja alihankkijoihin. Keskijohto yrittää
käyttää työprosessille annettuja resursseja mahdollisimman tehokkaasti kuitenkaan aliarvioimatta asiakkaiden odotuksia. Sen diskurssi lähtee yrittäjämäisestä
asenteesta työprosessin ylläpidossa, ja koska keskijohdon toimintakenttä muodostuu työmaasta, on suhde suorittavan tason työntekijöihin näkyvin kanssakäymisen
muoto työprosessissa. Sisäisen yrittäjyyden diskurssissa korostuu sankaruus, joka
voittaa olosuhteissa, resursseissa ja aikatauluissa esiintyvät hankaluudet.
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”Onhan se joskus pakkasella vaikia pitää anturat sulana – pitää rassata niitten suojien kanssa ettei pääse jäätymään, mutta ei se auta, pakkohan se on
hommien mennä etteenpäin jotta päässään runkoa nostamaan…” (KJ).
”Ei se aina se pakkanen niinkään, kyllä siitä seleviää – kuivempaa se homma
on, mutta ku vettä tulee koko ajan niin…” (KJ).
”…on monesti tullut mieleen, että hullu sitä on kun tällaista rääkkiä…” (KJ).
Sankarillinen yrittäjyysdiskurssi korostaa toimintaa, joka puitteiltaan poikkeaa
oleellisesti ylimmän johdon olosuhteista. Keskijohto ei asetu vaikeiden olosuhteiden uhriksi, vaan kantaa vastuuta työprosessin jatkumisesta. Näin se kehittää
itselleen toimintatilaa ja -vapautta toteuttaa työprosessin ylläpidossa välttämättömiä toimintoja. Työmaiden haastavista vaatimuksista huolimatta keskijohto pitää
työprosessin käynnissä. Sankaruuteen liittyy myös vakuuttelu suuresta työn määrästä, joka lisää keskijohdon strategista merkitystä Rakennusyrityksessä.
”Nytkin on neljä työmaata käynnissä ja oon vastaavana näissä kaikissa – yhdeksänkymmentäyhdeksän asuntoa meillä on työmaana (yhdessä työntekijöiden kanssa).” (KJ).
”…viime kevät oli aika tiukka, nää kolomen kohteen ulukopuolet, tämän aloitus ja tuntu, että kohta loppuu paukut.” (KJ).
Keskijohto haluaa vahvistaa omaa merkitystään työprosessin ylläpitäjänä ja asiantuntijana hegemonisoimalla diskurssiaan:
”Vastaava mestari on semmoisessa solomupaikassa, jossa se tuota… monta
kertaa niin ku suodattaa sen asian, että lähetäänkö ylöspäin vai alaspäin.
Kahenkymmenen vuojen kokemuksella osaa jo sanua…” (KJ).
Oman profession korostamisella keskijohto pyrkii kasvattamaan omaa toimintavapauttaan myös laadun määräytymisessä:
”Vaikka ja se on justiin niin ku semmosta että kun ei ehitä kunnolla niin ku
suunnitteleen elikkä pitää kunnolla suunnittelupalavereita missä käytäs läpi
ja sovittas pelisäännöt että miten kukakin tekkee että sitten niitä joutuu sitten
tässä tai niin ku tässä omalla työmaalla ne joutuu vaikka ne niitten pitäs
käyttää ne päällekkäin ja kattoa niin täällä se jouvutaan tekkeen käytännössä.
Ja käytännössä suunnittelemaan sitte se aina ne ongelmajutut…” (KJ).
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Kokemuksen korostamisella keskijohto vahvistaa käsitystä omasta osaamisestaan
ja vastuuta rakennusprosessin sujuvasta toiminnasta. Keskijohdolle on tärkeintä
prosessin häiriötön ja aikataulun mukainen eteneminen, mikä viittaa edelleen
yrittäjämäiseen subjektiviteettiin.
Keskijohto on tehnyt työtä saadakseen suoritustason työkunnat ymmärtämään
laadun tärkeyden. Se joutuu tasapainottelemaan edullisen ammattitaidottoman ja
kalliimman, ammattitaitoisen työvoiman välillä. Ilmaisu kuvaa yrittäjämäistä
asennetta työntekoon.
”Joo’h siinäpä se onki että tuota osa porukkasta tietenki hyvinki sen omaksunu. Se on, se on justiisa, että kyllä se sielä niinku se henkilöityy hyvinki herkästi tuo laatu.” (KJ).
”Että kyllä siellä on tosiaanki semmosia kavereita tuolla meillä töissä, jotka
ottaa sen hyvinki vakavasti. Osa ei taas ei niitä saa piittaamaan ei millään sitä ajatusta, että että tuota se… että kyllä kuiteski tällä hetkellä suurin osa
meijän näistä vakiotyöntekijöistä niin kyllä ne tuota niinne pyrkii tekemään
niin täydellisen työn kuvain suinki osaa... ja ne ovat niin kuin esimerkkinä
toisille.” (KJ).
Tuotannon määrän hallitseminen luo heroistisen mielikuvan, jonka mukaan ammattinsa osaava keskijohto pystyy hallitsemaan suuren määrän kohteita kerrallaan
ja siten vastaa yrityksen tuloksesta:
”…että tulis semmonen asiallinen lopputulos ja niin ku kaikilla joku tämmönen asuntotuotanto täsä nyt ei niin hirveitä oo oo niitä törmäyskohtia tämmösesä perusasuntotuotannosa. Mutta neki löytää kyllä toisensa aina että..”
(KJ)
”Ja sitten tässä nyt on, se on ollu aina puolenvuojen vällein on homma lähteny liikkeelle. Toinen on ollu sisustusvaiheessa ku uutta on lähetty. Sitten nyt
viime kesänä oli sitte näitten kaikkien, nuo parkkihallit kans, näitten kolomen
kohteen ulkopuolet. (KJ)
”Aikamoinen projekti. Joo…” (KJ).
”…no se oli niin ku välttämätön sinänsä siinä tullee että no pojat saa tottakai
siinä mielesä tienaa enempi ja firma menettää siis näin rahallisesti aateltuna
mutta sitten taas ku aatellaan sitä lopputulosta ja sitte taas sitä että tuota jos
tuon kerran piti lähteä niin tuota jos se ei nouse sekin maksaa sitten taas koska loppu oli sidottu, loppu on aina sidottu”. (KJ)
195

”(Huokaus). Se nyt on sillai että pysyn niissä raameissa mutta ei niinko silleen että ois niinku pystyny sillai säästämään ja eikä se musta se ei oo lähtökohtakaan se että pitäs saaha mahollisimman halavalla. Vaan se jouhevuus ja
se lopputulos. Joo. Joo.” (KJ).
”Että tuota sittenhän sen näkkee mitä se maksaa ku ei…käjet oli sillai kuitenkin sidotut…tehtävä on.. siitähän sitä ottaa vastuun jos se ei valamistukkaan.
Yhmm…” (KJ).
”Sitte se vasta maksaa.” (KJ).
Diskurssi kertoo resurssien käytön tiukasta kontrollista. Työkohteelle on ylimmän
johdon toimesta laskettu kustannusarvio, jonka vartijaksi on keskijohdolle määritelty hankkeen tulokseen sidottu bonusjärjestelmä. Kohteen kustannusarvio toimii
voimakkaana rajoitteena keskijohdon tavoitteille (havaintomuistio työmaakokouksesta).
Diskurssi kuvaa sitä, miten työkohteen urakkakilpailussa usein ylimmän johdon määräämänä on jouduttu laskemaan kustannusarvio eli urakkatarjouksen
hinta niin alhaiseksi, että työmaavaiheessa keskijohdon on tehtävä kaikkensa
tavoitteena olevan tuoton saavuttamiseksi. Tämä rajoittaa voimakkaasti keskijohdon autonomiaa ja aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita asiakasvaatimusten ja ylimmän
johdon tuottotavoitteen kulminoituessa työprosessissa.
”Sitä yrittää saaha mahtumaan niihin budjettiraameihin…ko yli mennee, niin
se on katottava jostain se… mutta eihän niissä taho olla juuri pelivaraa eikä
mahollisuutta vaihtaa halvempaa tilalle. Se on sellaista taiteilua sitten…”
(KJ).
8.2.2 Keskijohto asiakaslaadun vartijana
Keskijohdon laatudiskurssille tunnusomaista on huolehtiminen tuotteen eli rakennettavan asunnon konkreettisesta laadusta. Laatukäsitys poikkeaa sekä määritelmällisesti mutta myös konkreettisesti ylimmän johdon laatukäsityksestä. Huolehtiminen työn jäljestä saa alkunsa asiakkaiden odotuksista ja Rakennusyrityksen
kyvystä tuottaa asiakkaita tyydyttävää laatua. Asiakas nähdään laatutietoisena,
individualistisena toimijana, jota ei tyydytä alan yleisten standardien mukaiset
asunnot.
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”…jos me tehhään RYLlin mukkaan, niin ei asiakas ota sitä vastaan – ei
asiakas ota vastaan…kyllähän se noissa toleransseissa pyssyy, mutta ei asiakas ota vastaan sitä toleranssia.” (KJ).
”RYLlille kelepaa, mutta ei asikkaalle, se on sentään kallis paukku yksittäiselle tuo asunnon hankinta.” (KJ)
Toisaalta keskijohdon käsitys asiakkaiden ostopäätöksestä perustuu asiakkaiden
vajaaseen tietoon. Käsitys ylläpitää kuvaa toiminnasta, jossa korostuu pyrkimys
henkilökohtaiseen vastuuseen näkymättömien rakenneosien virheettömästä rakentamisesta. Samalla ilmaisu tuottaa kuvan siitä, että keskijohdon työ asiakkaita
tyydyttävän laadun tuottamisessa on kovaa ja vaativaa työtä.
”…vaikka se on aina näkijän silimäsä – mistään et löydä sellaista todellista
määritelmää, jossa vois yksittäin sanua…tavallisella asiakkaalla se on se
hinta mikä ratkaisee, ei se kuka sen tekkee, ei niitä paljon kiinnosta onko siellä rakennusaikaiset kuivatukset ollut kohallaan vai…se, että vaikka kuin kuivana rakennetaan ja kuinka kiinnitetään huomiota ja uhrataan siihen rahaa,
niin todennäköisesti se ei asiakkaan ostopäätökseen sillä oo mitään arvoa.”
(KJ).
Keskijohdon mielestä koko yrityksen olisi kuunneltava tarkemmin asiakkaiden
tarpeita ja otettava huomioon saatu palaute. Työmaapalavereissa käydään jatkuvaa
keskustelua työkohteen toteutuneista kustannuksista ja ylimmän johdon tavoitteista ylläpitää toiminnan laatua, toisin sanoen pysyä heidän antamassaan budjettikehyksessä. Keskijohdon vasta-argumenttina keskusteluissa on ensinnäkin pitkäaikainen kokemus työskentelystä vaihtelevissa olosuhteissa ja toisena huoli tuotteen
ominaisuuksien kelpaamisesta asiakkaille.
Keskijohto korostaa omassa suorittavalle tasolle kohdistetussa työnjohtopuheessaan laadun tärkeyttä asiakkaan kannalta, vaikka ei ole saanut siihen ylimmältä johdolta näkyvää tukea. Suhtautuminen johdettaviinsa on keskijohdolla
kunnioittava ja ilmaisu, kuten
”pyrkii tekemään niin täydellisen työn ku vain suinki osaa” (KJ),
viittaa yhteiseen tavoitteeseen tuottaa laadullisesti hyvää jälkeä. Tällainen kollektiivinen subjektiviteetti viittaa ylimmän johdon laatukäsityksestä poikkeavaan,
mutta keskijohdon laatukäsitystä tukevaan näkemykseen. Ylimmän johdon laatupuheeseen keskijohto suhtautuu muutoinkin varauksella, koska se kokee toimin-
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nan laatuun liittyvän puheen aiheuttavan lisää aikataulu- ja taloudellisuuspaineita
sekä itselleen että työmaan suorittavalle tasolle.
”..kyllähän sitä sais aikaan paljonki, jos ne antas enemmän rahhaa ja aikaa
eikä aina tarttis haalia noita heitemanneja töihin… hyvä kirvesmies kuitenni
palkkansa pian haukkuisi, mutta kun aina pittää halavinta kattoa. Ja koko
ajan konttorilta huutaa, että tullee liian kalliiksi…” (KJ).
8.2.3 Vastustus ylimmän johdon kontrollia kohtaan
Vastustus ylimmän johdon kontrollidiskurssia kohtaan ilmenee tyytymättömyytenä työprosessin tarvitsemien resurssien määrään. Ylin johto on määritellyt kullekin projektille budjetin, jonka puitteissa se on toteutettava. Tämä haittaa keskijohdon käsityksen mukaan laadullisten tuotteiden tekemistä. Keskijohto vertaa
työnjohtoresursseja ulkomailla toimiviin rakennusyrityksiin, joissa kullakin työmaalla toimii työmaainsinööri ja varsinaisia työnjohtajia on yleensä kaksi kertaa
enemmän kuin tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä. Vastustus ei kuitenkaan ole erityisen voimakasta, vaan se esitetään ikään kuin toivomusten muodossa.
Lisäksi vastustusta herättää työprosessin avustavan henkilöstön puuttuminen,
jonka keskijohto on osittain korvannut palkkaamalla siivoojia ylimmän johdon
tietämättä:
”Kun sais lissää työntekijöitä niin sanottuna tuntihommina tekkeen –pitäs
siistinä ja tämmöisiä pienempiä juttuja, jokka sitte kuitenkin pitäs tehä ja sitte
jos niitä ei kukkaan ei tee ne jää tekemättä se taas huonontaa sitä laatua.
Vaikka on minulla semmoinen pikkuinen käsikassa täällä työmaalla ja yks,
kaks semmoista, joita voi niinku avustavissa hommissa –pojathan tekkee raakaa tuotantoa, siis tuottavaa työtä. Ei nuita ammattimiehiä saa siivoamaan,
mutta pakkohan se on jollakin jäljet siivouttaa ja kerätä…” (KJ).
”No se oli niinku välttämätöntä ottaa niitä töihin, että pojat saa tehä urakkaa
koko ajan…tottakai pojat saa…tienaa siinä enempi ja firma menettää siis
näin rahallisesti aateltuna, mutta sitten taas kun ajatellaan sitä valamistumista, niin jos ei ole ajoissa, sekin maksaa – kun kerran loppu on sijottu, loppu
on aina sijottu. Sitähän on ottanut vastuun, että jos ei valamistukkaan – sitten
se vasta maksaa.” (KJ).
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”Käsikassa” työmaalla kuvastaa voimakasta tarvetta vapauttaa varsinaiset rakennusmiehet tekemään ammattitaitonsa mukaista työtä. Avustavia työntekijöitä
palkkaamalla keskijohto vastaa aikataulupaineeseen siten, että työprosessiin annettua aikaa ei käytetä työn jälkien korjaamiseen. Se, että keskijohto menettelee
näin ylimmän johdon tietämättä, saa alkunsa voimakkaasta sitoutumisesta omaan
laatudiskurssiin, joka näin vastustaa ylimmän johdon kontrolliin perustuvaa diskurssia. Esimerkissä oman laatukäsityksen puolustaminen koetaan niin tärkeäksi,
että keskijohto on valmis jopa vähentämään mahdollisuutta omaan työmaakohtaiseen tuotantopalkkioon laadun toteuttamiseksi. Keskijohdon sisäisen yrittäjyyden
diskurssi pitää sisällään myös tavanomaisen yrittäjyyteen liittyvän vastuukäsityksen, jonka avulla keskijohto hegemonisoi omaa diskurssiaan. Huolehtimalla kustannusten pysymisestä kurissa saa keskijohto aikaan kuvan siitä, että heidän on
huolehdittava koko yrityksen kustannuksen kehityksestä.
Keskijohdon ja suorittavan tason välinen suhde on ambivalentti. Toisaalta
keskijohto käsittelee johdettaviaan pelkästään resurssina.
”Että kun sais pomoilta luvat ottaa tänne lisää käsipareja nuita hanttihommia ja sellaisia hoitamaan, niin sais tuota kiirettä tasoitettua…” (KJ).
Toisaalta suhde johdettaviin on eräiltä osin arvostava, ammattitaitoa kunnioittava,
ja yhteistyö työmaalla on mutkatonta. Keskijohto joutuu arvioimaan johdettaviensa ammattitaitoa työprosessissa.
”ja nythän on niinku tähän silloin kun palkkasin porukkaa niin kuitenki…
minulla oli kaks porukkaa vaihtoehtona, mutta toinen oli semmoinen että
koska oli tiedossa tämä kohe puhuttu ja kovan rahan kohe ja tuota puhuttu
korkeatasoisesta ja tällai, että tämä porukka on… mulla oli kahesta porukasta… toinen oli semmoinen - se on vähän niinku ryskäporukka, tekkee, mutta
että kaikkiin muutoksiin hyvin nuivasti suhtautuva. Tämä porukka taas on
semmoinen, että tuota ne tekkee ja sillai ne niinku tekkee sen sillai että ne haluaa tehä siitä lopputuloksesta hyvän ja ne on teheny niistä muutoksista selevät kuvat, että on heleppo katsoa mitä ne on teheny että ei siinä oo mittään”
(KJ).
”tämä toinen porukka. No sanotaan mitä sanotaan, ei tässä nyt oo nytten nimiä mutta tuota niin sanotaanko niin ko mestarille raskas porukka. Se on jatkuvaa niin ku huutoa ja semmoista jatkuvaa huutoa. Että joskus sitä ihimetyttää, että ne viittii ja kehtaa tulla niinku töihin. Alakaa käymään jo niin ku…
saamaan tarpeeksi. ” (KJ).
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Työmaakohtainen tuotantopalkkio on ylimmän johdon keino kontrolloida työmaan resurssien käyttöä. Tuotantopalkkion avulla keskijohto saadaan itse tarkkailemaan työmaan kuluja, ja mikäli työmaan budjetti alitetaan, maksaa Rakennusyritys keskijohdolle tietyn osuuden saavutetusta säästöstä. Työmaakohtaisen tuotantopalkkion suuruus ja maksuajankohta sovitaan ennen kunkin työkohteen aloittamista.
”Se maksaa sen minkä maksaa, vaikka kuinka yrittäs pitää työmaan kulut kurissa. Ei se aina onnistu… kyllähän se itelläki tympii kun palkka pienenee ja
pomot vinoilee ei se aina onnistu vaikka kuinka yrittäis. Tulee kuluja kun jouvutaan oottaan.” (KJ).
Keskijohto kritisoi toimintatapaa, jonka mukaan rakennusprojektin aloitusta lykätään, kunnes sen asuntojen menekistä on saatu riittävä varmuus. Rakentamispäätöksen jälkeen hanke käynnistetään nopeasti ja keskijohdon on saatava työprosessi liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Tässä mielessä keskijohdon työn luonne
on muuttunut – projektien käynnistymistä odotellaan aikaisempaa pidempään.
Tällä menettelyllä ylin johto minimoi myymättä jääneistä asunnoista mahdollisesti aiheutuvan tappion.
Keskijohdon subjektiviteetti rakentuu sankarillisen yrittäjyyden ja ”toiseus”diskurssin kohteena olemisesta. Ylintä johtoa kritisoidaan sen laatukäsityksestä,
joka kontrolloi työmaiden toimintaa, mutta ei anna tukea asiakaslähtöisen laadun
tuottamiseen. Suurin kritiikki kohdistuu rakennushankkeen toteuttamiseen annettuun aikaan. Keskijohto kokee olevansa vaikean tehtävän edessä joutuessaan
ottamaan vastaan ”pääkonttorissa laaditut” aikataulut ja sovittamaan työprosessin
annettuihin aikatauluihin. Perustajaurakoinnissa yleinen käytäntö on, että hanketta
ennakkomarkkinoidaan, kunnes vähintään puolet asunnoista on myyty. Kohteesta
on suunniteltu pääosin vain myynnin tarpeisiin käytettävät suunnitelmat, jolloin
hankkeeseen ei sidota suunnittelukustannuksia ennen kuin toteutus on varma.
Toteutuksen varmistuttua tarkemmat suunnitelmat laaditaan nopeasti ja hankkeen
tekninen rakentaminen alkaa.
”…tai tietenkin varmasti suunnittelijat ois hyviä jos niille annettaisiin aikaa
paneutua hankkeeseen. Mutta se on räjähtävä lähtö aina. Ainakin meijän firmassa oma tuotanto …niin siinä ei niinku polteta rahhaa ennakkoon liikoja.”
(KJ).
Ylimmän johdon kontrollivälineenä aika aiheuttaa kiireen työmaan käynnistymisessä:
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”…joo se on välitön lähtö, pitää olla heti ja justiin kun saadaan ne suunnitelmat valamiiksi niin aletaan jo kyseleen urakoitsijoita niin me ollaan jo jossakin ensimmäisessä, toisessa kerroksessa menossa tuola ennen kuin lvvarastot lähtee, pitäs olla jo putket maassa kaikki, jouvutaan tekkeen vähä
sitte kaikki niinku perä edellä puuhun suomeksi sanottuna…ja se tulee se kiire sitte joka asiaan sielä työmaalla” (KJ).
Rakennuttajan tilaamassa tuotannossa aikataulut laaditaan yleensä tilaajan ja urakoitsijan neuvotteluissa. Rakennuttajan intressinä on määritellä rakentamisprosessi mahdollisimman lyhyeksi, jolloin rakennusaikaiset korot minimoidaan. Rakennuttaja haluaa myös varmistaa rakennusaikataulun siten, että kohteen valmistuttua
sen kapasiteetti saadaan heti tuottavaan täyskäyttöön. Urakoitsijan neuvotteluvalta
hankkeen aikatauluun on suhteellisen heikko, koska rakennuttaja voi käyttää aikataulua yhtenä urakkakilpailun ratkaisukriteerinä.
”Kaksi vuotta ne jauho sen liikkeelle lähtöä ja sitten kun se lähti niin se lähti
lentämällä ja aikaa ei annettu mittään… ja loppu oli lyöty lukkoon. Niinhän
se näissä hankkeissa on, että loppu on lyöty lukkoon. Sittenhän se oli tosi sitkas…se joudutaan se aikataulu tekkeen sieltä päästä. Se on semmonen juttu,
ettei pystytä tekkeen vähänkään niin ku rauhallisesti ja järkevästi…sehän sitte tuottaa sitä…ei se ainakaan paranna laatua.” (KJ).
”Aikataulut on ennakkoon laadittu – että milloin on oltava valamis ja siitä on
se on rakennettava aikataulu –ihan takaperin se on tehty. Ei taho riittää kuivumisaika noissa betonirungoissa. ”(KJ).
”se on jo useampi vuosi ollut, että ei vastaava mestari tai työmaamestari ole
laskentavaiheessa ole niitä aikatauluja päässyt…päässyt katsomaan.”(KJ).
”meijät on todellaki sidottu johonki aikaan, elikkä meijän on vain pakko se
työ saaha jotenkin tehtyä ja monesti meillä on määrätyn näköinen työvoimapula, meijän on pakko se työmaa saaha tehyksi ja meijän on pantava sinne
sellaiset henkilöt tekemään, jokka ei välttämättä sitä työtä ossaa – meillä
painaa aikataulu päälle ja kaikki muu tällainen…”(KJ).
Keskijohto joutuu sovittamaan työmaan aikataulut siten, että konkreettinen rakentamisprosessi sujuu kitkatta eikä ylimmän johdon määrittelemää kohteen valmistumisajankohtaa ylitetä. Keskijohdon diskurssissa esiintyy kritiikkiä ylimmän
johdon toiminnan laatua painottavaa laatukäsitystä kohtaan. Se nähdään olevan
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liian kaukana asiakkaiden toiveista (muistiinpano työmaan aikataulusta haastattelun yhteydessä).
Kritiikki johtoa kohtaan saa myös laajempaa perspektiiviä, kun keskijohto
vertaa oman organisaationsa työresursseja suurten kansainvälisten yritysten resursseihin. Diskurssi viittaa laajempaan rakenteelliseen eriarvoisuuteen omistajien
ja työntekijöiden välillä.
”..Niin ja no se että meilläki nyt on… varmaankin oot tässä … oliko se pari
viikkoa sitten Kalevassa näitä vertailuja rakennusliikkeistä...niin oli joo…joo
liikevaihto kautta henkilökunta niin mehän laitetaan vastaava siihen paikkaan mihin tanskalainen laittaa kaksi… joo meitä on satakuusikymmentä ja
muita on yli kolomesattaa aina ja sama liikevaihto niin……no meistä otetaan
kaikki irti ja näin edelleen…… joo se on kato ku on omistajapohjainen..öö..
pittää tuottaa tarpeeksi… mutta noillakin ruotsalaissomisteisilla sitä on sitä
avustavaa porukkaa paljon enemmän.” (KJ).
Työmaan aikataulutukseen liittyy myös keskijohdon toinen, kokemukseen perustuva käsitys siitä, että työmaiden aikatauluja on historiallisesti kiristetty. Entiset,
hyväksi havaitut työmaan menetelmät on hylätty aikaa vievinä, ja tilalle on tullut
yhä lisääntyvä alihankinnan käyttö sekä erillisissä työsuorituksissa mutta myös
erillisissä urakoissa. Vertailu entiseen tapaan osoittaa, että keskijohto on tietoinen
nykyisen alihankinnan mukanaan tuomista laaturiskeistä, mutta ei voi tehdä asialle mitään. Alihankinnan avulla on työprosessia voitu lyhentää, mutta se on aiheuttanut keskijohdolle lisää valvottavaa usein ennakolta tuntemattomien toimijoiden
saapuessa työmaalle.
”Vielä kymmenen vuotta sitte liimattiin semmoinen neliön muovi lattiaan ja
ootettiin viikko tai kaks, nousiko sen alle kosteutta. Sitten kun se oli kuiva eli
muovin alla ei ollut kosteutta, lyötiin matto pintaan ja hyvä tuli. Nyt, jos mattoliikkeellä on monta työmaata, se mittaa märäksi ja menee toiselle työmaalle… jos sillä ei ole töitä, niin se mittaa ja ”eiköhän vain lähetä vetään mattoa
pintaan”. Saahan niiltä määrätynlaiset mittaukset ja niihin on pakko luottaa,
että saahan työmaata etteenpäin.” (KJ).
Vertailu entisen ja nykyisen rakennustavan välillä näkyy keskijohdon puheissa
useasti. Entinen nähdään kiireettömänä ja enemmän käsityömäisenä rakentamisena, jossa ihmistyön osuus oli suurempi kuin nykyisessä tavassa. Työmaalla oli
useampia ammattikuntia, joista kukin oli erikoistunut suorittamaan tietynlaisia
töitä. Kirvesmies ja mittakirvesmies ammattinimikkeenä ovat säilyneet ennallaan,
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mutta nimikkeen alla saattaa olla usean erilaisen tehtävän hallitsevia työntekijöitä.
Aikaisemmin työmaalla oli raudoittajia, betonimiehiä, maalareita, muurareita,
laatoittajia ja jopa puuseppiä. Uudessa rakentamistavassa alihankinta on osittain
korvannut vanhat nimikkeet, mutta pääosin työprosessi tapahtuu monitoimiperiaatteella, jossa nimetty työkunta ottaa suorittaakseen laajemman kuin yhden ammattikunnan tehtävät. Samalla tämä tiimi ottaa myös kokonaisvastuun tehtävän
suorituksesta. Keskijohdon kannalta tällainen järjestely helpottaa työprosessin
valvontaa, koska tiimi on kollektiivisessa vastuussa ajankäytöstä mutta myös
urakan laatutasosta.
Rakennusyrityksen työmaiden lukumäärä vaihtelee. Hyvin onnistuneen urakkalaskennan ansiosta ja rakentamisen korkeasuhdanteen vallitessa työmaita lähtee
liikkeelle useita. Uusista työkohteista, varsinkin toteutukseltaan ”helpoiksi” oletetuista, käydään keskijohdon edustajien kesken voimakasta kilpailua. Keskijohdon
edustajat pyrkivät osoittamaan kontrolloivansa työprosessia hyvin, jotta pääsisivät
seuraavaksi työskentelemään tällaiseen kohteeseen. Vaarana on, että muussa tapauksessa voi joutua pystyttämään ja ylläpitämään sellaista työprosessia, jonka
olosuhteet tai aikataulu aiheuttavat jatkuvasti vaikeuksia. Keskijohdon jäsenet
eivät tunne keskinäistä solidaarisuutta, vaan hyvien työmaiden epätasainen jakautuminen keskijohdon kesken aiheuttaa henkilösuhteiden tulehtumista.
8.3

Työmaaosaajien ammattiylpeys

Ylimmän johdon toiminnan laadun perusteelle rakentunut subjektiviteetti aiheuttaa työntekijöiden keskuudessa negatiivisia reaktioita. Toiminnan laatu diskurssien koetaan tarkoittavan pelkästään kiristynyttä työtahtia ja sen koetaan
uhkaavan erityisesti sitä ammattitaitoa, joka on työntekijöiden ainoa mahdollinen
työkalu diskurssien taistelussa. Sen on koettu myös hävittäneen heidän perinteisen
tapansa työskennellä ja sen keskinäisen yhteenkuuluvuuden, joka on ollut oleellinen osa heidän identiteettiään. Toiminnan laatu -käsite on suorittavan tason toimijoiden mielestä eräs yrityksen johdon tapa saada heidät työskentelemään kovemmin. Tilapäisen työvoiman edustajia vieroksutaan, eikä heidän työtään arvosteta.
8.3.1 Osaaminen ainoana valttina
Työntekijöiden sosiaalisen aseman ja sen vaikutusten ja heidän subjektiviteettinsa
tarkasteleminen antaa vastauksia siihen, onko suoritustason toimijoilla mahdollisuutta vaikuttaa työprosessin toimintaan. Suoritustason toimijat edustavat sitä
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luokkaa, joka ei omista tuotantovälineitä, vaan he osallistuvat työprosessiin
myymällä työtään ja ammattitaitoaan (Harvey 1990). Voidaan ymmärtää, että
suoritustason toimijat ovat monenlaisten vaikuttimien alaisena eikä heitä voi lähestyä viranomaispuheen muodossa tai ”johdon lähettämänä”. He ovat osa dominaatioverkostoa joutuessaan ottamaan vastaan toimintaohjeita keskijohdolta.
Työmaiden suorittavan tason henkilöstö kokee joutuvansa luopumaan kokemukseensa perustuvasta ammattitaidosta, eikä heitä kiinnosta ylimmän johdon
satunnaiset puheet ”yhdestä perheestä”. Kirvesmiehille, maalareille ja muulle
työmaan henkilöstölle tärkeintä olisi pystyä käyttämään kertynyttä ammattitaitoa
työprosessissa. He kokevat, että ylimmän johdon puheet ”toiminnan kehittämisestä” ja ”vastaamisesta yhä kovenevaan kilpailuun” ovat vain eräs keino saada heidät tekemään enemmän.
”Joskus ne (ylin johto) saa päähänsä tulla käymään työmaalla. Sitä saa silloin aina olla varuillaan, että mitähän ne nyt ovat keksineet. Ei niistä yleensä
haittaa ole muuta kuin hijastavat hommia, mutta joskus ne viisastelevat, että
ei pitäisi heittää noin pitkää lankkua roskalavalle tai jotain sellaista – pitäs
säästää” (TT).
”… sielä ne suunnittelee, miten meistä saahan enempi… ja mestarille vinoilevat, että liikaa porukkaa…” (TT).
Työntekijöille työskentely ja ammattitaidon konkreettinen käyttäminen kohteessa
oli tärkein tapa osallistua työprosessiin. Ylimmän johdon lähestyminen laatuun
nähdään keinotekoiseksi tuotteen laadun kannalta, ja sen oletetaan olevan vain
eräs tapa kiristää työtahtia. Se koetaan loukkaavaksi, koska se aliarvioi työntekijöiden ammatti-identiteettiä ja mahdollisuuksia tehdä itsenäisesti laadullisia tuotteita. Myöskään keskijohdon asiakassuuntautunut laatukäsitys ei saa vastakaikua
työntekijöissä, koska heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä rakentamiensa tuotteiden loppukäyttäjistä.
Työntekijät korostavat työmaatasolla tapahtuvaa toimintaa, joka perustuu kokemukseen (työmaakokouksen keskustelusta):
”Nyt kun mä jatkan niin sielä on kolome paalua sillä lailla lähekkäin niin mä
teen vähä isomman en sellaista nykeröä mä teen ne häkit niin ko siinä kuvasa
on joka paalun nokkaan, mutta se betoni…” (TT).
”Kato ko se tavallaan se paalun jatkos nousee sillä tavallaan sillä samalla ku
betoni rauvotetaan.” (KJ)
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”Siinon tämmönen tilanne. Siinä on se hissinkuluma näin ja siinä on se yksi
paalu lyhyt täsä hissin kulumassa ja sitte on kaks tässä lähtee antura näin vinottain..” (TT).
”Yhmm..” (KJ).
”Yhen muotin vain. Tavallaan sitte se jatko niin se…” (TT).
”Niin tämä, tämä (mutinaa)...” (KJ).
”Niin tästähän jää sitte ne piiskat jää siitä rauvoituksesta jää tänne näkösälle
niin ko se pitäs tähän sitte panna ne ne kato se tulee tuohon se antura ei se
tähän tuukkaan se tullee tähän se ritilärauta.” (TT).
”Onko se entisesä korosa se jos nuin tehhään? (KJ).
”Joo-o, on se ku niin vaan sen paan tuohon päälle.” (TT).
” Joo…” (KJ).
”Joo, joo. Kato ku tähän jos rupiaa muottia tekemään niin ei taho ennää sopia kolomia muottia niin on pakko tehä…” (TT).
”Joo, niin se taitaa olla paras tehä.” (KJ).
Työntekijät korostavat kokemuksen merkitystä rakennusprojektissa. Tällaisissa
esimerkeissä haastateltavat kuvaavat, kuinka he joutuvat kohtaamaan uusia, ennalta arvaamattomia tilanteita ja miten he voittavat työmaan etenemisen kannalta
ratkaisevat tilanteet. Esimerkin viesti on, että kokenut työntekijä on ainutlaatuisessa asemassa rakennettaessa kerrostalon anturoiden valumuotteja. Tämän ja
lukuisten muiden kokemusta korostavien esimerkkien tarkoituksena haastattelussa
ja työmaakokouksissa oli tuoda esiin kokemukseen perustuvan ammattitaidon
merkitys ongelmien ratkaisussa. Työntekijät pyrkivät tuomaan esille asemaansa
keskeisinä toimijoina työprosessin ylläpitämisessä. Esimerkissä näkyy myös julkilausuttu individualistinen ilmaisu ammattitaidon antamasta varmuudesta tehdä
asennus oikein. Tällaiset esimerkit rakentavat kuvaa ammattilaisesta, joka pystyy
ratkaisemaan huonosta suunnittelusta tai vaikeista olosuhteista johtuvat ongelmat.
Ammattilaisuutta tuo esiin myös diskursseisssa todettu ylimmän johdon mielenkiinnon puute työmaan tapahtumiin sekä keskijohdon jatkuva tavoite selviytyä
kaikesta mahdollisimman vähin kustannuksin. Tällaisten diskurssien avulla työntekijät ovat rakentaneet itselleen positiivisen omakuvan.
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”Kyllä ne monesti kysyvät, että miten se tehhään – ei tämä nykyinen, mutta
monella työmaalla on pitäny mestaria neuvoa, ei ne kaikki, varsinkaan uuvet
monesti sitä ymmärrä – ei sitä kirjoista opita, käytäntö se on, käytäntö.” (TT)
Kokenut rakennusmies tuntee olevansa ainutlaatuisessa asemassa neuvoessaan
esimiestään vaikeissa tilanteissa. Tunne syntyy osaamisen antamasta varmuudesta,
mutta myös kyvystä ratkaista kiperiä tilanteita. Työntekijät ovat laillistaneet asemansa keskeisinä käytännön rakennustyötä osaavina toimijoina. Työntekijöille
kohteessa työskentely ja konkreettinen ammattitaidon hyödyntäminen ovat osa
ammatillista identiteettiä. Rakentamisen työprosessissa syntyy jatkuvasti uusia,
toisistaan poikkeavia tilanteita, ja itse prosessikin on jokaisella työmaalla fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilainen. Taidon taustalla on kokemuksen perusteella kasvanut kyky ratkaista ongelmia. Kuitenkin he kokevat, että ylin johto ei ole kiinnostunut heidän tekemisistään tai osaamisestaan, vaan on jättänyt kaiken kanssakäymisen työmaan johdolle. Diskurssissaan työntekijät kyseenalaistavat ylimmän
johdon kyvyn ymmärtää konkreettisesta rakentamisesta mitään. Samalla he pyrkivät rakentamaan etäisyyttä oman osaamisensa ja ylimmän johdon tavoitteiden
välille. Heille ylin johto edustaa tahoa, joka käyttää heidän työtään ja osaamistaan
kerätäkseen Rakennusyritykselle ylijäämää. Luonteenomaista työntekijöiden
diskurssille on hyvin kriittinen suhtautuminen ylimmän johdon puheisiin ”toiminnan laadusta”, joka puhe oli tullut esille Rakennusyrityksen harjannostajaisissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa. Työntekijät tuntevat, että ylimmän johdon
puhe ei tarkoittanut mitään muuta kuin toiminnan tehostamista. Keskustelussa tuli
esiin myös kritiikki omistajien valtaa kohtaan. Työntekijät tunsivat olevansa voimattomia omistajien ja heidän edustajiensa tahdon edessä. Omistajat ja ylin johto
pystyivät määräämään heidän elämästään ja ansioistaan – heidän tavoitteensa
saada yritys menestymään tarkoitti yhä voimakkaampaa kontrollia ja epävarmuutta työpaikasta. Työntekijät tuntevat, että ammattitaidottomat tilapäistyöntekijät
uhkasivat heidän työpaikkojaan.
”Semmoista se on kun ylhäältä määrätään ja se on tämä järjestelmä tämmöinen. Ei ole paljoa sanottavaa kun tarkoittavat, että ota tai jätä… pakkohan se
on olla…” (TT).
”Joka paikassa pitäis olla aina sen aikataulun mukaisesti – oli sitte valamis
tai ei. saavat rahat kotiutettua ja seuraavaan…” (TT).
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”Sitä aina pelekää, kun alkaa talo valamistua ja työmaa muuttua hiljaisemmaksi, että ketkä jatkaa ja kuka lähtee – että olekko seuraavalla työmaalla…” (TT).
Suhtautuminen tilapäiseen työvoimaan ja alihankkijoiden henkilökuntaan on
jyrkkä:
”Ne vain tulevat ja luulevat olevansa Euroopan omistajia. Ei niitä kiinnosta
mikään muu kuin että äkkiä pois. Ei niiden kanssa pääse tutuksi eikä ne tule
kahaville – ei me vähällä niitä otettaisikaan…” (TT).
” kummia heppuja ne… ei ne tee kunnolla eikä ne ossaa. Niinkö tuo laatotus
–mestari teetätti uuvestaan sen alakerran saunatilojen laatotuksen … saatto
olla halavempi työ, mutta tuli loppujen lopuksi kalliimmaksi - kahet laatat
ja….Mestari meille, että jos korjattaisiin, mutta ei se niin mee, met ei ruveta
niitten jäläkiä paikkaamaan. Saavat itte selevittää sotkunsa – ja mestari ja
pomot ylleensäki.” (TT).
Käyttämällä ilmaisua ”ne” haastateltava haluaa tehdä selkeän eron ammattitaidottoman tilapäistyövoiman ja itsensä välillä.
Työntekijöiden suhtautuminen työnsä sisältöön oli ambivalentti. Toisaalta he
kunnioittavat omaa ammattiosaamistaan ja ovat ylpeitä omasta asemastaan mielestään ”välttämättöminä” tekijöinä työprosessissa. Toisaalta heidän puheissaan
näkyy tyytymättömyys muuttuneeseen työhön.
”Ennen sitä sentään oli aikaa tehä asiat kerralla kuntoon, ei ollut tällainen
hirviä hoppu. Oli aikaa välillä miettiä mitä seuraavaksi. Nyt ei palijo ehi perräänsä katsoa. Nämäki monitoimiurakat – ei se etteikö osaisi, mutta ei taho
ehtiä tehä kunnolla, eikä näe sitä kokonaisuutta. Joskus tekis mieli olla lopputarkastuksessa ja kattoa, miltä se näyttää. ” (TT).
” Vaikka sitä monesti aattelee, että kukahan – minkälainen perhe se tähänkin
asuntoon tulee asumaan? Palijonko on velekaa ja ovatko onnellisia? Sitä kun
ohi ajaa ja näkee valot ikkunassa, niin ajattelee, että minä, minä siihen oon
matot ja parketit laittanu…” (TT).
”Sitä yrittää tehä parhaansa, mutta monesti tuntuu, ettei sekään riitä. Pannaan pois ja otetaan noita heitemanneja.” (TT).
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8.3.2 Näkyvä ja piiloinen vastustus
Voimakkain vastustuksen muoto on työstä kieltäytyminen. Tutkimuskohteessa
työntekijät kieltäytyivät saapumasta työpaikalleen auttaakseen luottamusmiesten
ja yrityksen johdon välisiä neuvotteluja. Kiista koski työterveyspalveluja, joiden
laajuudesta oli neuvoteltu tuloksetta lähes vuoden ajan. Yrityksessä oli käytössä
vähän tiedossa ollut kaksitasoinen työterveyshuollon järjestelmä siten, että ylimmän johdon työterveyspalveluja koskeva sopimus kattoi lakisääteisten tehtävien
lisäksi vapaaehtoisia lisäpalveluja. Työmaahenkilöstö sen sijaan oli pelkän lakisääteisen minimisopimuksen varassa. Ylin johto oli selittänyt asian olevan peruja
yrityksen perustamisen ajoilta vuosikymmenten takaa, eikä siihen ole ollut aiheellista tehdä muutoksia. Työntekijäpuoli oli neuvotteluissa tuonut esille, että työtapaturmia tapahtui työmailla mutta ei toimistolla. Neuvottelut eivät johtaneet työntekijöitä tyydyttävään tulokseen ja työt pysähtyivät. Lakon tuloksena työntekijöiden työterveyshuolto saatettiin toimialalla vallitsevan käytännön mukaiselle tasolle.
Työntekijöiden mahdollisuus käyttää työvoimaansa johdon vastustamisessa
konkretisoitui, ja se osoitti, että suorittava taso on hyvin perillä työpotentiaalinsa
ja ammattitaitonsa strategisesta luonteesta. Piiloinen vastustus näkyy suhtautumisessa ylimmän johdon tavoitteisiin rakentaa luottamusta materiaalisilla artefakteilla:
”Viime syksynäki – taisi olla joulukuuta kun oli ne kovat pakkaset ne päätti
että kaikille talavityötakit. Pomot ilmoitti, että joululahajaksi kaikille kunnon
takit. Niitä sai sitte mestarilta käyvä lunastamassa… ei siinä sitten mitään.
Tuntu että ne ajatteli, että hyvät ja käytännölliset lahjat… ja selässä firman
nimi – että huolta pijetään. Sitte joku muisti, että nehän kuuluu työehtosopimukseen ne…talavitakit. ” (TT)
Työmaahenkilöstö myöntää, että ylin johto työskenteli turvatakseen yrityksen
toiminnan jatkuvuuden, mutta keskijohdon asema ylimmän johdon ”juoksupoikina” herättää kyynisiä kommentteja. Kaiken kaikkiaan voidaan huomata, että työntekijöiden diskurssi ei edusta pelkästään poikkeavaa mielipidettä yrityksen tavoitteista tai päätöksenteosta, vaan myös keinoa vastustaa johdon hegemoniaa. Arvelemalla, ettei työmaa etenisi lainkaan ilman heidän läsnäoloaan, työntekijät vahvistavat omaa ammatillista identiteettiään ja itsemääräämisoikeuttaan. Suhtautumalla kyynisesti johdon toiminnan laatua korostavaan diskurssiin ja pyrkimällä
korostamaan ainutlaatuista osaamistaan työprosessissa he voivat rajoittaa kontrol208

lin vaikutusta työprosessissa. Kriittinen suhtautuminen omistajiin ja heidän edustajiinsa tuli voimakkaasti esiin harjannostajaisissa, joissa pääluottamusmies pöytäpuheessa alun kohteliaisuuksien jälkeen arvosteli voimakkaasti omistavan ja
työtätekevän luokan välistä epätasa-arvoa ja työsuhteiden epävarmuutta:
”..vaikka se kiitos oikeastaan kuuluu meille ittellemme, ei se ilman meijän
työtä olisi näinkään valamistunu. Ei se sieltä konttorilta käsin nouse… vaikka…vaikka rahat sinne mennee..” (TT).
”…ja meille maksaa mitä maksaa, ei ne ittiään köyhäksi maksa…jää sitä sinne, missä se kasaa tekkee…”. (TT).
”…sen verran olen tässä kiinni kuin ne ovat minuun sitoutuneet! ” (TT).
8.4

Keskustelua empiriasta

Empiirisen osan aineiston tärkein informaatio koostuu Rakennusyrityksen ylimmän johdon (YJ), keskijohdon (KJ) ja suorittavan tason työntekijöiden (TT) haastatteluista. Analyysin perusteella on ollut mahdollista päästä perille yrityksen
palveluksessa olevien henkilöstöryhmien suhtautumisesta työhönsä, sen tuloksiin
ja laatutasoon Rakennusyrityksessä. Aineistosta on muodostettu ne diskurssit,
jotka mahdollistavat vastaamisen tutkimustehtävään. Aineiston tulkintaa on selkeyttänyt vahva esiymmärrys.
Aineistosta tekemäni analyysin perustella tulkintani on, että Rakennusyrityksen työmaalla on käynnissä diskurssien taistelu. Sen osapuolia ovat ylin johto,
keskijohto ja suorittava taso. Kunkin ryhmän edustajat tuottavat diskurssinsa
omista lähtökohdistaan ja käyttäen niitä resursseja, joita heillä organisatorisen
asemansa perusteella on. Ylin johto, keskijohto ja suorittava taso käyttävät määrätynlaisia diskursseja joko hankkiakseen kontrollia tai vastustaakseen muiden pyrkimyksiä hankkia sitä. Tämä on johtanut tilanteeseen, missä toimijat rakentavat ja
tukevat keskenään kilpailevia, olennaisesti toisistaan poikkeavia laatukäsityksiä
edustavia diskursseja. Johdon vallan käyttö, siihen välittömästi liittyvä kontrolli ja
mielikuva tottelevaisuudesta, jättää tilaa vastustukselle. Tulkintani perustuu näkemykseeni työntekijöiden subjektiivisuudesta, mutta se ottaa myös huomioon
sen, että on olemassa materiaalisia rajoituksia johdon kyvylle käyttää hallinnollisia menettelyjä tai järjestelmiä. Nämä rajoitukset puolestaan hidastavat työntekijöiden mukautumista johdon kannalta ideaalisiin menettelyihin.
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Sosiaaliseen konstruktionismiin nojaten ajattelen, että diskurssin tuottajien
sosiaalinen asema määrittää niitä diskursseja, mitä kukin henkilöstöryhmä tuottaa,
ja samalla diskurssit määrittävät ja vahvistavat kunkin henkilöstöryhmän subjektiviteettia. Sen lisäksi, että nämä diskurssit tuottavat kuvan osallisen laatukäsityksestä, todentavat ne yleisemminkin osallisten käsitystä itsestään. Ylimmän johdon,
keskijohdon ja suorittavan tason diskurssit ovat muotoutuneet sen sosiaalisen
todellisuuden mukaisesti, jota he ovat rakentaneet ja joka on rakentanut heidän
asemaansa. Esimerkiksi strategiset päätökset organisaation tavoitteista lähtevät
aina ylimmän johdon pyrkimyksistä huolehtia sijoitetun pääoman tuotosta, taloudesta, kilpailukyvystä ja siten myös tuotannon suuntautumisesta. Vaikka korkea
laatu sisältyy organisaation tavoitteisiin, jää se usein johdon retoriikaksi, joka ei
samanlaisena julistuksena esiinny muiden ryhmien diskursseissa, vaan paremminkin pyrkii vaientamaan niitä. Keskijohdon ja varsinkin suorittavan tason diskurssit lähestyvät laatukysymystä enemmän tekemisen kautta.
Tutkimuksen kriittisen teorian mukainen todellisuuskäsitys perustuu historiallisesti kehittyneisiin todellisiin ja kuviteltuihin rakenteiden, kulttuurin ja johtamisen ilmentymiin rakentamisen työprosessissa. Historiallisesti kehittyneitä rakenteita edustaa toiminta kapitalistisen tuotantojärjestelmän puitteissa. Taloudellisena
rakenteena se on ainoa mahdollisuus, sillä vaihtoehtoisia tuotantojärjestelmiä ei
ole olemassa. Siinä toimintaan osallistuvat yksilöt kuuluvat joko tuotantovälineet
omistavaan luokkaan tai heidän on myytävä osaamistaan ja työpotentiaaliaan.
Historiallisia rakenteita edustaa myös sen organisaatio, jossa ylimmän johdon,
keskijohdon ja työntekijätason välinen työnjako perustuu perinteisen valtamäärittelyn mukaiseen dominaatioon.
Organisaatiokulttuuri ilmenee monella tavalla tutkittavan organisaation kontekstissa. Sen voidaan katsoa vaikuttavan piiloisina ja näkyvinä tapoina ja toimintoina rakennusyrityksen henkilöstön jokapäiväisessä työskentelyssä. Sen oletetaan
toimivan koko organisaation kattavana taustaoletuksena, joka ohjaa yksilöiden
toimintaa alitajuisesti. Kulttuuri tuodaan myös esiin johtamisen työkaluna, jolloin
sillä on välineellinen luonne.
Kuviteltuja rakenteita edustavat henkilöstöryhmien subjektiviteetit, joiden perusteella he toimivat ja määrittävät suhtautumisensa työhönsä ja siitä esiin nouseviin ilmiöihin. Sosiaalisessa toiminnassa yksilöt pyrkivät puolustamaan omaa
suhtautumistaan, ja voidaan ajatella, että jokainen henkilöstöryhmä Rakennusyrityksessä toimii oman subjektiviteettinsa mukaisesti puolustaen oman sosiaalisen
todellisuutensa mukaisesti rakentunutta identiteettiään. Tämän tutkimusprosessin
myötä minulle on vahvistunut käsitys siitä, että subjekti on aina selkeästi diskurs210

sien ja vallan tuote. Nämä Rakennusyrityksessä olevat tässä luvussa kuvatut tutkimuksen tekoajankohtana ilmentyneet diskurssit ovat muodostaneet ja muokanneet kunkin henkilöstöryhmän tapoja ajatella, toimia ja suhtautua itseensä ja muihin. Tämän vuoksi ne voidaan nähdä kuvauksina eri henkilöstöryhmien toiminnasta, suhtautumisesta ja käsityksestä itsestään toimijana Rakennusyrityksessä.
Nämä diskurssit muodostavat subjektiviteetin, joka näkee työntekijät laskettavissa olevina, ennustettavina ja ennen kaikkea kontrolloitavina. Mutta toisaalta
työntekijän subjektiviteetin rakenne ei välttämättä ole mekaaninen, ongelmaton
tai aina suostuvainen, vaan työntekijät voivat käyttää olemassa olevia tai kehittää
uusia diskursseja työkaluiksi ja resursseiksi ilmaistakseen voimaansa. Heillä on
mahdollisuus jopa muotoilla rakenteita. Käsitykseni mukaan on perusteltua olla
sitä mieltä, että organisaatioiden valta–tieto-järjestelmät voivat muokata työntekijöitä. Valta–tieto-järjestelmät eivät välttämättä toimi suoraviivaisesti, sillä työntekijät voivat asettua vastarintaan. Rakennusyrityksen diskursiivisessa taistelussa
tulee näkyväksi, miten eri henkilöstöryhmät ovat kehittäneet omat diskurssinsa
tiettyihin asioihin tarinoiden, keskustelujen ja dokumenttien avulla ja heidän näkemyksensä esillä olevista asioista tulevat määritellyksi näissä diskursseissa.
Tämä johtaa kilpaileviin versioihin todellisuudesta, jolloin kukin henkilöstöryhmä
puolustaa omaa todellisuuttaan ja yrittää marginalisoida toisten vastaavan.
8.4.1 Ylin johto ja toiminnan laatu
Rakennusyrityksen ylimmän johdon laatudiskurssin taustalla on talous. Taloudellisesta tuloksesta huolehtiminen määrää kaiken toiminnan suunnan, ja ratkaisevaa
ylimmän johdon subjektiviteetin rakentumisessa on kontrollin hankkiminen kaikkiin aktiviteetteihin. Kontrolli rakentuu ylhäältä alas -periaatteen mukaisesta organisaation toimintojen valvomisesta. Kontrolli ilmenee usealla tavalla, ja sen
kohteena on koko muu henkilöstö. Ylimmän johdon ihmiskäsitys nojaa patriarkaaliseen ylivertaisuuteen ja oletukseen, että vain heillä on liiketoiminnan jatkamiseen tarvittava tieto ja resurssit. Muu henkilöstö on sen käsityksen mukaan
ammattitaidoltaan ja käyttäytymiseltään holhouksen tarpeessa. Ylimmän johdon
ja työmaahenkilöstön välillä vallitsee jyrkkä ero, ja se tulee näkyväksi työmaakäytännöissä.
Ylimmän johdon tavoitteena on hankkia mahdollisimman paljon kannatusta
omalle laatukäsitykselleen, joka on suoraviivaisesti toiminnan laatu työprosessissa. Ylimmän johdon tavoitteena on legitimoida harjoittamansa organisatorinen
kontrolli koskemaan koko organisaatiota. Jopa toimialan laatimat laatujärjestel211

mät koetaan kaavamaisiksi ja itsenäistä päätöksentekoa uhkaavaksi. Niiden käyttö
on lopetettu, ja tilalle on kehitetty yhä tiukempaa ja monimuotoisempaa kontrollia.
Tulkintani mukaan tämä pyrkimys ei poikkea paljoakaan organisaatiokontekstissa
yleisenä esiintyvästä johtamisen kontrollipyrkimyksestä, sillä hierarkkisiin valtasuhteisiin ja ylhäältä alaspäin tapahtuvaan päätöksentekoon liittyy kontrolli,
jonka avulla johtamisen tavoitteita toteutetaan. Ylimmän johdon kontrollidiskurssi toimii keinona varmistaa työprosessin eteneminen sen haluamien tavoitteiden
mukaisesti. Samalla diskurssi kuitenkin pitää sisällään pyrkimyksiä säilyttää se
hegemoninen asema, johon omistus, organisatorinen valta ja tuotantovälineiden
käytöstä päättäminen on heidät asemoinut.
Ylin johto pyrki tosiasiallistamaan, luonnollistamaan ja viime kädessä oikeuttamaan omaa laatukäsitystään. Tosiasiallistamalla se pyrki muodostamaan todellisuudesta kuvaa, joka olisi mahdollisimman tarkasti sen esittämän tavoitteen mukainen. Sen mukaan suorittava taso ei ymmärrä olla taloudellinen materiaaleja
käsitellessään, joten se kasvattaa laatukustannuksia ja toimii näin vastoin johdon
laatukäsitystä ja huonontaa toiminnan laatua. Ylin johto pyrkii oikeuttamaan
omaa käsitystään toteamalla, että sen tekemien virheiden vaikutus on merkittävämpi kuin muiden. Korostamalla vastuutaan organisaation olemassaolosta pyrkii
ylin johto myös oikeuttamaan omaa laatukäsitystään. Tehokkuuden ja talouden
korostamisella pyrkii ylin johto luonnollistamaan vallitsevaa tapaa työskennellä,
jolloin muut eivät aseta sen käsitystä kyseenalaiseksi. Ylimmän johdon hegemoniapyrkimykseen kuuluu alentuvan suhtautumisen lisäksi taloudelliset keinot
keskijohdon suostumuksen varmistamiseksi.
Rakennusyrityksen muiden toimijoiden kokema johdon hegemonia aiheuttaa
heidän keskuudessaan vastustusta, jonka voimakkuus vaihtelee totaalisesta työstä
kieltäytymisestä keskinäiseen ironiaan. Ylimmän johdon toiminnan laatua korostava laatukäsitys ja organisatorinen kontrolli sen hegemonisoimiseksi koetaan
alistavaksi ja ammattitaidon toteuttamisen kannalta rajoittavaksi. Rakennusyrityksessä keskijohto ja etenkin työntekijät esittävät vaihtoehtoisia diskursseja, joilla
he pyrkivät vastustamaan johdon kontrollidiskurssia.
Rakennusyrityksen ylin johto pitää yllä kulttuuriin liittyvää käsitystä yhtenäisestä tahtotilasta. Sillä se pyrkii sulkemaan pois vaihtoehtoiset tavat ajatella. Samalla yhtenäiskulttuuri toimii johdon hegemonisen aseman ja laatukäsityksen
vahvistajana. Normatiivinen ja kulttuuriin pohjautuva kontrolli tulevat esille tapoina valvoa työprosessia. Ne täydentävät ja vahvistavat muita valvonnan keinoja,
joita Rakennusyrityksen rakenteessa on. Yhteistä organisaatiokulttuuria korosta212

vat ylimmän johdon tarkkailukäytännöt tuodaan esille johdon taholta ikään kuin
yhteisesti ja yleisesti hyväksyttyinä käytäntöinä:
”kaikkihan tietävät, miten meillä toimitaan”. (YJ).
Huomio kiinnittyy suoran kontrollin rinnalle tulleeseen normatiiviseen kontrolliin,
joka voi saada aikaan tarkkailun muuttumisen näkymättömäksi ja epätietoisuudesta johtuen yksilöt ponnistelemaan varmuuden vuoksi entistä enemmän.
Rakennusyrityksessä vahva kontrolli on tuottanut johdon hegemonian, mutta
laukaissut tulkintani mukaan samalla diskursiivisen ja muunkinlaisen vastustuksen. Keskijohto on kehittänyt oman laatudiskurssin luodakseen vapautta toimia
alati muuttuvissa työmaan tilanteissa. Tilanteen ollessa tulkinnanvarainen jää
keskijohdolle mahdollisuus vedota oman laatukäsityksensä tärkeyteen ja saada
sille uskottavuutta. Suorittavan tason henkilöstö on etääntynyt johdon kehittämästä laatudiskurssista ja jopa vastustaa sitä pitääkseen yllä itselleen sopivaa ammatillista identiteettiä.
8.4.2 Keskijohto ja asiakaslaatu
Keskijohdon oma sisäisen yrittäjyyden diskurssi nousi esiin vaihtoehtona, joka
auttaa vastustamaan ylimmän johdon hegemonisoituvaa diskurssia ja rakentamaan keskijohdon olemusta sankarillisena toimijana. Keskijohto rakentaa asiakkaiden tavoitteiden mukaista laatukäsitystä tehdäkseen tilaa toiminnalleen, jota
ylin johto ei tue. Samalla tämä diskurssi vahvistaa toimenpiteitä, jotka näyttivät
olevan ristiriidassa ylimmän johdon toiminnan laatua korostavan tavoitteen kanssa. Tässä yhteydessä keskijohto etsii oikeutusta käsitykselleen vetoamalla siihen,
että asiakkaille ei kelpaa pelkästään rakentamismääräysten mukainen laatu, joka
oli usein esillä ylimmän johdon diskursseissa.
Keskijohdon vastustus ylintä johtoa kohtaan ei kuitenkaan ole voimakasta,
vaan hienovaraista anonymiteetin taakse kätkeytyvää tyytymättömyyttä. Ymmärrettävästi vastustusta hiljentävät ylimmän johdon käyttämät taloudelliset keinot
keskijohdon suostumuksen varmistamiseksi. Rakennusyrityksessä keskijohdolle
on rakennettu tuotantopalkkiojärjestelmä, jonka mukaan jokaisen työmaakohtaisen kulubudjetin alittaminen palkitaan prosentuaalisella bonuksella. Tuotantopalkkion olemassaolo saa keskijohdon kontrolloimaan kustannuksia ja käyttämään työprosessissa tarvittavia resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Keskijohto tuntee saaneensa osan Rakennusyrityksen omistajalle kuuluneesta voitosta
organisoidessaan työprosessin tuotantopalkkion edellyttämään muotoon, vaikka
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pohjimmiltaan niin tehdessään he vahvistivat omistajien voiton tavoittelua. Keskijohdon haastatteluista käy ilmi, että tuotantopalkkio saa aikaan jatkuvan kustannusvertailun oman henkilöstön ja ulkopuolisten alihankintayritysten välillä.
Keskijohto tuntee olevansa vastuussa asiakaskeskeisen laadun tuottamisesta.
Sen huoli tuotteen kelpaamisesta asiakkaalle ei nouse tottelevaisuudesta ylimmän
johdon tavoitteelle, vaan se on nähtävä henkilöstöön kuuluvan jäsenen huoleksi
siitä, että hänen subjektiviteettinsa mukaista laatua ei tuoteta. Ylimmän johdon
kohteelle laskema kustannusarvio rajoittaa keskijohdon mahdollisuuksia toteuttaa
subjektiviteettinsa määrittelemää laatua. Työmaavaiheessa keskijohdon on kurottava laskettujen kustannusarvioiden ja toteutumassa olevien kustannusten välistä
eroa kiinni kohdekohtaisen katteen varmistamiseksi. Keskijohdon on etsittävä
keinoja kustannusten karsimiseksi. Kustannusjahdissa se käyttää alihankintaa ja
halvempaa, mutta ammattitaidoiltaan huonompaa tilapäistä työvoimaa sekä etsii
jatkuvasti keinoja korvata materiaaleja edullisemmilla.
Keskijohdon subjektiviteetti rakentuu sankarillisesta sisäisestä yrittäjyydestä
ja toiseuden kohteena olemisesta. Ylintä johtoa kritisoidaan sen laatukäsityksestä,
joka kontrolloi työmaan toimintaa, mutta ei anna tukea asiakaslähtöisen laadun
tuottamiseen. Diskurssissa näkyy, miten Rakennusyrityksen henkilöstö tulee sidotuksi monimutkaisiin kurimekanismeihin. Keskijohtoon kuuluvana, mutta kuitenkin henkilöstön edustajana, keskijohto tuottaa kurifunktiota toisia kohtaan ja laadusta vastaavana etsii keinoja voimistaa tätä kurinpitäjän roolia. Se ei kuitenkaan
tuo esille kuriin liittyviä termejä vaan korostaa tekevänsä työtään. Keskijohto on
huomannut, ettei työntekijöitä voi täydellisesti kontrolloida. Porukka voi olla
tekevinään oikein ja johto voi tarkistaa. Kontrollointiin kuluu kuitenkin aikaa,
eikä keskijohto voi koko aikaa olla paikalla. Lause ihmisten
”on haluttava” (KJ)
tehdä oikein paljastaa, kuinka vähän keinoja johdolla on valvoa työntekijöiden
tekemisiä. Keskijohto tietää, että suora käskytys aiheuttaa puutteita laadun omaksumisessa, ja siksi myös se haluaisi rakentaa itsekuriin perustuvaa valvontaa laadun omaksumisessa.
Ylimmän johdon käyttämistä kontrollin muodoista juuri aikaan liittyvä valvonta on keskijohdon mielestä suurin este heidän laatukäsityksensä mukaisen
tuotteen aikaansaamiselle. Puolustaessaan käsitystään he olivat valmiita pienentämään mahdollista tuotantopalkkiotaan saadakseen työprosessin etenemään
mahdollisimman tehokkaasti.
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8.4.3 Suorittava taso ja ammattiylpeys
Diskurssien kuvauksesta tulee näkyväksi se, miten Rakennusyrityksen suorittavan
tason työntekijät pyrkivät etääntymään johdon laatudiskursseista pitääkseen yllä
ammatti-identiteettiään. He kokevat, että ylimmän johdon toiminnan laatua korostava diskurssi tarkoittaa tuotannon tehostamista ja tiukempaa kontrollia. Suorittavan tason työntekijät kokevat työtahdin muuttuneen tiukemmaksi ja työn yksinkertaisemmaksi vuosien aikana. He kokevat, että he ovat kokoonpano-osaston
tahdottomia käskytettäviä, joilta ei edellytetä ammattitaitoa. Yrityksen johto korostaa yhtenäistä kulttuuria, joka saa aikaan normatiivisen kulttuurivaikutuksen.
Työntekijät joutuvat tarkkailemaan omaa toimintaansa ja muiden työntekijöiden
suorituksia. Ylimmän johdon kontrolliin liittyvä laatukäsitys tuo suoritustason
tekijöiden mieleen eriarvoiset suhteet työprosessissa. Puheet yhteisestä toimintakulttuurista vaikuttivat retoriselta hurskastelulta, koska se ei näy työprosessissa
eikä laajemmissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.
Keskijohdon aikataulusidonnaista asiakaslaatua korostava diskurssi tarkoittaa
työntekijöiden kannalta kireämpiä aikatauluja ja heidän työpanoksensa korvaamista halvemmilla tilapäistyöntekijöillä. Tämä tarkoittaa, ettei heille anneta aikaa
tai mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Molemmat johdon laatudiskurssit uhkaavat heidän ammattiylpeyttään. Lisäksi he tuntevat, ettei heillä ole laajempaa
kuvaa työmaan kokonaisuudesta eikä heillä ole mahdollisuutta päästä vaikuttamaan tai tutustumaan tuotteensa loppukäyttäjään eli asunnon ostajaan. He vain
tekevät keskijohdon tarkassa valvonnassa heille määritellyt tehtävät oman työhuonekunnan mukana. Työntekijöiden oma laatudiskurssi korostaa heidän ammattitaitoaan välttämättöminä työprosessin ylläpitäjinä. Työntekijät haluavat varmistaa oman merkityksellisyytensä ja itseisarvonsa toimimalla oman tulkintansa
mukaisesti.
Suorittavan tason työntekijöiden subjektiviteetti on rakentunut jatkuvasta
epätietoisuudesta, joka näkyy heidän asenteessaan työn jatkuvuuteen. He ovat
hyvin tietoisia siitä, että työsuhteen jatkuvuus on riippuvainen siitä, miten ylin
johto on onnistunut uusien kohteiden urakkalaskennassa tai perustajaurakoinnin
kyseessä ollessa kohteen ennakkomarkkinoinnissa.
Rakennusyrityksen johdon tavoitteiden ja määräysten etäisyys ja laatukäsitteen vastenmielisyys ja ristiriitaisuus tarkoittavat sitä, että työntekijät jatkuvasti
tulkitsevat annettuja tehtäviä. Nämä tulkinnat voivat johtaa vastustaviin toimenpiteisiin, jotka eivät aina suoraan ole johdon tavoitteiden vastustamista, vaan edustavat alistetussa asemassa olevien yksilöiden katkeruutta asemaansa.
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8.4.4 Yhteenveto empirian tuloksista
Tämä luku on koostunut kohdeorganisaation henkilöstöryhmien diskurssien kuvauksista. Diskurssit ovat syntyneet siitä aineistosta, jossa he ovat antaneet merkityksiä laadulle ja omalle toiminnalleen kohdeorganisaatiossa. Näihin diskursseihin on liittynyt kolminkertainen hermeneutiikka: haastateltavat ovat tulkinneet
omaa suhtautumistaan laatuun ja siihen, miksi toimivat kuten toimivat, minä olen
tulkinnut analyysivaiheessa heidän tulkintojaan ja diskurssien rakentamisen jälkeen vielä kertaalleen katsonut niitä kriittisen teorian mukaisesti.
Keskeinen lähtökohta työn tekemisen diskursiivisen taistelun analyysissa on
ollut diskurssin ja subjektiviteetin kiinteä yhteys. Lähtökohtana on ollut, että tietyt
diskurssit asemoivat Rakennusyrityksessä olevia toimijoita, mutta toisaalta toimijat voivat vastustaa muiden diskursseja ja siten suojella tai vahvistaa omaa subjektiviteettiaan. Subjektiviteetti ymmärretään diskursiivisesti rakentuneena sosiaalisena identiteettinä mutta myös toimintana tietyissä konteksteissa. Kolmen henkilöstöryhmän käyttämät diskurssit ovat vaihtoehtoisia ja keskenään kilpailevia
tapoja rakentaa Rakennusyrityksen todellisuutta laatukysymysten kontekstissa.
Samalla nämä diskurssit tuottavat näkemyksen esittäjänsä käsityksestä parhaasta
tavasta työskennellä Rakennusyrityksessä.
Tiettyjen diskurssien käyttö on osa taistelua vallasta, hegemoniasta ja yksilöllisestä identiteetistä. Tiettyjä diskursseja käytetään tässä taistelussa kontrollin
välineinä ja vastaavasti toisia vastustuksen työkaluina. Diskursiivinen taistelu
liittyy näkemyksiin työn tekemisestä ja kilpaileviin näkemyksiin laadusta. Ne
kuvaavat kunkin ryhmän suhtautumista työn tekemiseen, keskinäiseen kanssakäymiseen ja lopputuotteiden laatuun. Samalla ne tuovat näkyviin mukana olevien henkilöstöryhmien subjektiviteettiin liittyviä perusnäkemyksiä. Tällaisiin kuuluu näiden toimijoiden mahdollisuus vaikuttaa Rakennusyrityksessä tehtäviin
päätöksiin, heitä itseään koskeviin päätöksiin ja jopa heidän identiteettiinsä organisaation jäseninä. Alla olevaan taulukkoon on koostettu kunkin ryhmän roolit,
tavoitteet, keinot ja päämäärät.
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Taulukko 5. Toimijat ja roolit diskurssien taistelussa.
Toimija

Rooli

Tavoite

Keino

Päämäärä

Ylin johto

Resurssien haltija

Toiminnan laatu

Kontrolli

Taloudellinen tulos

Keskijohto

Resurssien

Asiakaslaatu

Sisäinen yrittäjyys

Tyytyväinen asiakas

Itsenäisyys,

Suostuminen/

Ammattitaidon

oma työ

Vastustus

käyttö

kohdentaja
Suoritustaso

Resurssi

Rakennusyrityksen diskursiivista taistelua katsottaessa on hyvä muistaa, että diskurssien välisessä kiistassa alemman tason johtajien laatuun liittyvät strategiat ja
rakenteet ovat aina alisteisia ylempien johtajien esittämille pitkän aikavälin strategioille kapitalistisissa talouksissa. Ylimmän johdon työprosessiin myöntämät
taloudelliset, inhimilliset ja aikaan liittyvät resurssit on aina rajattu siten, että
organisaation pitkän aikavälin tavoitteet tulevat huomioon otetuksi.
Rakennusyrityksessä ylimmän johdon subjektiviteetti oli rakentunut patriarkaalisen johtamiskäsityksen mukaiseksi. Sen käsityksen mukaan juuri ylin johto
oli vastuussa organisaation olemassaolosta, mikä oikeuttaa sen menettelemään
kaikessa pelkästään taloudellisen tuloksen maksimoimiseksi. Resurssienhaltijana
ylimmän johdon laatukäsitys saa alkunsa organisaation toiminnan virittämisestä.
Tavoitteena on säästää työprosessissa tarvittavia resursseja. Rakennusyrityksen
ylin johto korostaa oman, toiminnan laatua painottavan käsityksensä ylivertaisuutta ja välttämättömyyttä talouden näkökulmasta. Omistajien intressi kristallisoituu ylimmän johdon johtamiskäsityksessä. Patriarkaalinen näkemys ei anna
organisaation muille toimijoille mahdollisuutta vaikuttaa työhön tai työn tuloksiin.
Muut toimijat ovat johdon käsityksen mukaan lähinnä kokonaisuudesta ymmärtämättömiä käsipareja.
Laatukäsityksensä legitimoimiseksi Rakennusyrityksen ylin johto harjoittaa
koko organisaation kattavaa tarkkaa kontrollia. Huolimatta voimakkaasta kontrollitavoitteesta ylin johto ei kuitenkaan hyväksy toimialalle kehitettyjä laatukäsikirjoja. Tulkintani mukaan laatukäsikirjojen hylkääminen johtuu patriarkaalisesta
subjektiviteetista, jonka mukaan käsikirjojen tarkat toimintaohjeet kahlitsisivat
toimintaa eikä johdon harjoittamalle kontrollille jäisi toimintavaltuutusta.
Keskijohdon rooli Rakennusyrityksen työprosessissa on toimiminen resurssien kohdentajana. Sen on pystytettävä ja ylläpidettävä työprosessia annettujen
resurssien puitteissa. Keskijohdon subjektiviteetti on rakentunut asiakkaiden vaatimusten ja ylimmän johdon ohjeiden lähtökohdista. Työprosessin yhteydessä ja
tuotteiden markkinoinnissa keskijohdolla on läheisin suhde asiakkaisiin, millä on
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ollut oleellinen vaikutus keskijohdon subjektiviteetin rakentumiseen. Läheisyys
näkyy huolena asiakaslaadun muodostumisesta. Pyrkiessään tyydyttämään ylimmän johdon, asiakkaiden ja työntekijöiden vaatimukset keskijohto on kehittänyt
ylimmän johdon käsityksestä poikkeavan laatukäsityksen. Tämä sisäisen yrittäjyyden diskurssiin liittyvä puhe pyrki kehittämään toimintavapautta esittäjänsä
asiakaslaatua korostavalle laatukäsitykselle. Ylimmän johdon valvontafunktio ei
voi kuitenkaan olla vaikuttamatta keskijohdon käyttäytymiseen. Rakennusyrityksessä noudatetaan projektikohtaista tuotantopalkkiomenettelyä, jolla on saatu
luotua tavoitteelleen uskollinen keskijohto. Mikäli rakennusprojektin kustannukset jäävät alle budjetoidun, saa keskijohto siitä palkkion. Se kannustaa keskijohtoa
valvomaan projektia huolellisesti ja optimoimaan tuotannontekijät taloudellisesti.
Keskijohto on kuitenkin sitoutunut laatukäsityksensä puolustamiseen jopa siinä
määrin, että se on valmis vaarantamaan tuotantopalkkioitaan saadakseen prosessin etenemään haluamallaan tavalla.
Kolmas työprosessissa vaikuttava ryhmä, suorittavan tason tehtäviä tekevät
kirvesmiehet, asentajat ja muut ammattiosaajat, ei voi vaikuttaa merkittävästi
prosessin kulkuun. Heidän roolinsa on toimia perinteisenä tuotannontekijänä –
työvoimaresurssina. Tämän ryhmän subjektiviteetti on rakentunut heidän käsitykselleen omasta minuudestaan ja siihen sisältyvästä ainutlaatuisesta osaamisesta.
Osaamisensa ja työmotivaationsa perusteella tämän ryhmän jäsenet suorittavat
lopulliset rakennuskomponenttien asennukset ja huolehtivat näkyvien pintojen
viimeistelystä. Rakennusyrityksen työntekijät ovat hyvin perillä osaamisensa
strategisesta luonteesta. Ilman heidän myöntymistään ja ammattiosaamistaan
työprosessi ei käynnisty. Tämän vuoksi heillä on resurssiroolistaan huolimatta
mahdollisuus myös suhtautua varauksellisesti johdon tapaan johtaa työtä. Laatudiskurssiin tämä ryhmä ei osallistu muutoin kuin ottamalla kantaa muiden ryhmien laatukäsitykseen. He kokevat ylimmän johdon toiminnan laatua korostavan
käsityksen keinoksi puristaa heistä enemmän irti. Keskijohdon asiakaslaatu on
jäänyt työntekijöille etäiseksi, koska heidän työtehtävänsä Rakennusyrityksessä
on kannattavuuden vuoksi yksinkertaistettu ja ositettu. Heidän työnsä luonne on
muuttunut vuosikymmenten aikana. Aikaisemmin jokaisella työvaiheella oli omat
ammattiosaajansa, joiden ammattitaito oli laajuudeltaan suhteellisen rajoittunut,
mutta syvyydeltään he olivat kehittäneet itselleen ainutlaatuisen taidon ja kokemuksen. Modernin aikakauden voimakas keskinäinen solidaarisuus on heikentynyt, ja sen tilalle on tullut tarve hankkia useita osaamisia, jotta he työllistyvät
hankkeesta toiseen. Työprosessissa tämän ryhmän jäsenten on pidettävä huoli
osaamisvarantonsa päivittämisestä, eikä samaa työtä tekevä ammattikollega ole
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välttämättä tuen lähde, vaan jokaisen on huolehdittava individualistisesti omista
eduistaan. Yksinkertaistetun ja ositetun työn vuoksi heillä ei myöskään muodostu
käsitystä kokonaisuudesta, mikä olisi asiakaslaatuun liittyvän merkityksenannon
edellytys. He ovat vieraantuneet työstä, sen tuloksista ja työtovereistaan.
Empiirisessä tutkimuksessa tuli näkyväksi, miten tiettyjen diskurssien esiintyminen voi vahvistaa organisatorista kontrollia, mutta sitä voidaan myös vastustaa. Vastustus on välillä avointa välinpitämättömyyttä, välillä se voi ilmetä tahallisena väärinymmärryksenä. Se voi myös johtaa voimakkaisiin ristiriitoihin tai
vaihtoehtoisiin, näkyviin toimenpiteisiin työprosessin sabotoimiseksi. Kontrollin
ja vastustuksen dialektiikka ei liity Rakennusyrityksessä pelkästään työnantajan
edustajien ja työntekijöiden väliseen näkemyseroon, vaan siinä ilmenee myös
laajempi sosiaalinen yhteys ja materiaaliset ehdot. Harvemmin enää puhutaan
yhteiskunnan jakautumisesta erilaisiin luokkiin tai luokkien mukaisista subjektiviteeteista, mutta empiirisessä tutkimuksessa tuli esille, miten Rakennusyrityksessä
toimivat yksilöt voidaan yhdistää sosiaalisen aseman mukaisesti muotoutuneeseen
subjektiviteettiin. Tämä subjektiviteetti ja siihen liittyvä identiteetti ovat minuuden ulottuvuuksia, jotka ohjaavat heidän toimintaansa ja suhtautumistaan työprosessissa ilmi tuleviin ilmiöihin. Näin he liittyvät työn kautta toisiinsa ja osallistuvat sosiaalisen kanssakäymisen tuloksena työhön liittyviin diskursseihin. Nämä
tietyt diskurssit saavat alkunsa kunkin työprosessiin osallistuvan sosiaalisesta
asemasta organisaatiossa, ja asema tuo mukanaan siihen liittyvän käyttäytymisen.
Ylimmän johdon asema organisaation omistajien intressien toteuttajana antaa
sille ylivertaisen vallan päättää projektien aloittamisesta ja laajuudesta. Ylimmällä
johdolla on käytettävissä organisaation strategian mukaiset materiaaliset ja henkiset resurssit. Sillä on myös valta päättää organisoitumisen muodosta ja laajuudesta. Keskijohto joutuu resurssien kohdentajana toteuttamaan ylimmän johdon tavoitteet, mutta sen itsenäinen päätöksenteko rajoittuu työprosessin ylläpitämiseen.
Keskijohdolla ei ole mahdollisuuksia poiketa ylimmän johdon pitkän tähtäimen
strategian tavoitteista. Suorittavan tason työntekijöiden arkea leimaa epävarmuus
työpaikastaan, ja he joutuvat jatkuvasti punnitsemaan kelpoisuuttaan säilyä työnantajansa palkkalistoilla. Perinteisen vahvan osaamisen sijaan heidän on kyettävä
toimimaan moniosaajina rakennustyömaalla, jotta he säilyttäisivät kelpoisuutensa
rakennusprojektien edetessä tai vaihtuessa.
Käytetyt diskurssit ilmentävät periaatteellista jännitettä organisaation johdon
edustaman kontrollin ja työntekijöiden edustaman itsemääräämispyrkimyksen ja
ammattiylpeyden välillä. Ylimmän johdon toiminnan laatua korostava laatukäsitysdiskurssi pyrkii hegemonisoimaan ylimmän johdon päätöksenteon ja rajoitta219

maan keskijohdon mahdollisuuksia toteuttaa laatukäsitystään työprosessissa. Samoin ylimmän johdon laatudiskurssi pyrkii pitämään työntekijät marginaalissa,
ilman mahdollisuuksia osallistua työprosessin kehittämiseen. Seurauksena on
vastakkainasettelu ylimmän johdon ja muun henkilöstön välillä. Ylin johto näkee
suorittavan tason edustajat samanlaisena esineellisenä organisaation resurssina
kuin pääoma tai raaka-aineet. Sen patriarkaalisesta näkökulmasta suorittavan
tason työntekijät edustavat toiseutta, kokonaisuudesta ymmärtämättömiä ”käsipareja”, joiden ammattitaito ja ymmärrys eivät ulotu toiminnan laadun tuottamisen
tasolle.
Tutkimustehtäväni alussa ajattelin, että rakentamisen laatu syntyy niissä käsissä, jotka työmaaolosuhteissa suorittavat lopulliset rakennekomponenttien ja
pintamateriaalien asennukset. Tutkimustyön edetessä ja analysoidessani empiiristä aineistoa yhä vahvemmaksi nousi käsitys siitä, että näkyvä työn jälki on seurausta työmaalla vallitsevista sosiaalisten ryhmien välisistä suhteista, johtamistavasta ja kulttuurista, mutta myös yksilöiden subjektiviteeteista, identiteetistä, ammattitaidosta ja työetiikasta. Jossain vaiheessa empiirisen aineiston analyysivaiheessa
tulkintani täsmentyi niin, että vaikka laatu syntyy niissä käsissä, jotka suorittavat
varsinaisen työn, laadun tuottamisen kannalta keskijohdon rooli on erittäin merkityksellinen. Heidän laatukäsityksensä poikkeaa ylimmän johdon käsityksestä. He
edustavat asiakkaan kannalta keskeistä laatunäkemystä, joka kuitenkin on alisteinen ylimmän johdon näkemykselle. Heidän päätöksentekoaan ohjaa toisaalta
sitoutuminen mahdollisuuteen ansaita projektikohtainen tuotantopalkkio ja toisaalta pelko mahdollisuudesta jäädä valitsematta seuraavalle työmaalle. Nykyisen
työn luonteen mukaisesti heidänkin subjektiviteettinsa rakentuu epävarmuuden
varaan ja he joutuvat kilvoittelemaan kollegojensa kanssa seuraavista projekteista.
He ovat laadun tuottamisen kannalta asemassa, jossa diskursiiviset ja operationaaliset toimenpiteet vaikuttavat tuotteiden laatuun. Kuitenkin he ovat alisteisia
ylimmän johdon ylivertaiselle vallalle.
Ylin johto on voimakkaasti sitoutunut esittämiinsä ja kannattamiinsa diskursseihin, jotka saavat alkunsa voitontavoittelun maksimoimisesta ja patriarkaalisesta
pyrkimyksestä päättää kaikista asioista. Analyysin tässä vaiheessa on toki hyvä
todeta, että organisaation toimijat voivat jäädä kiinni esittämiinsä diskursseihin tai
tapoihin toimia organisaatiossa tiedostamatta omaa toimintaansa tai sen vaikutusta. On täysin mahdollista, että Rakennusyrityksen ylin johto ei ole tietoinen toiminnan laatua korostavan diskurssinsa olemassaolosta tai sen herättämästä vastustuksesta keskijohtoa tai suorittavaa tasoa edustavien toimijoiden keskuudessa.
Etenkin kun empiirisessä aineistossa tuli näkyväksi se, miten vastustus on tietyssä
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määrin piiloista, eikä ylimmän johdon käsitys Rakennusyrityksen muista toimijoista kaukana työmaalla työskentelevinä ”toisina” paranna mahdollisuuksia päästä perille heidän ajattelustaan.
Suorittavan tason työntekijöiden puheissa laatu ei näkynyt siten kuin muiden
ryhmien puheissa. Tulkintani on, että tämä kytkeytyy ositetun ja yksinkertaistetun
työprosessin yksitoikkoisen luonteen aiheuttamaan välinpitämättömyyteen työn
tuloksista. Aikataulujen kireys haittasi heidän puheissaan ammattitaidon toteuttamista. Empiirinen tutkimus on tuonut esille myös sen, että työntekijän rooli ei
kuitenkaan ole pelkästään suhteessa suostumiseen, näkyvään tai piiloiseen arvosteluun tai työstä kieltäytymiseen. Suorittavan tason työntekijöiden diskurssi mahdollistaa heille sekä keskijohdon että ylimmän johdon tavoitteisiin myöntymisen
tai niiden vastustamisen. Diskurssit tuottavat heille voimaa, jota he voivat käyttää
vastustukseen tai ammattiylpeytensä puolustamiseen.
Organisaatioiden on pitkään stereotyyppisesti ajateltu olevan byrokraattisia
rakennelmia, joiden kehittäminen perustuu pieniin säätötoimenpiteisiin olemassa
olevan rakenteen puitteissa. Viimeisten vuosikymmenten aikana tätä stereotypiaa
on täydennetty ja jossain määrin korvattu uusilla kliseillä. Organisaatioiden on
ajateltu muuttuvan lisääntyvässä määrin verkostomaisiksi, orgaanisiksi ja joustaviksi ja niiden yhteistyön perustuvan kuvitteellisiin seikkoihin: arvoihin, aatteisiin,
keskinäiseen sovitteluun, yhteenkuuluvuuden tunteisiin ja identiteettiin. Kuitenkin
tämä empiirinen tutkimus osoittaa, miten Rakennusyrityksen johtamisessa käytetään tayloristisen kasarmikurin lisäksi hienovaraisia normatiivisia menetelmiä,
joilla pyritään muokkaamaan jäsenten subjektiviteettia. Rakennusyrityksen johtaminen perustuu vahvasti teknokraattiseen kontrolliin. Tutkimus kuitenkin osoittaa, miten tayloristisen johtamismenettelyn rinnalle on rakentunut hienovaraisempia johtamisen työvälineitä: hegemonisoidut diskurssit, eriarvoisten sosiaalisten
suhteiden ylläpitäminen ja sellaisen kulttuurin edistäminen, jossa toteutuu normatiivinen kontrolli. Nämä uudet johtamisen välineet tunkeutuvat syvälle ihmisen
mieleen. Rakennusyrityksessä näkyy, että subjektiviteettiin vaikuttaminen on
epäilemättä johdon intressissä ja johto käyttää monenlaisia työkaluja sen toteuttamiseksi. Toisaalta diskurssianalyysissa tuli myös esille ne keinot, millä näitä
voidaan vastustaa.
Tutkimuksen empiirisen osan analysoinnista nousi esille se postmodernin talouden epävarmuus, jonka Rakennusyrityksen ylin johto, keskijohto ja suorittava
taso kohtaavat, ja miten he kukin pyrkivät vähentämään epävarmuuttaan varmistaakseen omia tavoitteitaan. Ylimmän johdon diskurssissa epävarmuus kytkeytyy
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Rakennusyrityksen kykyyn tuottaa voittoa, keskijohdolla ja suorittavalla tasolla
työsuhteen epävarmuuteen.
Rakennusyrityksen työntekijöiden ja keskijohdon työsuhteiden jatkuvuus on
riippuvainen projektien määrästä ja usein myös työprosessin kustannuksista ulkopuolisiin alihankkijoihin verrattuna. Näkemykseni mukaan työn epävarmuus voi
saada aikaan materiaalista ja symbolista pelkoa työntekijöille. Työntekijöiden
työn menettämisen pelko tai pelko siitä, että menettäisi taloudellisen riippumattomuutensa, voi heikentää itsekunnioitusta. Heidän sitoutumisensa työnantajan
tavoitteisiin heikkenee. Työsuhteessa korostetaan joustavuutta, joka toisaalta on
epävarmuutta tulevaisuudesta ja toisaalta yhä useampien taitojen hankkimista.
Suorittavan tason työntekijöiden monitaitoisuuden välttämättömyys kuvastaa työn
luonteen joustavuuden vaatimusta. Joustavuus ilmenee sekä ammattitaitovaatimuksissa että viime kädessä työsuhteen epävarmuutena.
Työsuhteet jatkuvat projekti kerrallaan. Jokainen yksilö kilpailee projektimaisesta työsuhteesta muiden Rakennusyrityksessä työskentelevien kanssa, mutta
myös ulkopuolisen työvoiman kanssa. Kilpailu ammattitaidottoman ja organisaatiolle edullisen tilapäistyövoiman kanssa saa työntekijät kokemaan olevansa anonyymejä ja kertakäyttöisiä. Näkyvissä ei ole mahdollisuutta odottaa protestanttisen työetiikan mukaista myöhennettyä palkkiota tämänhetkisestä ahkeroinnista.
Sen sijaan on jatkuvasti tarkkailtava ja verrattava omaa suoritusta työtovereiden
vastaavaan, jotta varmistaisi työsuhteen jatkumisen seuraavalle työmaalle. Lisääntyvä epävarmuus yhdessä kasvavan yksilöllisyyden kanssa tuhoavat yhteisöllisyyden. Modernin ajan rakenteiden tilalle on tullut yksilöllisen hyödyn tavoittelu,
ja yhteisvastuun tilalle on tullut individualistinen omaa etua ajava ajattelu. Onko
kaikissa tilanteissa otettava huomioon joko heikompana tai voimakkaampana
esiin tuleva: ihminen ei olekaan, ainakaan ensisijaisesti, interaktiivinen vaan individualistinen, joka ajaa kaikessa ja aina vain omia etujaan opportunistisesti koalitioihin tukeutuen?
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9

Johtopäätökset

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa esitän lyhyesti yhteenvedon tutkimuksesta. Sen jälkeen esitän tutkimuksen teoreettisen kontribuution, johtamiseen liittyvät
havainnot, tutkimuksen merkityksen tutkimukseen osallistuneille ja tutkimuksen
arvioinnin. Viimeisenä esitän tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimuksen suuntia.
9.1

Tutkimuksen yhteenveto

Tällä tutkimuksella, sen teoreettisella ja empiirisellä osalla, olen pyrkinyt selvittämään
–
–
–

miten erään keskisuuren rakennusliikkeen ylin johto, keskijohto ja työntekijät
suhtautuvat rakentamisen laatuun,
miksi he suhtautuvat niin kuin suhtautuvat ja
miksi he toimivat työprosessissa niin kuin toimivat.

Tutkimus on laadullinen kytkeytyen vahvasti kriittisen teorian ontologisiin ja
epistemologisiin sitoumuksiin. Kriittisen teorian mukaisesti olen lähtenyt ajatuksesta, että historiallisesti kehittyneet rakenteet, ihmisten väliset eriarvoiset sosiaaliset suhteet ja organisaation johtamiskulttuuri rajoittavat yksilöiden mahdollisuuksia toimia tai edes tiedostaa omaa asemaansa osana monenlaisten suhteiden
verkostoa. Tutkimukseni kiinnittyy organisaatioiden ja laadun johtamisen keskusteluun kuitenkin niin, että näkökulma nousee kriittisen teorian mukaisesta organisaatiotutkimuksesta. Tutkimukseni tavoitteena ei ole ollut rationaaliseen ihmiskäsitykseen, postpositivistiseen todellisuuskäsitykseen ja tekniseen tiedonintressiin
sitoutuneena tuottaa rakentamiseen liittyviä suoria ohjeita, standardeja tai menettelytapoja, vaan sen sijaan ilmiötä on katsottu yksilön ja hänen yhteisösuhteensa
kautta.
Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa olen tarkastellut työelämän muutosten
vaikutuksia tekijöiden subjektiviteettiin nyt kun modernin rajat ovat kadonneet,
identiteetit ovat jatkuvassa muutoksessa ja autonomia arvona on korvannut yhteisöllisyyden. Modernin ajan suorasta kontrollista on siirrytty normatiiviseen kontrolliin. Ilmiön katsominen näin on edellyttänyt teoreettisessa osassa sekä makroettä mikrotason tarkastelua, mikä on tuonut omat haasteensa tutkimuksen teoreettiseen osuuden rakenteelle.
Empiirisessä osassa tutkimus on ollut tapaustutkimus ja keskittynyt näytenäkökulmasta yhden rakennusliikkeen ylimmän johdon, keskijohdon ja työnte223

kijöiden ylläpitämiin diskursseihin. Lähtökohtana on ollut, että kunkin ryhmän
diskursseja voidaan tarkastella ryhmän yhteisöllisinä käytäntöinä, tekoina ja toimintana. Empiirinen aineisto on koostunut haastatteluista, työmaakokousten pöytäkirjoista ja havaintomuistiinpanoista. Tutkimusmenetelmänä on ollut kriittinen
diskurssianalyysi.
9.2

Teoreettinen kontribuutio

Rakentamistoimialan laaduntuottokykyä on yleensä tarkasteltu vain yhdestä näkökulmasta. Managerialistisen katsannon mukaisesti on päätelty, että lisäämällä
ohjeistusta ja kontrollia, kehittämällä toiminnan tehokkuutta ja tuottamalla mahdollisimman suuri osa tarvittavista komponenteista muualla kuin varsinaisessa
työprosessissa, saadaan rakentamisen laatu paranemaan. Toimialan kehittämisessä
koko työprosessia on tarkasteltu johdon näkökulmasta ja toimintaan osallistuvien
yksilöiden rooli on ollut toimiminen pelkästään yhtenä tuotannontekijänä.
Managerialistinen näkökulma noudattelee länsimaista perinteistä ajattelua,
joka on tarkastellut ihmisiä jakamattomina, johdonmukaisina ja itsenäisinä yksilöinä, jotka ovat erillisiä ja erotettavissa sosiaalisista suhteista ja organisaatioista.
Näin yksilö on keinotekoisesti erotettu yhteisöstä, mieli kehosta ja järki tunteista.
Ihmisten elämät ovat kuitenkin erottamattomasti kietoutuneet yhteen heidän ympärillään olevan maailman kanssa. Koska ihmiset ovat kiinnittyneet sosiaalisiin
suhteisiin ja niiden muodostamiin verkostoihin syntymästään saakka ja koko elämänsä ajan, ei yhteisöä ja yksilöä voi erottaa toisistaan. Sen sijaan on tarkasteltava yksilön subjektiviteetin rakentumista diskursiivisena, epärationaalisena ja Foucault’n (1980) sanoin tiedon ja vallan tuottamana.
Tutkimuksen teoreettisen osan olen yrittänyt sen haasteellisuudesta huolimatta kiteyttää kahteen kuvaan. Ensimmäinen niistä, kuvio 8, kuvaa kapitalistista
modernin ajan talousjärjestelmää makro- ja mikrotasolla.
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Kuvio 8. Kapitalistinen modernin ajan talousjärjestelmä makro- ja mikrotasolla.

Kuviossa 8 ulkokehällä on modernin ajan kapitalistisen talouden makrotaso. Rakenteet olivat selkeitä, pysyviä ja vahvoja – niin yhteiskunnassa kuin organisaatioissakin. Työvoima oli keskeinen tuotannontekijä. Teollisuuden sijaintiin vaikutti
vahvasti sopivan työvoiman saatavuus suunnitellulla alueella. Julkisen vallan
tehtävänä oli tuotantotekijöiden säätely. Työsuhteet olivat pysyviä. Yksilön toimintaa työprosessissa rajoittivat selkeät eriarvoiset sosiaaliset suhteet, joista
muodostuivat tunnistettavat yhteiskunnalliset luokat. Johtaminen oli valvovaa,
suoraa kontrollointia, ja hierarkkiset rakenteet olivat selkeät. Ammattiryhmät
muodostuivat ammattiosaamisen mukaan, solidaarisuus yhdisti ammattiryhmiä ja
heidän etujaan valvoi ammattiyhdistys.

225

Kuvio 9 kuvaa kehittynyttä kapitalismia talousjärjestelmänä mikro- ja makrotasolla.

Kuvio 9. Kehittynyt kapitalismi talousjärjestelmänä mikro- ja makrotasolla.

Kehittyneessä kapitalistisessa järjestelmässä pääoma ohjaa päätöksentekoa liikkuen globaaleilla markkinoilla bittien nopeudella (Beck & Camiller 2000). Joustavuus on kaiken läpitunkeva doktriini. Makrotason tarkastelussa joustavuus näkyy
tuotannontekijöiden, varsinkin työn ja pääoman, suhteen muuttumisena. Maantieteellinen etäisyys menettää merkityksensä luonnollisena kilpailun rajoitteena.
Työvoiman ja pääoman väliset valtasuhteet muuttuvat, koska työvoima on paikallista mutta pääoma on globaalia. Työ säilyy vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta aina paikallisena, joten työvoiman on joustettava. Joustavuus tarkoittaa joustamista yritysten tarpeen mukaan, mutta myös joustamista työsuhteessa (Heidegren
2004, Sennett 1998). Työmarkkinat ovat myös jakautuneet kahtia niin, että työntekijät kategorisoituvat joko primääriin tai sekundääriin työvoimaan. (Hetrick &
Boje 1992). Primääri työvoima on organisaatiolle strategisesti merkittävää, koska
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sillä on tietoa tuotannontekijänä. Sekundäärinen työvoima joustaa yritysten tarpeiden mukaan ja on yleensä osaamistasoltaan matalaa.
Modernin ajanjakson mustavalkoinen organisaation todellisuus oli heijastusta
jäykkien rakenteiden ratkaisevasta merkityksestä yhteiskunnassa, organisaatioissa
ja yksilöiden ajattelussa. Työelämän selkeät pelisäännöt, tarkasti määritellyt rajat
ja dualistinen maailmankuva antoivat puitteet, joita noudattamalla oli mahdollista
suunnitella tulevaisuus nykyisyyden lineaarisena jatkumona.
Nykyinen maailma, organisaatio ja ihminen eivät toimi kuten aikaisemmin.
Olemme siirtyneet rakenteiden ohjaamasta maailmankuvasta tehokkuuden etsimiseen joustavuuden läpitunkeman toimintamallin avulla. Rakenteet joustavat tai
poistuvat kokonaan, yksilöiden luovuus valjastetaan nopeasti saavutettavien hyödykkeiden tai palvelujen hankkimiseen ja tulevaisuuden suunnittelujänne typistetään minimiinsä. Mitään – edes ammattitaitoa – ei uskalleta kiinnittää pysyviin
kehyksiin, jotta joustavuuden doktriini ei vaarantuisi. Organisaatioissa toimivien
yksilöiden minuus rakentuu jatkuvan epävarmuuden varaan. Uutta työtä ja työsuhteita kuvaava joustavuus rakentaa kuvaa yhteiskunnasta, jossa kaikki ongelmat
voidaan muuttaa teknisiksi kysymyksiksi, jotka ovat ratkaistavissa minimaalisin
julkisin kustannuksin. Julkisten kustannusten minimointipyrkimys liittyy vallassa
olevaan uusliberalistiseen ajatteluun, ja sitä perustellaan tavoitteella alentaa verotusta.
Joustavuusdiskurssissa voidaan havaita myös ristiriitaisia piirteitä. Bravermanin ja marxismin rakenteellisen determinismin näkemykset perustuvat systeemin laajuisiin oletuksiin, kuten ammattitaitojen katoamiseen tai tayloristiseen
johtamisoppiin. Tällä hetkellä joustavuuskeskustelu käydään kuitenkin enempikin
työn pirstoutumiseen ja työtehtävien erikoistumiseen liittyvänä työelämän tehtävien uudelleenmuotoutumisena, joka nähdään poliittisen valinnan tuloksena (Sabel & Zeitlin 1997). Sen vaikutus näkyy yksilöiden käyttäytymisessä työpaikalla,
yhteiskunnassa ja kaikkialla sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näin korostuu ennemminkin poliittisen valinnan kuin taloudellisen determinismin vaikutus joustavuuden esiinmarssiin. Myös kulutuskysynnän muutosten on katsottu olevan tuotannon joustavuusvaatimusten vaikuttimena ja vaikuttaneen työprosessiin (Smith
1989). Tämän näkemyksen mukaan joustavuuden esiinmarssi saisi alkunsa meissä
ihmisissä. Rakentaessamme omaa subjektiviteettiamme emme kykene kiinnittäytymään mihinkään pysyvään. Suhtautumisemme työn ja vapaa-ajan ilmiöihin
vaihtelee kulloisenkin tilanteen mukaan. Tavoittelemme sellaista, joka kaikissa
olosuhteissa tuottaa meille suurimman mahdollisen hedonistisen nautinnon. Samaan aikaan on joustavuuden sisältö ja tavoite muuttunut dogmimaiseksi tavoit227

teeksi, mikä toteuttaa ahneuden ilmentymää yhteiskunnassa, jonka visiossa kaikki
– työntekijät, työnantajat ja kuluttajat – hyötyvät. Joustavuuden käyttö on siis
vahva strategia, jonka voidaan ajatella muistuttavan Bravermanin deskillingteoriaa.
Työelämä, joka on muuttunut individualistiseksi, joustavuuden läpitunkemaksi ja epätyypillisten työsuhteiden täyttämäksi, aiheuttaa epävarmuutta. Joustavuuden varjolla yksilöiden on hankittava yhä uusia pinnallisia taitoja sen sijaan, että
he pystyisivät kehittämään itseään korkean työetiikan omaavaksi ammattiosaajaksi. Tästä uudesta työelämästä ei löydy myöskään sitä sosiaalista pääomaa, joka
aikaisemmin toimi liimana ihmisten välillä. Epävarmuus ja keskinäinen kilpailu
vieraannuttavat yksilöt toisistaan aiheuttaen vaikeuksia työyhteisössä. Keskinäisen solidaarisuuden ja ammattiosaamisen jakamisen tilalle tulee yksilöllisyyteen
perustuva oman osaamisen varjeleminen. Vaikka työnteon arvo saattaa säilyä
korkeana, muuttuu työn itsensä moraalinen arvo yksilöille. Työntekijä ei voi enää
luottaa siihen, että hänet palkitaan pitkän työuran jälkeen, koska hänen työhistoriansa on pirstaleinen kokoelma erilaisia projekteja. Myös ammatillinen pitkän
tähtäimen strateginen suunnittelu käy mahdottomaksi, koska työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti.
Tämä kehitys ei voi olla vaikuttamatta yksilön subjektiviteettiin. Kasvanut
tarve selviytyä monista erilaisista tehtävistä yhdistettynä jatkuvaan arvioinnin
kohteena olemiseen muovaa hänen subjektiviteettiaan. Onko Rose (1989) oikeassa väittäessään, että ihmisen subjektiviteetti on alistettu työlle ja sen sijaan, että
ihminen vapautuisi työstä, on hänen koko elämänsä muuttunut työnteoksi? Yksilöiden on jatkuvasti monitoroitava omaa olemustaan ja suostuttava taistelemaan
työpaikastaan. Tässä taistelussa ei ole mahdollista havaita keskinäistä solidaarisuutta, vaan jokaisen on arvioitava hyödyllisyyttään organisaation kilpailukyvylle.
Toisena kaksoisevaluaation osapuolena on keskijohdon vertailtava oman henkilökunnan ja ulkopuolisen tai ulkoistetun palveluntarjoajan aiheuttamia kustannuksia.
Tämä taas johtaa ulkoisten arviointien käyttöönottoon.
Knights ja Willmott (1989) ovat esittäneet, että yksilö pyrkii rakentamaan itselleen pysyvän ja varman identiteetin. Nykyisen elämän rajoitukset ja mahdollisuudet sekä työssä että sen ulkopuolella ovat periaatteellisessa ristiriidassa tuon
identiteettitavoitteen kanssa. Subjektiviteettiin on soluttautunut valtaa, joka hallitsee inhimillisiä tunteita ja mielipiteiden muodostumista (Rose 1999). Jopa ajattelua johdetaan ja hallitaan. Nykyaikaisen organisaation kulttuuri ja diskurssit ovat
erityisiä keinoja, joiden avulla yksilöt kurinalaistetaan tai opetetaan kurinalaistamaan itseään.
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Kapitalistinen työprosessi edustaa jossain määrin dualismia: työntekijä objektina ja subjektina – hyödykkeenä ja elävänä persoonana. Työn johtamistilanne,
jossa työntekijä ja johto ovat kasvokkain, sisältää tunteita, asenteita ja molempien
osapuolten henkilökohtaisten ominaisuuksien esilläoloa, mutta kapitalistisessa
työprosessissa ei johto voi muuta kuin tarkastella yksilöä objektina eli instrumenttina taloudellisten päämäärien saavuttamisessa.
Braverman (1974), Burawoy (1982, 1985) ja Edwards (1979) ovat nostaneet
esille kapitalistisen valvonnan ja vastustuksen välisen problematiikan. Heidän
tarkastelunäkökulmansa on lähtenyt rakenteellisista vastakohtaisuuksista omistavan ryhmän ja työtään myymään joutuvan henkilöstön välillä. Tämän perinteen
mukaan poikkeavat ja jopa ristiriitaiset intressit johtavien ja johdettavien välillä
ovat etukäteen määräytyneitä ja ilmenevät kielellisesti, ideologisesti ja jopa psykologisesti. (Thompson & Ackroyd 1995). Työprosessiteoreetikot näkevät intressien rakenteellisen ristiriidan niin merkittävänä, että heidän mielestään puheet
erilaisista johtamistyyleistä tai organisaatiokulttuureista ilmentävät ideologista
hyökkäystä työläisiä kohtaan. Heidän näkemyksensä mukaan taustalla vaikuttavia
valtasuhteita yritetään hämärtää ja mystifioida uusilla menetelmillä, kuten Total
Quality Managementilla. Menetelmät ovat vain uusia tapoja tehostaa työntekoa
näillä uusilla kontrollin välineillä (Sewell & Wilkinson 1992).
Työprosessin epätasaisesti jakautuneet valtasuhteet voivat lisätä materiaalista
ja symbolista epävarmuutta varsinkin niiden osalta, jotka eivät voi päättää prosessin kulusta. Perinteisesti vallan olemusta on käsitelty johdon harjoittaman teknokraattisen kontrollin yhteydessä (Braverman 1974), mutta sitä voidaan tarkastella
myös määrättyinä vallan ja tiedon järjestelminä, jotka sisältyvät yksilöiden subjektiviteetteihin. Foucault (1995) esittää, että sosiaalinen kontrolli voidaan saada
aikaan altistumalla valvonnalle. Mittaamisen ja arvioimisen avulla valvontajärjestelmä muuttaa yksilöt tottelevaisiksi ja laskennallisiksi yksiköiksi, jotka saavat
aikaan oman alistumisensa. Tuotantotavoitteet, arviointijärjestelmät, yksikköpalkkiot, asiakaspalaute, ulkoistamiset ja osa-aikaistamiset saavat ihmiset arvioimaan
määrällisesti omaa suoritustaan. Samalla suorittavan tason työntekijät vieraantuvat omasta työskentelystään ja osaamisestaan, eikä markkinoiden käyttöön tuleva
hyödyke tyydytä ammattiylpeyttä. Mekaaninen työsuoritus johdon tiukan kontrollin alla saa aikaan näkyvää tai piilossa olevaa vastustusta, eivätkä työn tulosten
laatuun liittyvät ominaisuudet ole tämän alistetun subjektiviteetin mukaan olennaisia, koska weberiläistä myöhennettyä palkkiota ei välttämättä ole saavutettavissa.
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Eräät työprosessiteoreetikot sen sijaan ovat ottaneet normatiivisen kontrollin
ensisijaiseksi, yksilöstä lähteväksi kontrollin muodoksi, eivätkä ole kohdelleet sitä
vääjäämättömänä superrakenteesta lähtevänä. Foucault väittää, että subjektiviteetti konstruoituu oikeastaan työpaikalla. Sen rakennusaineksia ovat lukuisat johtamisen käytännöt suorituksen arviointeineen, erilaiset organisaatiokulttuurin vaikuttimet, rakenteiden muutokset, lokeroinnit, luokittelut jne. Tämä katsantotapa
hylkää ideologis-poliittisen näkökulman ja näkee vallan olevan yhteydessä tietoon.
Valta ilmenee diskurssien käytössä, ja vastustus on osa vallan ja tiedon yhteenliittymää (Knights 1992). Tässäkin vastustus voidaan nähdä eri tavalla. Toiset näkevät sen olevan osittain yhteydessä valta–tieto-yhdistelmään, mutta toiset näkevät
sen perinteisemmin tietoisena vastarintana, joka saa alkunsa yksilöstä subjektina.
Tämän tutkimuksen valossa voidaan havaita, että yksilöillä on mahdollisuus suhtautua joko myönteisesti tai vastustavasti johdon agendaan. Perinteisesti ajatellaan,
että työntekijätasolla on vain vähän mahdollisuuksia vastustaa kontrollia, mutta
työntekijätason ammattitaidon käyttöön liittyvä strateginen osaaminen antaa sille
mahdollisuuden suhtautua johdon hegemoniaan oman subjektiviteettinsa mukaisesti.
Voisi ajatella, että organisaatiokulttuuri guruineen, ilmaisuineen ja tekniikoineen olisi realisoinut 1930-luvun alkuvuosien ihanteellisen Human Relations aatteen. Tämän ajattelun mukaan yhtenäinen kulttuuri muuttaa organisaation varsinaiseksi normatiiviseksi yhteisöksi, jossa vallitsevat yhtenäiset menettelytavat
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. On syntynyt yhteisö, jossa ei näy merkkejä
kapitalismin poliittisesta realismista tai työnteon tylsyydestä. Organisaatiosta
annetaan kuva, jonka perusteella voisi ajatella, että siinä ei työskentele työstään
vieraantuneita ”suorittajia” vaan työlleen omistautuneita ja motivoituneita ammattilaisia, jotka aktiivisesti osallistuvat työprosessiin. Kuitenkin syvemmällä tasolla
nykyajan organisaatiokontrollin voidaan huomata etenevän hienovaraisesti syvemmälle kontrolloitavien mieleen kuin Elton Mayo ja hänen aikalaisensa ajattelivat. Kontrolli saavuttaa jokaisen kontrolloitavan mielen ja identiteetin – hänen
subjektiviteettinsa. Tässä tutkimuksessa tulee näkyväksi, että organisaation johto
toistaa sitä virallista kulttuuria, jonka tarkoituksena on vahvistaa johdon hegemoniaa ja niitä arvoja, jotka vahvistavat johdon tavoitteita. Organisaation muiden
ryhmien on sopeuduttava tähän johdon edustamaan hegemoniseen, viralliseen
kulttuuriin. Tämä kulttuuri edustaa pelkästään organisaation strategiassa julkituotuja, omistajien ja heidän edustajiensa arvoja.
Marxilaisen katsannon mukaan myös normatiivinen kontrolli oli pohjimmiltaan ”superrakenteen” seurausta ja taustalla olevan poliittisen kontrollin aikaan230

saannos. (Giddens 1971). Nykyisen käsityksen mukaan normatiivinen samoin
kuin kulttuuriin pohjautuva kontrolli ilmenevät itsenäisinä tapoina valvoa työprosessia. Ne täydentävät ja vahvistavat muita valvonnan keinoja, joita voidaan havaita organisaation rakenteessa. Kulttuuriin perustuva kontrolli tekee tarkkailukäytännöt hyväksyttävämmäksi. Se voi myös saada aikaan tarkkailun muuttumisen näkymättömäksi, ja epätietoisuuden vuoksi yksilöt ponnistelevat varmuuden
vuoksi entistä enemmän. Eräänä seurauksena tarkkailun muuttumisesta henkilökohtaisemmaksi ja vaikeammin havaittavaksi on ammattiyhdistystoiminnan ja
kollektiivisen vastustuksen heikentyminen pitemmän ajan kuluessa (Purcell 1993).
Organisaatiokulttuuri on jalostanut äärimmäisen hienostuneen normatiivisen
kontrollin, joka muokkaa jokaisen työntekijän itseään sääteleväksi ja omia menettelytapojaan arvioivaksi subjektiksi (Casey 2002). Tämä subjekti on miltei kykenemätön irrottumaan poliittisesti, kriittisesti tai moraalisesti työnantajansa valtarakenteesta. Hän työskentelee kovasti, on joustava ja mukautuva yksilö, joka
herkeää helposti hymyilemään tavatessaan organisaation asiakkaita. Tämä yksilö
kokee herkästi syyllisyyttä ja häpeää, mutta ei osaa erottaa oikeaa ja väärää kohtelua. Siksipä tällainen subjekti on pohjimmiltaan kykenemätön kääntämään epätoivoaan tai mielipahaansa vastustukseksi – hän on kehittänyt itselleen psykologisen, sosiaalisen ja materiaalisen riippuvuuden organisaatiosta.
Suuret teoriat ja historian suuret tarinat korvautuvat pirstoutuneilla paikallisilla tarinoilla. Omistavan luokan ja työpotentiaaliaan myyvän luokan välinen bravermanilainen konflikti on yhä olemassa, mutta se on muuttanut muotoaan. Työprosessissa tapahtuva työpotentiaalin mahdollisimman tehokas yhdistäminen
muihin tuotantohyödykkeisiin edellyttää yksilöiden kontrolloimista. Teknokraattinen kontrolli toimii edelleen, mutta sen rinnalle on kasvanut sosio-ideologinen
kontrolli. Työnantajan kontrollistrategia on laajentunut ja saanut uusia suuntauksia. Tähän on vaikuttanut osaltaan työpaikan suhteiden kehittyminen ja monimutkaistuminen. Työprosessia ei enää johdeta pelkästään massiivisilla keinoilla, kuten taylorismilla ja ammattitaitovaatimuksia heikentämällä. Peruslähtökohta on
kuitenkin edelleen sama – työläisiä on kontrolloitava, jotta saataisiin tottelevainen,
suostuva ja edullinen työvoima. Modernin ajan kiihkeä keskustelu työn ja pääoman ristiriidasta on vaimentunut, ja työprosessin osalliset arvioivat itse mielessään, ovatko he tarpeeksi hyödyllisiä organisaatiolle – riittääkö heidän osaamiskapasiteettinsa tyydyttämään organisaation tarpeet. Bravermanilainen 1970-luvun
teknokraattisen kontrollin objekti on muuttumassa itseään arvioivaksi 2000-luvun
subjektiksi. Tähän kehitykseen liittyen individualismi yrittää erottaa ihmisen yhteisöstään, vaikka ihminen on syntymästään lähtien yhteisön jäsen. Syntyy ristirii231

ta, ja ihminen on minkä tahansa yhteiskunnassa vaikuttavan voiman vaikutuksille
alttiina. Konsumerismi, julkisuuskiihko, rikastumisen pakko ja niitä tukeva massakulttuuri erottavat ihmiset pois todellisesta minästään.
Tämän työn empiirisessä osassa on tutkittu yhden rakennusliikkeen rakentamisen työprosessia, jossa suunnittelu, materiaalit ja työ yhdistetään johtamisen
avulla lopulliseksi tuotteeksi. Empiirisessä osassa on tutkittu, miten työprosessin
osallisena kolme henkilöstöryhmää – ylin johto, keskijohto ja suorittava taso –
suhtautuvat rakentamisen laatuun, miksi he suhtautuvat niin kuin suhtautuvat ja
miksi he toimivat työprosessissa niin kuin toimivat. Tavoitteena on ollut, että
tämä näytenäkökulma antaisi uuden näkökulman sille, miksi rakentamisklusterin
laaduntuottokyky on muita toimialoja heikompi.
Kriittinen organisaatiotutkimus painottaa ilmiön tarkastelemista useammasta
suunnasta ottaen huomioon myös epäsymmetriset valtasuhteet ja niiden vaikutukset tarkasteltavaan ilmiöön. Empiirisessä osassa kohdeyrityksen ylimmän johdon
harjoittama kontrolli ja sen herättämä vastustus muotoutui ratkaisevaksi käsitepariksi haettaessa vastauksia tutkimustehtävään.
Empiirisessä tutkimuksessa näkyväksi tuli se, miten kohdeorganisaatiossa toteutui sekä teknokraattinen kontrolli että sosio-ideologinen kontrolli. Teknokraattisen kontrollin voidaan ymmärtää edustavan modernin ajanjakson näkemystä
organisaation johtamisesta. Siinä hierarkkinen organisaatiorakenne edustaa ylhäältä alaspäin tapahtuvaa valvontaa ja jokaisen hierarkiatason tehtävät on määritelty omistajia edustavan johdon toimesta. Organisaation rakenteet ovat seurausta
tehokkuuden ja järjestelmällisyyden tavoittelusta, ja niitä voidaan pitää historiallisesti rakentuneina. Tavoitteena on johtaa organisaatiota ja sen työprosessia siten,
että johdettavat eivät kyseenalaista määräyksiä. Keskijohdon asema resurssien
kohdentajana tuo mukanaan sopeutumisen omistajien ja heitä edustavan ylimmän
johdon strategioihin.
Kohdeorganisaatiossa työprosessi oli säilyttänyt asemansa kontrollin kohteena, vaikka organisoituminen on muuttunut. Tayloristisen liikkeenjohdon perinteet
näyttivät elävän siellä edelleen: tayloristinen tapa kontrolloida prosessia työhön
käytettävän ajan avulla tavoitteena saada tuotanto mahdollisimman tehokkaaksi ja
kukin henkilöstöryhmä tekemään vain niitä tehtäviä, joihin sen ominaisuudet
parhaiten sopivat. Ammattitaito sellaisena kuin se perinteisesti käsitetään, korvattiin mieluusti ulkoisella edullisemmalla ja ammatillisesti vajaammalla työvoimalla. Työn yksinkertaistaminen ja osittaminen oli muuttanut työn sisällön tylsäksi.
Empiirisessä tutkimuksessa todennettiin, että kohdeorganisaatiossa työprosessin valvontaan oli tullut mukaan normatiivinen kontrolli, joka kategorisoidaan
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sosio-ideologiseksi kontrollin muodoksi. Tämä organisaation harjoittama sosioideologinen kontrolli perustuu tavoitteelle saada ihmiset omaksumaan annetut
arvot, normit ja ajatukset siitä, mikä on hyvää, tärkeää ja palkitsemisen arvoista
työssä ja organisaatiossa. Tässä kontrollin painopiste on siirtynyt ulkopuolelta
yksilön sisälle. Paino on identiteetin säätelyssä. Tavoitteena on saada aikaan työntekijöitä, jotka ovat omaksuneet yrityksen arvot.
Työprosessin osallisten kehon lisäksi myös mieli pyrittiin valjastamaan organisaation käyttöön. Työprosessiin sitoutuneen pääoman kiertonopeuden parantamiseksi ja kohdeorganisaation tulevaisuuden turvaamiseksi työtahtia kiristettiin.
Kiireen vuoksi työprosessin yksityiskohtaisen suunnittelun näytti korvanneen
yksilön huono ja epävarma omatunto. Yksilö tai hänen ryhmänsä pohtii kelpoisuuttaan täyttää kohdeorganisaation tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. Konkreettisina keinoina työvoima oli valmis joustamaan sekä osaamisensa kehittämisessä
että viime kädessä määrällään. Työntekijöiden omaehtoinen kontrolli lähti työsuhteen epävarmuudesta ja sen mukaiseksi kasvaneesta subjektiviteetista.
”He eivät pelkästään noudata sääntöjä ja menettelyjä paremman koordinaation ja joustavuuden saavuttamiseksi vaan ovat sitoutuneet jatkuvan parantamisen prosesseihin” (Alvesson & Willmott 2002: 37).
Empiirisessä tutkimuksessa tuli esille se, miten kohdeorganisaatiossa oli havaittavissa kaksi toisistaan poikkeavaa kulttuuria. Ylimmän johdon ja keskijohdon
ylläpitämä virallinen kulttuuri rakentui organisaation tavoitteista, joista suurin osa
määräytyy ensisijaisesti omistajan asettamista sijoitetun pääoman tuoton vaatimuksesta. Näkyväksi tulivat myös työmailla vallitsevat konkreettisesti toiminnassa havaittavat epäviralliset arvot, merkitykset ja normit, jotka valtaosin poikkesivat ylimmän johdon ylläpitämään viralliseen kulttuuriin perustuvista arvoista.
Ylimmän johdon edustamat näkemykset muodostuvat kuitenkin vallitsevaksi
kulttuuriksi, koska johdon hegemoninen asema loi sille mahdollisuuden päättää
niin aineellisista kuin henkisistäkin resursseista. Asemansa perusteella se pystyi
määrittelemään noudatettavat arvot ja organisaation parhaaksi kehitettävän tavan
toimia.
9.3

Johtamiseen liittyvät havainnot

Työn merkitys yksilöiden elämässä on säilynyt, vaikka perusta työnteolle on
muuttunut. Antiikin aikakauden työn välttelystä on kehitys johtanut siihen, että
voidaan epäillä ihmisen subjektiviteetin joutuneen alistetuksi työnteolle. Yleensä
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ihmiset ilmoittavat olevansa onnellisia silloin, kun puhuvat omassa vaikutuspiirissään olevista asioista, esimerkiksi mahdollisuudestaan kontrolloida työtään. Yksilön itsensä suorittama työn määrittely tai johtaminen ei välttämättä ole organisaation tavoitteiden kannalta tehokkain menettely, ja siksi organisaatiot ovat kehittäneet uusia ja entistä hienovaraisempia tapoja kontrolloida jäsentensä työskentelyä.
Parhaimmillaan hyvän johtamisen työpaikassa voi joskus olla kiirettä ja ruuhkaa,
mutta kun työntekijä voi itse ohjata ja suunnitella työtään ja saa tunnustusta siitä,
hän viihtyy työssään. Hyvä ilmapiiri ja mielihyvä säteilee laajemminkin koko
työyhteisöön. Työtä ei tule nähdä negatiivisena, vastakkainasettelun ja tukahduttamisen ilmentymänä, vaan sellaisena osana elämää, jossa yksilö voi toteuttaa
itseään monella tavalla. Hän voi osallistua työpaikkansa sosiaalisten suhteiden
verkostoon, joka poikkeaa vapaa-ajan tai kotielämän verkostosta. Työnsä kontekstissa yksilö voi hyödyntää ja edelleen kehittää kertynyttä tietoa ja osaamista.
Myös kuuluminen johonkin pysyvään, vakautta edustavaan instituutioon antaa
elämälle varmuutta ja näköalaa.
Yksilön persoonallisuus kehittyy muista erottuvaksi oppimisen, havaitsemisen ja sosiaalistumisen prosessien tuloksena. Todellisuuttamme rajoittavat subjektiiviset rakenteet, jotka arvostustemme perusteella tulkitsevat ja muovaavat mielikuvaamme ympäröivästä maailmasta. Juuri nämä prosessit ja tulkinnat ovat sosiaalisen identiteettimme rakenneosia. Meillä on vahva taipumus ryhtyä ohjaamaan
toimintojamme sen mukaan, mitkä tekijät parhaiten puolustavat tai vahvistavat
identiteettiämme. Tämä puolustaminen liittyy pyrkimykseen ylläpitää henkilökohtaista vakautta ja etsiä perustaa tavoille toimia. Sosiaalistumiseen liittyvät
vuorovaikutteiset kohtaamiset voivat olla lyhyitä, satunnaisia ja jälkiä jättämättömiä, tai ne voivat olla pitkäkestoisia, tarkoituksella synnytettyjä strategiseen
vaihtoon liittyviä suhteita. Johtamisen tulisi mahdollistaa sosiaalisen pääoman
syntyminen ja ihmisten välisten suhteiden kehittyminen kunnioittamalla heidän
sosiaalista olemustaan ja kaipuuta yhteisöllisyyteen.
Weberiläinen (1980) ajatus kapitalismin hengestä ja siihen liittyvästä asketismista ei toimi enää. Teoria myöhennetystä palkkiosta eli nyt tehtävästä ankarasta työnteosta ja palkkion saavuttamisesta myöhemmin ei nykyajan projektiluonteisessa työelämässä toteudu. Yksilöiden joutuessa jatkuvasti arvioimaan omaa
kelpoisuuttaan, organisaatioiden vallan kasvaessa ja omistuksen vaihtuessa jatkuvasti on mahdotonta ryhtyä odottamaan tulevaisuuden mahdollista palkkiota.
Myöskään yhteiskunnallinen kehitys eli kaikkien toimijoiden suunnittelujänteen
lyheneminen ei anna mahdollisuutta myöhennetyn palkkion odottamiseen, vaan
palkkioon oikeuttava suoritus pyritään realisoimaan mahdollisimman nopeasti.
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Ammattiosaajillekaan ei anneta mahdollisuutta paneutua työhönsä, vaan tuote tai
palvelu on saatettava markkinoiden hyödynnettäväksi mahdollisimman nopeasti.
Tämä johtuu yhteiskunnassa vaikuttavista hyödykkeisiin ja palveluihin liittyvistä
veto- ja työntövoimista.
Vetovoimia syntyy uuden ihmistyypin tavoitteista toteuttaa itseään nautintojen ja kulutuksen kautta. Hän pyrkii tyydyttämään sekä henkistä että materiaan
liittyvää hyvinvointitarvetta hankkimalla jatkuvasti yhä uusia kokemuksia. Täten
markkinoiden vetovoima saa aikaan tuotteen tai palvelutapahtuman elinkaaren
lyhenemisen, jolloin ammattilaisilla on vähemmän aikaa huolehtia tuotteen laadusta. Työntövoimia syntyy organisaatioiden pyrkiessä tuottamaan hyödykkeitä ja
palveluksia maksimaalisella tehokkuudella tyydyttääkseen kasvavan ja monipuolistuvan kysynnän.
Pääoman muututtua työvoimaa tärkeämmäksi pyritään pääoman tuottoa tehostamaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, myös kiertonopeutta kasvattamalla. Tuotannon pyrkiessä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, kehitetään tuotantoprosesseja tehokkaammaksi, jolloin ammattitaidon korvaa konemainen sarjatuotanto. Ammattimies vieraantuu omasta taidostaan ja ryhtyy toteuttamaan omistajien taholta annetut määrälliset tavoitteet. Vaikeus saavuttaa myöhennetty palkkio ja työtovereiden välinen taloudellinen kilpailu aiheuttavat sen, että työn laatukysymykset jäävät määrällisten tavoitteiden peittoon. Yhdessä ylimmän johdon
työnteon virheettömyyttä eli toiminnan laatua korostavan subjektiviteetin kanssa
muodostuu organisaatioon asenne, jossa tuotteen laatu on toisarvoinen asia.
Ylimmän johdon rakentama diskurssi ja sen hegemonisoituminen saavat kaikki
työprosessin osalliset omaksumaan ylimmän johdon edustaman tavan toimia.
Vaikka keskijohto ja suorittava taso eivät tietoisesti toimi ylimmän johdon tavoitteiden toteuttamiseksi, aiheuttaa sen hegemoninen asema ja työprosessin määrätietoinen kontrolli keskijohdon ja suorittavan tason työn intensifioiutumisen. Heidän huomionsa on kiinnittynyt lopputuotteen laadun sijasta kilpailuun työsuhteen
jatkumisesta, ja he ovat vieraantuneet tuotteesta, tuotantoprosessista, työtovereistaan ja viime kädessä itsestään autonomisina yksilöinä.
Organisaation johtamisessa tulisi pyrkiä rakentamaan kestäviä suhteita eri
toimijoiden välille. On välttämätöntä kasvattaa sosiaalista pääomaa, joka parhaimmillaan saa organisaation jäsenet pyyteettömästi auttamaan toisiaan. Työprosessissa työskentelevät eivät asiallisesti omista työnsä kohteena olevaa tuotetta,
mutta heidän olisi prosessin aikana sitouduttava psykologisesti sen tuottamiseen
kuin se olisi oma. Siksi on välttämätöntä johtaa prosessia siten, että kaikki sen
osalliset kykenevät hahmottamaan oman työnsä osuuden osana kokonaisuutta.
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Tuotteen laatuun ja sen tekemiseen liittyvät ulkoiset tulokset ovat kannustimena
työnteolle, mutta työnteon perimmäinen motiivi on yksilön halu työskennellä
itsensä hyväksi. Yksilö haluaa saavuttaa jotain aitoa ja luonnollista – hän haluaa
kilvoitella itsensä kanssa. Johtamisen tehtävänä olisi oltava tällaisten mahdollisuuksien järjestäminen – siis sellaisten, joiden ratkaisemisessa yksilö voi käyttää
ja kehittää kykyjään ja ammattitaitoaan. Olisi myös annettava kaikille työprosessin osallistujille samanarvoiset mahdollisuudet vaikuttaa prosessin kulkuun. Yhdenvertainen osallistuminen vahvistaa prosessiin osallistuvien ammatti-ihmisten
itseään kunnioittavaa identiteettiä ja auttaa heitä osallistumaan työyhteisön toimintoihin aidosti oman subjektiviteettinsa puitteissa.
Johtamisen ei tule olla kurinalaisten menetelmien avulla tapahtuvaa ihmisen
alistamista, vaan mahdollisuuksien rakentamista. On mahdollista johtaa organisaatiota inhimillisesti ja esimerkiksi managerialistisen kulttuurikäsityksen mukaisesti ja kuitenkin olla kriittinen niitä kulttuurin piirteitä kohtaan, jotka tuottavat
sosiaalisesti tarpeetonta ylivaltaa. On myönnettävä, että vaikka johtaminen yleensäkin perustuu sosiaaliseen hallitsemiseen, on johdettava siten, ettei yksilön
osaamista tai vapautta tarpeettomasti rajoiteta. On keskusteltava avoimesti tavoitteista ja niihin liittyvästä hallitsemisesta. On myös annettava tunnustus tehdystä
työstä ja arvostettava sitä strategista vaihtoa, jossa työntekijät luopuvat osasta
aikaansa työnantajan tavoitteiden toteuttamiseksi.
Eräs tärkeä kriittisen teorian käyttöä puoltava seikka tutkimuksessa on siis
sen antama näkökulma, joka kyseenalaistaa perinteiset oletukset ja lähtökohdat.
Tarkoitus on kasvattaa nykyaikaisiin instituutioihin järkiperäinen ja demokraattinen kehitys, joka on itsekriittinen ja itsenäinen ja jossa vastuulliset kansalaiset
vähitellen vapautuvat omaksumistaan turhista tarpeista eivätkä ole kiinnittyneitä
vallitsevaan poliittis-taloudelliseen välttämättömyyteen. Johtamisessa on päästävä
irti viime vuosituhannen aikaisista esineellistävistä johtamistavoista. Ihminen on
paljon muutakin kuin taloudellista maksimointiaan tavoitteleva tuotannontekijä.
Johtamisen ei tule olla mittareiden ja tunnuslukujen avulla tapahtuvaa tavoitteiden
asettamista eikä yksilöiden pakottamista monitoroimaan omaa käyttäytymistään.
Paras johtaminen ei ole yksinkertaista, teknisesti järkevimpien keinojen etsimistä voiton maksimoimiseksi, vaan paras johtaminen liittyy ymmärrykseen autonomian, vastuullisuuden, demokratian ja ekologisesti kestävän kehityksen välttämättömyydestä. Tie tasa-arvoiseen työyhteisöön ja hyvinvointiin edellyttää
asennemuutosta suhtautumisessa ihmisten johtamiseen ja heidän arvoonsa työyhteisön jäseninä. Johtamisessa on nähtävä, että arkisen työn kunnioittamisella saadaan aikaan sitä hyvinvointia, joka auttaa meitä synnyttämään ja kasvattamaan
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ihmisarvoamme. Ihmisten yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa, mutta vain yhteisönsä
jäsenenä. Johtamisen on oltava myös jatkuvaa oman toiminnan reflektointia. Jokaisen johtajan on opittava ymmärtämään, mistä työyhteisön henkinen hyvinvointi koostuu ja mitä tarkoittaa kyky asettua toisten ihmisten asemaan. Johtajien tulisi
osoittaa moraalista edelläkävijyyttä, ja heidän tulisi olla ensimmäisinä rakentamassa työyhteisöön keskinäistä luottamuksen tunnetta. Ketään ei tulisi asettaa
muiden yläpuolelle, eikä ketään tulisi erottaa siitä sosiaalisesta kontekstista, jossa
hän on kasvanut syntymästään saakka. Sen sijaan, että vaipuisi apatiaan tai uskoisi fatalistisen kohtalon ohjaavan toimintaa, on otettava selvää ajatusta kahlitsevista rakenteista ja tarkasteltava ilmiöitä useammasta perspektiivistä.
Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että keskijohdon vaatimukset, rooli ja työtehtävien luonne ovat muuttuneet. Tuloksen tekemisen ja kannattavuuden paineessa organisaation rakennetta on tiivistetty ja byrokraattista kontrollia kustannuspaineiden alla vähennetty siitä kuitenkaan täysin luopumatta sekä normatiivinen kontrolli otettu johtamisen työvälineeksi. Näin johtaminen edellyttää erilaista
otetta johdettaviin kuin pelkän kasarmikurin vallitessa. Yksilöitä ei voi enää johtaa määräilemällä heitä asemavaltuutuksella. Heidän johtamisensa on autonomian
ja vastuullisuuden herättämistä ja neuvottelemista tavoitteiden ja resurssien välisen ristiriidan ratkaisemiseksi. Nämä neuvottelut, keskustelut ja ratkaisuvaihtojen
punnitseminen käydään työprosessissa. Nämä prosessit mahdollistavat elämisen
yhteisessä ja jaetussa organisatorisessa todellisuudessa, joka on luonteeltaan dynaaminen. Myös päätöksenteko tällaisessa dynaamisessa organisaatiossa perustuu
enemmänkin neuvotteluihin kuin delegointiin. Tällaisesta kontekstista puuttuvat
sekä rajoittavat rakenteet että diskurssit, jotka perinteisesti ovat sekä tukeneet
johtamisen menettelyitä että oikeuttaneet ne. Nyt kun tällaiset rakenteet ja diskurssit eivät ole kehystämässä johtamista, voidaan ajatella, että johtaminen perinteisessä muodossaan puuttuu. Perinteisen johtamisen tilalla on neuvottelu, yhteistyö ja itsensä johtaminen – johtamisen toimija on muuttunut ulkoisesta käskyttäjästä tekijään itseensä.
Kun työntekijä on muuttunut objektista subjektiksi, on keskijohdon tehtävänä
pelkästään mahdollistaa tämä prosessi. Keskijohdon perinteinen valta suunnitella,
ohjata ja valvoa työprosessia muuttuu yhä enemmän prosessin materiaalisten
tuotannontekijöiden ja aikataulujen koordinoimiseksi. Organisaation tuottama
laatu määrittyy viime kädessä siinä yhteistyössä, joka konkretisoituu työprosessissa. Vain ammattitaidon arvostaminen ja tasa-arvoiset ihmissuhteet kykenevät
tuottamaan työyhteisön, jossa toteutuvat hyvän työelämän periaatteet.
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9.4

Merkitys tutkimukseen osallistuneille

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut antaa tulkintavälineitä niille toimijoille,
jotka työskentelevät kohdeorganisaation työprosessissa. Tavoitteena on ollut laajentaa heidän ymmärrystään työyhteisön kokonaisuudesta ja heidän osuudestaan
siinä. Olen todennut, että tämän tutkimuksen fokuksena on ihminen, joten tämä
tutkimus ei puhu pelkästään tutkittavista – se puhuu myös tutkittaviensa puolesta.
Kriittinen tutkija ei voi olla valitsematta, kenen puolella hän on (Jermier & Shrivastava 1997). Kriittisen tutkimuksen perusajatukseen kuuluu, että sen relevanttiutta arvioitaessa täytyy tutkittavien näkökulman tulla esiin.
Kokonaisuudessaan tämä tutkimus ei ehkä aiheensa perusteella tunnu yleisesti merkitykselliseltä, mutta tutkimalla työprosessissa työskentelevien yksilöiden
minuutta ja sen mukaista toimintaa voidaan havainnoida työelämän muutosten
vaikutuksia. Saatetaan havaita sellaisten toisiinsa vaikuttavien tekijöiden kuten
johtamistavan, itsensä kehittämisen, työssä viihtymisen, sitoutumisen, ammattiidentiteetin ja ulkoistamisen vaikutuksia oman työn hallintaan. Tässä tutkimuksessa on käsitelty mainittuja työelämän ilmiöitä teoreettisesti sekä kohdeorganisaation että sen toimijoiden tasolla. Voidaan kuitenkin vahvasti olettaa, että pääpiirteissään tässä tutkimuksessa esiin nousseet ilmiöt ja niiden selitykset ovat
oleellinen osa nykyaikaista työelämää.
Sekä keskijohdon että suorittavan tason tekijöiden näkökulma on otettava vakavasti. Keskijohdon osalta tutkimuksessa korostuu heidän asemansa sankarillisina toimijoina, jotka joutuvat tekemään päätöksensä ylhäältä ja alhaalta tulevan
paineen alaisena. Heidän asiakaslaatua korostava laatunäkemyksensä olisi hyvä
saada koko organisaation toimintatavaksi. Henkilöstön hallinto sellaisena kuin se
aikaisemmin oli, erillisenä toimintona, on lakkautettu, ja työvoimaan liittyvät
toiminnot on sisällytetty kuormittavana keskijohdon toimenkuvaan.
Työntekijöiden kokema perinteinen teknokraattinen kontrolli on vähentynyt,
ja kontrolli on saanut uusia sosio-ideologisia muotoja. Työprosessia kuitenkin
valvotaan, mutta valvonta perustuu erilaiseen valtaan kuin aikaisemmin. Kurinalaistavan vallan sijaan kohdeorganisaatio on siirtynyt harjoittamaan enemmän ”paimentavaa” valtaa, joka vaatii itseymmärrykseen perustuvaa tietoista
itsensä johtamista. Lähtökohtana on työntekijän jatkuva itsensä tarkkailu ja arviointi. Käytettävä valvontatekniikka ja sen taustalla oleva valta poikkeavat perinteisestä asemavaltuutukseen perustuvasta näkyvästä vallasta. Paimentava valta
tekee työntekijästä subjektin ja saa hänet subjektivoimaan itsensä. Tästä seuraa,
että tämä uusi valvontatapa edellyttää erilaista suhtautumista työntekijään. Hän ei
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ole passiivinen ja alistuva rajoitteiden alainen objekti, vaan aktiivinen, vapaa ja
vastuullinen toimija. Objekti on osittain korvautunut subjektilla. Myös se ympäristö, jossa työprosessi tapahtuu, on muuttunut. Työnjohdon rooli on vaihtunut
käskyttäjästä valmentajaksi ja resurssien järjestelijäksi. Työprosessista on tullut
yhä enemmän tila neuvotteluille, jossa organisoituminen perustuu epävirallisiin
sosiaalisiin prosesseihin. Keskijohto vetoaa työntekijän työetiikkaan, vastuuntuntoon ja tuleviin projekteihin tavoitellessaan suorituksia. Kontrollissa neuvottelujen merkitys päätösten perustana tulee ratkaisevaksi ja yhteistyö vallitsevaksi
tavaksi osallistua työprosessiin. Yksilöt, jotka ovat muuttuneet subjekteiksi näennäisesti omasta tahdostaan, eivät ole samalla tavalla ulkoisesti kontrolloitavissa ja
johdettavissa kuin aikaisemmin. Organisoituminen ja työprosessi eivät voi enää
rakentua pelkästään hierarkkisen rakenteen tai yksipuolisen omistajan ajattelun
varaan.
Organisaatiota ei enää voida nähdä teknisenä järjestelmänä, joka olisi irrallaan työntekijöiden inhimillisistä prosesseista ja suhteista. Sen sijaan organisaatio
on nähtävä toiminnan verkostona, joka koostuu moniulotteisista prosesseista,
ammattitaidosta ja monensuuntaisista sosiaalisista suhteista. Tutkimalla omaa
asemaansa sekä henkisiä että fyysisiä ulottuvuuksiaan yksilö vertaa itseään organisaation vaatimuksiin. Hänestä tulee yrittäjähenkinen toimija, joka kantaa kaiken
vastuun omasta yrittäjyydestään, mutta monesti myös entisen työnantajansa, nykyisen toimeksiantajan menestymisestä.
Työntekijöiden keskinäisen solidaarisuuden katoaminen kuvaa työntekijöiden
vieraantumista toisistaan. Yksilöllisyyden kasvu ja siihen kannustava politiikka
ovat saaneet ihmiset suuntaamaan ajatuksensa ja toimintansa hyödyttämään vain
itseään. Myös uusliberalistinen talouspolitiikka, joka perustuu voimakkaasti yksilönvastuun korostamiseen, edesauttaa tämäntyyppistä ihmisten keskinäistä kilpailua. Tähän liittyen ammattiyhdistystoiminnan heikentymisen voidaan katsoa ilmentävän vieraantumista, jota organisaatioiden omistajien keskusjärjestöt
edesauttavat tulopolitiikan rakenteiden muutoksilla. Siirtyminen keskitetyistä
tulosopimuksista kohti yhä yksilöllisempiä sopimuksia saa työntekijät unohtamaan keskinäisen solidaarisuuden. Myös työvoiman jakaantuminen arvostettuihin
ammattiosaajiin ja ammattitaidottomaan aputyövoimaan vahvistaa tätä kehitystä.
Organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi huolehditaan siitä, että organisaation ylin johto ja strategisesti tärkeä osa henkilöstöstä
pidetään tyytyväisenä palkkauksen, koulutuksen ja urakehityksen avulla. Sen
sijaan ammattitaidoton työvoima, jota voidaan palkata ja erottaa tarpeen mukaan,
saa taistella keskenään säilyttääkseen työpaikkansa. Näiden ryhmien välillä vallit239

see jännite, jossa palkkaerot ja epätasa-arvoiset työolosuhteet ylläpitävät keskinäistä kaunaa. Tutkittavassa tapauksessa työkohteiden lukumäärän vaihtelu aiheuttaa keskinäistä kilpailua ja epätietoisuutta siitä, ketkä saavat jatkaa seuraavalla
työmaalla. Tämä ei koske pelkästään suorittavaa tasoa, vaan myös keskijohto
joutuu kilpailemaan keskenään työpaikoista. Keskijohdon ja suorittavan tason
väliset suhteet joutuvat koetukselle ylimmän johdon tehokkuutta korostavan asenteen vuoksi; keskijohto ja suorittava taso sidotaan yhteen monenlaisilla tuotantopalkkioilla, jolloin keskinäinen kanssakäyminen muodostuu stressaavaksi toisen
ryhmän tulosten tai käskyjen arvioinniksi. Osallistuessaan näihin tuotantoa nopeuttaviin ”peleihin” nämä ryhmät olettavat nauttivansa henkilökohtaista etua
huomaamatta kuitenkaan, että näin menetellessään he lähtevät mukaan auttamaan
ylimmän johdon tavoitteen mukaista pääoman tuottavuuden maksimoimista.
Vieraantuminen toisista näkyy myös keskijohdon kamppailussa työkohteiden
miehityksestä. Uusiin rakennusprojekteihin osallistuvat työnjohtajat valitaan
yleensä päättymässä olevien kohteiden henkilöstöstä. Kussakin kohteessa työskentelevät keskijohdon edustajat eivät voi koskaan olla varmoja seuraavasta työkohteesta. Valintatilanne aiheuttaa keskijohdon henkilöstön keskuudessa epätietoisuutta ja keskinäistä epäsopua, joka johtaa yhteistyön heikkenemiseen.
Byrokratian rautahäkki, sellaisena kuin Weber sen ymmärsi, on saanut tankoihinsa joustoa, ja työntekijät ovat rakentaneet itselleen subjektiviteetin tai henkilökohtaisen paradigman, jonka puitteisiin työprosessia sovitetaan. Vaikka organisatoriset rakenteet ovat menettäneet merkitystään, eivät ne ole kokonaan
lakanneet vaikuttamasta työprosessissa. Rakenteet ja alati vaihtuvat olosuhteet
ovat edelleenkin työprosessin osallisten rajoitteita. Työprosessin käynnistävä
osapuoli pyrkii kontrolloimaan prosessia monella tavalla saadakseen sijoitetulle
pääomalle maksimaalisen tuoton.
Työhön ja siihen liittyviin ehtoihin vaikuttaminen on keskeinen muuttuja työprosessin kehittämisessä. Ylimmän johdon laatukäsityksen yksipuolisuus ja tavoite johtaa työprosessia pikkutarkkaan kontrolliin perustuen vie muilta osapuolilta
vaikutusmahdollisuuden omaan työhönsä. Ilman vaikutusmahdollisuuksia työntekijöiden huomio on kiinnittynyt pelkästään omasta asemasta huolehtimiseen eikä
suuntaudu itse työhön.
Ylimmän johdon tulisi ymmärtää, että organisaatioita ei enää voi johtaa tayloristisella kasarmikurilla, mutta ei myöskään manipulaatiolla, eikä lisäarvoa voida
synnyttää kasvattamalla tuotannon volyymiä. Ammattitaitoiset osaajat on houkuteltava käyttämään kertynyttä hiljaista tietoa yhteisen tavoitteen puolesta. Se onnistuu vain arvostamalla organisaation toimijoiden ammattitaitoa ja antamalla
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heille mahdollisuudet toteuttaa itseään. Ylimmän johdon tulisi vaihtaa ajattelunsa
lyhyen ajan voittojen tavoittelusta pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työsuhteiden
tulisi rakentua sellaisiksi, että organisaation jäsenet kokisivat varmuutta työsuhteidensa jatkuvuudesta.
Tutkimuksen merkitys minulle tutkijana oli huomattavan emansipatorinen.
Alun perin tutkimustani haittasivat normatiiviset käsitykseni alan toiminnasta.
Aikaisemmissa työtehtävissä kertynyt rutiini ja käsitys johdon kaikkivaltiaasta
voimasta hallitsivat käsityksiäni työmaan tapahtumista – nämä käsitykset eivät
pitäneet sisällään muiden kuin johdon näkökulmia. Työmaan henkilöstö oli käsitykseni mukaan resurssi, jolla ei ollut sananvaltaa eikä näkemystä työmaan tapahtumissa.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana olevan kriittisen näkemyksen mukaisena
johtopäätöksenä on, että ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijätason välillä
on saatava aikaan vääristymättömään kommunikaatioon perustuva dialogi. Rakennusyrityksen työprosesseissa käytetyistä resursseista ja niiden käyttöön liittyvästä kontrollista on pystyttävä päättämään yhdessä. Johdon tulisi ymmärtää, että
organisaation olemassaolon turvaaminen ei saa johtaa muiden henkilöstöryhmien
pakottavaan kontrolloimiseen ja osaamisen aliarvioimiseen. Johdon tulisi myös
ymmärtää, että organisaation kaikilla toimijoilla on omat tavoitteensa, jotka liittyvät itsensä toteuttamiseen sekä työprosessissa että työnteon ulkopuolella.
Muiden ryhmien osalta tämä tutkimus osoittaa, että heillä on selkeä tulkintaresurssivaje. Tämä tutkimus on tuottanut sekä keskijohdolle että työmaahenkilöstölle tulkintaresursseja dialogia varten. Tutkimuksessa on myös tuotu selkeästi
esiin rakennustyömaalla toimivien työprosessin osallisten ammattiylpeyden, työstä saatavan tyydytyksen ja velvollisuudentunnon merkitys työvälineinä, joita he
voivat käyttää siinä strategisessa vaihdossa, jossa he luovuttavat osan ajastaan
työnantajan käytettäväksi.
9.5

Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksessa olen tarkastellut työelämän muutosten vaikutuksia tekijöiden toimijuuteen. Lähtökohtana oli modernin ajan tiukkaan määritelty yhteiskunta, jossa
rajat hyväksytyn ja hylätyn, rakenteen ja toiminnan, omistavan luokan ja työtään
myyvän väestönosan välillä ovat selkeät. Vallitseva näkemys yhteiskunnasta oli
realismi, ja organisaatioiden kontrolli oli rakenteellista, ulkoa ohjattua. Työni
päätyi käsittelemään nykyaikaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa, jossa modernin
rajat ovat kadonneet, identiteetit ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapauden tavoit241

telu on kaikkien ihailema agenda. Käsitys sosiaalisesta maailmasta perustuu konstruktionistiseen maailmankuvaan. Kontrolli on normatiivista ja syntyy toimijasta
itsestään.
Tutkimukseni on saanut alkunsa minulle käytännön työtehtävieni yhteydessä
syntyneestä esiymmärryksestä. Tutkimuksen tavoitteet ovat selkeytyneet alustavissa keskusteluissa rakennusklusterin eri toimijoiden kanssa. Myös ilmiöstä käyty laaja julkinen keskustelu on johtanut tutkimaan sitä tieteellisesti.
Valittu paradigma on vaihtunut työn kuluessa managerialistisesta ja uuspositivistisesta kriittisen teorian mukaisiin ontologisiin ja epistemologisiin sitoumuksiin. Kriittinen organisaatiotutkimus ja kriittinen diskurssianalyysi sekä metateoriana että menetelmänä ovat tuoneet tutkimukseeni arvovalintoja. Työn, työelämän, työmarkkinoiden ja myös tieteen paradigmojen muutosten lisäksi tässä tutkimuksessa on tarkasteltu käytännön tasolla työprosessiin osallistuvien yksilöiden
minuuden muotoutumista ja sen vaikutusta työsuorituksen lopputuloksena syntyvän tuotteen laatuun. Tämä tutkimus korjaa osaltaan sitä puutetta, joka vallitsee
empiirisesti suuntautuneen kriittisen tutkimuksen määrässä (Kovalainen 2005).
Prosessi on ollut induktiivinen, ja kriittisessä organisaatiotutkimuksessa käytävä jatkuva vuoropuhelu teorian ja empirian välillä on vienyt aikaa. Kriittinen
organisaatiotutkimus on tuonut tutkimustehtävän ratkaisuun aidosti uuden näkökulman. Sen avulla on mahdollista tarkastella sosiaalisen ja organisaatioihin liittyvän todellisuuden rakentumista, joka tapahtuu erilaisia kielellisiä ilmaisuja
käyttäen. Luvussa 2.1 käsittelin tutkimukseni metodologisia sitoumuksia. Kuviossa 10 olen edelleen halunnut kirkastaa sitoumuksiani nostamalla esiin kolminkertaisen hermeneutiikan.
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Kuvio 10. Metodologinen ketju ja tutkimuksen pääpiirteet.

Tutkimuksen kriittinen näkemys poikkeaa valtavirran positivistisista organisaatioiden ja laadun johtamisen tutkimuksista. Tavoitteenani on ollut tuoda keskusteluun epäilys itsestäänselvyyksinä pidettyjen ajatusten oikeutuksesta. Työelämään
liittyvien makrorakenteiden ja ihmiselämään liittyvien mikrorakenteiden muutosten tutkimisella on tässä työssä yritetty havahduttaa organisaation toimijoita tarkastelemaan omaa asemaansa yhteisössä ja yhteiskunnassa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta on keskusteltu viimeisten vuosikymmenten aikana. Vastaako tutkijan luoma tulkinta todellisuutta, ja pystytäänkö
tämä vastaavuus todentamaan? En ole tässä tutkimuksessa pyrkinyt konstruoimaan yhtä ja ainoaa totuutta, jolla ratkaistaisiin rakentamisen laatuun liittyvät
ongelmat. Sen sijaan olen tarkastellut ilmiötä useammasta näkökulmasta sekä
makro- että mikrotasolla. Tämä on tuonut tutkimukseeni rakenteellista haastetta,
joka myös lukijan on ylitettävä. Empiiriseen tutkimukseen liittyvien osallisten
subjektiiviset totuudet ovat rakentuneet näkyviksi niiden kielellisten ilmaisujen
avulla, joilla toimijat ovat kuvailleet osallistumistaan työprosessiin. Vastaavuus
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todellisuuden kanssa ja sen todennettavuus voidaan palauttaa keskusteluun ontologia- ja epistemologiavalinnoista.
Tutkimuksen luotettavuutta olen vahvistanut tutkimusasetelmassa menetelmällisellä triangulaatiolla. Olen kerännyt tutkittavaa ilmiötä koskevaa informaatiota useasta eri lähteestä. Haastattelujen lisäksi empiirisenä aineistona ovat olleet
havaintomuistiinpanot työmaakokouksista ja vastaanottotarkastusten pöytäkirjat.
Patton (1990) painottaa triangulaatiossa eri aineistosta hankittujen tulosten erojen
pohtimista ja analyysiä. Tämän tutkimuksen eri lähteistä saadussa empiirisessä
aineistossa ei ole ollut merkittäviä eroja. Ne ovat paremminkin täydentäneet toisiaan. Pöytäkirjat ovat edustaneet historiallisten tapahtumien kuvausta. Niihin oli
kirjattu työprosessin konkreettisia tapahtumia autenttisessa tapahtumaympäristössä, joten niihin ei tutkimustilanne ole päässyt vaikuttamaan. Haastatelluille on
etukäteen lähetetty suppea tutkimuksen aihetta koskeva informaatio. Tutkijalla
täytyy olla vahva kulttuurinen tarttumapinta tutkittavaan ilmiöön ja omaan aineistoonsa, jotta hän voi tehdä sitä koskevia valideja tulkintoja. Kulttuurista kompetenssia on tuonut aiempi työskentelyni sekä rakennuttajaorganisaation että rakennusliikkeen ylimmässä johdossa, mikä on antanut vahvan ymmärryksen tutkimuksen kontekstista. Haastattelujen riittävyyteen viittaa haastatteluissa selvästi
havaittava saturoituminen. Saturoitumisen arvioijana koen olevani aiemman työkokemukseni perusteella varsin kompetentti.
Tutkijana olen myös syventynyt tutkimuskontekstiin perehtymällä mahdollisimman laaja-alaisesti teoreettisen viitekehyksen kirjallisuuteen sekä makro- että
mikrotasolla. Tutkimusprosessissa teoreettinen viitekehys, empiirinen aineisto ja
osittain myös työprosessin osalliset ovat käyneet vuoropuhelua. Tutkimuksen
raportoinnissa tämä on tosin verottanut kunkin teeman syvällisempää raportointia.
Luvussa 7 on pyritty kuvaamaan koko tutkimusprosessi niin, että lukijalle
syntyy käsitys tutkimuksen etenemisestä, empiirisen aineiston hankinnasta, kohdeorganisaatiosta, toimialasta, aineiston analyysista luokittelukategorioineen ja
tulkintaprosessin eksplikointeineen. Autenttisilla tekstikatkelmilla on pyritty antamaan lukijalle mahdollisuus seurata ja arvioida aineiston ja tuotetun tulkinnan
luotettavuutta. Autenttisista tekstikatkelmista lukija voi myös saada näkemyksen
siitä, miten aineiston pelkistäminen ja ryhmittely on tapahtunut ja minkälaisia
sisältöjä kuhunkin kategoriaan kuuluu.
Jaan Eskolan ja Suorannan (1998) näkemyksen siitä, että tutkimusteksti on
ikkuna todellisuuteen. Tällöin on välttämätöntä, että ikkunasta avautuva näkymä
on mahdollisimman tarkka kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Ikkunasta näkyvä todellisuus muuttuu kuitenkin koko ajan, eikä ole mahdollista saada kiinni kahta sa244

manlaista kuvaa tutkittavien todellisuudesta. Jopa tutkimusprosessi itsessään,
haastateltavana olo, voi aiheuttaa informanteille tiedostamisprosessin, joka muuttaa heidän käsityksiään.
Tutkimuksen tekemisen ajan olen ollut tietoinen omista, prosessin aikana
muuttuneista ennakkokäsityksistäni. Olen arvioinut tutkimuspäiväkirjassa omia
näkemyksiäni tutkijana ja asemointiani kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Olen ollut
tietoinen siitä, että laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja että tutkija on tutkimuksensa keskeinen väline niin, että tutkija joutuu
jatkuvasti arvioimaan tekemiään ratkaisuja, pohtimaan analyysin kattavuutta ja
tehdyn työn luotettavuutta.
Yleistämistä laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella myös siirrettävyytenä, kun ajatellaan tulosten mahdollista soveltuvuutta myös laajempaan perusjoukkoon. Guban ja Lincolnin mukaan tutkija ei voi itse tehdä johtopäätöksiä tulosten
siirrettävyydestä, vaan vastuu sovellusarvosta siirtyy tutkimuksen hyödyntäjälle.
Tämän arvioinnin helpottamiseksi tutkimuksen johtopäätökset on esitetty omana
lukunaan. Luvussa on tutkimuksen yhteenveto, teoreettinen kontribuutio, johtamiseen liittyvät havainnot sekä merkitys tutkimukseen osallistuneille ja reflektio
omasta osuudesta.
9.6

Tutkimuksen rajoituksia ja jatkotutkimuksen suuntia

Teollisuuden työprosesseja on tutkittu etupäässä managerialistisen näkemyksen
mukaisesti, ja tutkimusten taustalla on yleensä ollut positivistinen näkemys organisaatiosta ja ihmisten käyttäytymisestä työnsä ääressä. On etsitty keinoja, joiden
tavoitteena on prosessien sujuvuuden varmistaminen tai hyvien johtamismenettelyjen kehittäminen organisaatioon. Työyhteisön toimijoiden subjektiviteetin ja
työn tulosten ominaisuuksien välistä yhteyttä on kuitenkin tutkittu vähän.
Tässä tutkimuksessa on vahva kriittisestä organisaatiotutkimuksesta tuleva
emansipatorinen perusvire. Empiirinen tutkimus on kuitenkin näytenäkökulmasta
kuvaus yhden rakennustoimialalla operoivan organisaation ja sen yksilöiden toiminnasta. Diskurssit, joiden avulla tutkimuskysymys on ratkaistu ja joista tehtyjen tulkintojen antamat viitteet kehystävät muitakin tulkintoja tarkasteltavassa
kontekstissa, edustavat vain tuon tapauksen puitteissa rakentunutta todellisuutta.
Siksi on syytä olla jokseenkin varovainen käytettäessä tämän tutkimuksen asetelmaa muissa yhteyksissä.
Toinen rajoite tässä tutkimuksessa liittyy rakennustoimialan arvojen vaikutukseen. On ilmeistä, että toimialan arvot ovat syntyneet historiallisen kehityksen
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perusteella ja niiden muutos on seurausta laajemmasta muutoksesta ihmisyksilöiden ajattelussa. Tässä tutkimuksessa yksilöiden omaksumien arvojen vaikutusta ei
ole huomioitu. Voidaan toki olettaa, että ne ovat vaikuttamassa osana subjektiviteetin rakentumista, mutta niitä ei ole erikseen käsitelty. Ammattiylpeyden ja
arvojen yhteys voisi olla ratkaisevan tärkeä tutkimusalue tarkasteltaessa klusterin
osallisten suhtautumista työhönsä, ja se voisi antaa tätä tutkimusta täydentävää
tietoa rakentamisen laadun määräytymisestä.
Myöskään viranomaisten määräyksiä ja lainsäädännöllisiä näkökohtia ei tässä
työssä ole laajemmin käsitelty. Julkisen vallan toimenpiteet vaikuttavat suhteellisen vähän rakentamisen työprosessin kulkuun. Työsuojelua lukuun ottamatta
hallinnolliset määräykset ovat vähenemässä, ja vastuuta rakentamisprosessissa
siirretään nykyisen suuntauksen mukaisesti toimijoille. Toisaalta on todettu, että
rakentamismääräysten laatunäkökulma ei yllä hyvän laadun edellytykseksi, vaan
niiden näkökulma on vaikeasti hahmoteltava yleinen etu ja siitä huolehtiminen
(Saarenpää 2010).
Jatkotutkimuksen suuntia ajatellen tulee muistaa, että perinteisesti johtamisen
henkilöstötehtävä on yhdistetty kontrolliin, jossa johtajat suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat organisaation sosioteknistä valvontaa. Nykyään osa tästä valvonnasta on korvattu yksilön omaan sisäiseen kontrolliin perustuvilla itsensä
tarkkailun muodoilla. Käytännössä voidaan puhua itsensä johtamisesta, eli yksilö
kehittää itsestään kontrollin kohteen. Olisi mielenkiintoista tutkia, tarkoittaako
tällainen asetelma sitä, että jokainen toimii johtajana, vai sitä, että johtaminen
sellaisena kuin se perinteisesti ymmärretään, on tarpeettomana katoamassa. Viimeaikainen organisaatiotutkimuksen suuntaus, jossa oletetaan uusien organisoitumismuotojen ja johtamismenettelyjen vapauttavan organisaatioissa toimivat
yksilöt, olisi otettava tarkastelun kohteeksi. Olisi tutkittava, saako itsensä johtaminen aikaan inhimillisen vapauden ja arvokkuuden lisääntymisen työyhteisössä
vai edustaako se hiljalleen mielen valtaavaa totalitarismia? Asettaako toimija
organisaation tavoitteet aina minuuden kehittymisen lähtökohdaksi? Organisatorisen kontrollin muuntuminen ulkoisesta, teknokraattisesta sisäiseksi, sosioideologiseksi kontrolliksi ja samalla yksilön muuttuminen passiivisesta objektista
aktiiviseksi subjektiksi olisi otettava tarkemman tarkastelun kohteeksi. Olisi yritettävä saada selville, onko aikakautemme todistamassa yhä äärimmäisempiä ja
yksilöiden kannalta tuhoavampia organisaatiokontrollin muotoja? Olemmeko
menossa kohti sitä yhteiskuntaa, jonka Orwell kuvasi vuonna 1945 kirjoittamassaan Eläinten vallankumous –teoksessa? Yhteiskuntaa, jossa kontrolli ensin kau246

histuttaa, sitten tyrmistyttää ja kuitenkin lopulta kiihottaa (Orwell & Pekkanen
1990).
Toinen mielenkiintoinen organisaatiotutkimuksen suunta voisi olla perehtyminen ympärillämme toimiviin organisaatioihin, jotka hallitsevat elämäämme ja
rakentavat minuuttamme. Jokainen meistä on enemmän tai vähemmän aktiivisena
toimijana useissa organisaatioissa. Nämä organisaatiot päättävät tavastamme tehdä työtä, viettää vapaa-aikaa, syödä ja seurustella. Osa näistä organisaatioista
vaikuttaa kehoomme ja minuuteemme yhdensuuntaisesti, osa vetää meitä eri
suuntiin. Osaa hallitaan demokraattiseksi sanotun päätöksentekorakenteen avulla,
mutta toiset ovat perustajiensa tai omistajiensa ehdottoman ohjauksen alaisena.
Olisi aiheellista tutkia niitä monia vaikutuksia, jotka liittyvät yksilön ja yhteisön
väliseen suhteeseen tänä aikana, jolloin yksilöiden identiteetti ei rakennu minkään
pysyvän varaan, vaan sen rakentuminen saa alkunsa monenlaisten muuttuvien ja
ennalta arvaamattomien voimien toimesta. Olisiko mahdollista saada selville,
minkälaiset samettihansikkaaseen puetut voimat vahvistavat tai heikentävät elämämme aktiviteetteja? Olisiko mahdollista irtautua niistä vapautta rajoittavista
voimista, jotka pyrkivät muokkaamaan yksilöstä kuuliaisen kulutusyhteiskunnan
työläisen? Miten ympärillämme vaikuttavat voimat muuttavat minuuttamme yhteisöjen jäseninä, ja onko yksilön toteutettava yhteisöjen tavoitteita vai auttavatko
yhteisöt yksilöä kasvamaan vapaaksi, tahdonvaltaiseksi toimijaksi?
Mihin tutkimuksessa tarvitaan tällaista kriittistä perspektiiviä ja miksi organisaatiotutkija sellaista käyttäisi? Pidemmän aikavälin taloudellinen kasvu on ollut
positiivinen, hyvinvointi on lisääntynyt vuosi vuodelta ja yhteiskunnallinen konsensus on vallalla. Näistä lähtökohdista eriuskoisuus ja kaikenlainen kritiikki
vaikuttavat epärationaaliselta, koska väitetään, että kaikki saavat mitä haluavat.
Kaikki eivät kuitenkaan pääse osallisiksi uuden, modernin kapitalismin mukanaan tuomasta vauraudesta ja etuoikeutetusta asemasta. Useat elämänlaadun ja
sosiaalisen hyvinvoinnin indikaattorit osoittavat, että hyvinvointi ei jakaannu
tasaisesti. Luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen on johtamassa kohti katastrofia, joka näkyy sekä paikallisella että globaalilla tasolla. (Jermier & Shrivastava
1997). Ei ole syytä vaipua fatalismiin ja hyväksyä vallitseva status quo, vaan on
ryhdyttävä tarkastelemaan kriittisesti ympärillämme olevia organisaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin. On välttämätöntä yrittää saada selville taustalla vaikuttavat voimat. Lopulta yksilöiden tietoisuus omista mahdollisuuksistaan yhdistettynä inhimillisyyttä arvostavaan johtamiseen saa aikaan yhteisön ja yhteiskunnan, jossa sekä johdettavat että johtajat voivat toteuttaa itseään täysivaltaisina
osallistujina.
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