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Abstract
The purpose of this study is to increase understanding of participating in strategy practice when
examined as membership in organizational hierarchy and as subjectivities in strategy discourse.
The study approaches subjectivity in strategy practice from the viewpoint of organizational
research within the strategy-as-practice (SasP) field, but has chosen a critical perspective to the
assumption that strategy work belongs only to senior management.
The study is based on interviews relating experiences of strategy participation in a public sector
organization. It was found that when strategic planning and decision-making take place fairly far
from practical everyday work, two separate strategy worlds would emerge within the organization:
the conceptual and the practical world. The well-intended decisions made in the conceptual
strategy world set demands for the subjects in the practical strategy world, who had to resort to
coping mechanisms and survival strategies to deal with the practical consequences of the
decisions. Furthermore, the traditional view of strategy as a senior management's top-down plan
seemed to result in a division between strategy subjects and strategy objects. The division of
subjectivities was not this dichotomic, however, as individuals moved more dynamically between
the subjectivities identified in the strategy discourse. These positionings and subjectivities were
products of the strategy practice and strategy discourse and they were studied using discourse
analysis and positioning analysis.
This study also opens a discussion on how a strategist's subjectivity could be defined within
the strategy practices instead of being determined by hierarchical status. It proposes organizational
citizenship as a basis for participating in strategy and views strategy as a combination of
performing everyday work in a continuum, awakening and reacting to discontinuities and making
necessary changes.

Keywords: awakening, change, continuum, discontinuity, discourse analysis,
organizational citizenship, participation, positioning, strategist, strategy, strategy
survivor, strategy-as-practice, subjectivity
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaiseksi strategiatyöhön osallistuminen määrittyy, kun sitä tarkastellaan toisaalta organisaation hierarkian jäsenyytenä ja toisaalta
organisaation strategiadiskurssin subjektiviteetteina. Tutkimus kiinnittyy organisaatiotutkimuksen näkökulmasta strategy-as-practice (SasP) -kenttään tarkastellessaan strategiatoimijuutta osallistumisena strategiakäytäntöön, mutta valitsee kuitenkin kriittisen tarkastelukulman siihen, että
strategiatyö kuuluisi vain johdolle.
Tämä tutkimus perustuu haastatteluihin, joissa kartoitettiin strategiatyöhön osallistumisen
kokemuksia kuntaorganisaatiossa. Yksi tutkimuksen havainnoista oli, että strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tapahtuessa suhteellisen kaukana työn arjesta organisaatiossa näytti muodostuvan kaksi erilaista strategiamaailmaa: konseptuaalinen ja käytännöllinen. Konseptuaalisen
strategiamaailman hyvässä tarkoituksessa tekemät strategiset linjaukset edellyttivät usein käytännöllisen strategiamaailman toimijoilta erilaisia selviytymismekanismeja ja selviytymisstrategioita. Lisäksi strategiatradition näkemys strategiasta johdon suunnitelmana näytti johtavan
jakoon strategiasubjekteihin ja strategiaobjekteihin sekä osallistujiin ja osallistettaviin. Subjektiviteettien osalta jako ei kuitenkaan ollut näin dikotominen, vaan yksilöt liikkuivat dynaamisemmin strategiadiskurssissa tunnistettujen subjektiviteettien välillä. Näitä strategiakäytännössä ja
strategiadiskurssissa muotoutuvia asemointeja ja subjektiviteetteja tutkittiin diskurssi- ja positiointianalyysia hyödyntämällä.
Tutkimuksessa avataan keskustelua myös siitä, kuinka strategistin toimijuus voitaisiin nähdä
strategiakäytännöissä määrittyvänä sen sijaan, että se määrittyy hierarkkisen aseman myötä tulevana oletuksena. Tällöin strategiaan osallistumista tarkastellaan organisaatiokansalaisuuteen liittyvänä toimijuutena ja strategia nähdään jatkumosta, epäjatkuvuuskohtiin havahtumisesta ja epäjatkuvuuskohtiin liittyvistä muutoksista muodostuvana kokonaisuutena.
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1

Johdanto

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena suurehkon suomalaisen kaupungin
sosiaali- ja terveyspalveluissa (tässä tutkimuksessa hyvinvointipalvelut) eri
tehtävissä toimiva henkilöstö ja heidän työtään linjaavat poliittiset päättäjät kokivat
osallistumisensa ja suhteensa strategiaan keväällä 2014. Julkisen sektorin ja
erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuksen tekee kansallisesti
mielenkiintoiseksi ensinnäkin se, että 1.7.2013 voimaan tulleen kuntarakennelain
myötä kunnat ovat joutuneet kohtaamaan kuntien yhdistymiseen liittyviä
integraatiohaasteita, ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen on
ollut ehkä merkittävin kuntarakennelain ajuri. Toinen kansallisesti merkittävä seikka
oli keväällä 2014 tehty valtakunnallinen sote-ratkaisu, joka jossain määrin vähensi
välitöntä painetta kuntien yhdistymiseen mutta jonka toteutus etsi edelleen tämän
tutkimuksen tuloksia kirjoitettaessa kesällä 2015 muotoaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on Suomessa merkittävässä murroksessa, ja
sen palveluilta edellytetään muuttuvassa taloudessa vaikuttavuutta, jossa “toiminnan
arvon määrittää sen kyky edistää asukkaiden hyvinvointia” (Paasio 2003).
Vaikuttavuuden vaatimus olikin kirjattu myös tutkittavan organisaation strategiaan.
Paasio (2003: 66–70) purkaa vaikuttavuuden tasot organisaation tekemisen tasoiksi
alhaalta ylöspäin seuraavasti: 1) asiakaskohtainen vaikuttavuus (paraniko asiakkaan
hyvinvointi), 2) palvelujen vaikuttavuus (tuotetaanko oikeita palveluita
tarkoituksenmukaisesti hyvinvoinnin edistämiseksi), 3) yhteiskunnallinen
vaikuttavuus (panostammeko oikeisiin asioihin suhteessa kokonaistarpeeseen) ja 4)
arviointitiedon hyödyntäminen toiminnan kehittämiseen (olemmeko sitoutuneet
työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä yhteisten
päämäärien luomiseen ja niiden saavuttamisen mahdollistavaan valtuuttavaan
johtamiseen). Tämän perusteella voitaneen päätellä, että todellisen vaikuttavuuden
aikaansaaminen edellyttää asiakasnäkökulmaan panostamisen lisäksi myös
merkittävää panostusta työyhteisön sisäiseen toimintaan, kehittämällä esimerkiksi
ihmisten yhteistyötä, osaamista, yhteisten päämäärien luomiseen liittyviä käytäntöjä
ja johtamista. Tässä tutkimuksessa strategiaa tarkastellaankin nimenomaan ihmisten
toiminnan näkökulmasta, käytäntönä.
Tutkitun kaupungin hyvinvointipalvelut koostuvat terveyspalveluista,
sosiaalipalveluista ja ikäihmisten palveluista sekä näiden palvelukokonaisuuksien
tukipalveluista. Yksi tutkimusajankohtaan sisältyvä merkittävä muutos kaupungin
hyvinvointipalveluissa oli tilaaja-tuottaja-mallin purkaminen ja siirtyminen nopealla
aikataululla uuteen ohjausmalliin. Uudessa mallissa hyvinvointilautakunta ohjaa
11

sekä palveluiden määrittelyä että niiden toteutusta, kun aikaisemmassa mallissa
hyvinvointilautakunta
oli
vastannut
tilaajapuolen
ohjauksesta
ja
hyvinvointipalveluiden tuotannon johtokunta palveluiden tuotannon ohjauksesta.
Kysymys palveluiden ohjausmallista ja sen vaikutuksista henkilöstön tehtäviin lienee
ajankohtainen muuallakin. Erityisen mielenkiintoisia tilaaja-tuottaja-malliin liittyvät
kokemukset ovat sote-uudistuksen kannalta: hallintomallia etsittäessä on yhtenä
vaihtoehtona ollut rakentaa samankaltainen asetelma, jossa sote-palveluiden tilaajat
ja tuottajat asetetaan liikemaailman esimerkin mukaisesti neuvotteluissa toistensa
kanssa vastakkain eikä yhteistyökumppaneiksi. Tämä vastakkainasettelu oli saanut
tutkitussa organisaatiossa ilmenemismuotoja, joita haastatellut kutsuivat ”hulluiksi
käytännöiksi” ja joita käydään tutkimuksessa läpi toiminnan kontekstiin liittyvänä
ilmiönä. Ne toimivat myös esimerkkeinä siitä käytännön innovatiivisuudesta, jota
rakenteet saattavat niissä toimivilta ihmisiltä edellyttää erityisesti silloin, kun
rakenteisiin liittyvät päätökset syntyvät kaukana organisaation käytännön
toiminnasta eli kun strategia nähdään tradition mukaisesti niin, että ylin johto päättää
tarpeellisiksi katsomansa linjaukset ja laatii suunnitelman, joka annetaan muulle
organisaatiolle toteutettavaksi.
Traditionaalinen strategia-ajattelu pohjautuu toisen maailmansodan jälkeiseen
kehitykseen, jossa strategiaa alettiin yrityksissä tarkastella sodan voittamisen ja
toimintaympäristöön vaikuttamisen suunnitelmana ja lisäksi yhtiötason strategia
alettiin nähdä monikansallistuvissa yrityksissä menetelmänä kontrolloida ja
yhtenäistää eri mantereilla sijaitsevien liiketoimintayksiköiden toimintaa. Sittemmin
strategiasta on muodostunut monenlaisten organisaatioiden – ei vain yritysten –
itsestäänselvyys, joka sisältää oletuksen, että organisaatio ei voi toimia ilman
strategiaa. Voidaan kuitenkin aiheellisesti kysyä, onko mahdollista, että alun perin
amerikkalaisten monikansallisten yhtiöiden käyttöön tarkoitetut strategiamallit ja
strategiamenetelmät voisivat olla sellaisinaan relevantteja esimerkiksi julkisessa
terveydenhuollossa. (Knights & Morgan 1991).
Strategiatraditio on rakentunut myös sille oletukselle, että strategia koostuu
suunnittelusta ja toimeenpanosta, joista edellinen on ylimmän johdon työtä ja
jälkimmäiseen osallistuu koko organisaatio. Tätä kahtiajakoa on pyritty
strategiatyössä häivyttämään esimerkiksi siten, että ylimmän johdon tehtyä
strategisen suunnitelman keskijohto on otettu mukaan toimeenpanosuunnitelman
tekemiseen (Hodgkinson, Whittington, Johnson & Schwarz 2006). Samoin erilaiset
henkilöstön
osallistamisen
käytännöt,
kuten
henkilöstölle
järjestetyt
osallistamistilaisuudet (Vaara & Whittington 2012) tai esimiesten velvoittaminen
strategiadokumentaation läpikäyntiin ja jalkauttamiseen omissa ryhmissään voidaan
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nekin nähdä pyrkimyksenä viestiä johdon strategia jokaiselle organisaation jäsenelle
kuuluvana. Tässä tutkimuksessa tarkastellaankin sitä, millaisena strategiatyöhön
osallistuminen organisaation eri toimijoille heidän työnsä kannalta näyttäytyy, mikä
osallistumista edistää ja mikä sitä heikentää.
1.1

Tutkimuksen kohteen esittely

Tutkitulla kaupungilla oli tutkimusajankohtana takanaan kuntaintegraatio, ja sen
kanssa yhtäaikaisesti olivat ajoittuneet maailmantalouden pitkittynyt taantuma ja
erityisesti ICT-sektorilla tapahtuneet rajut muutokset. Tämä oli näkynyt kyseisessä
kaupungissa toimivissa yrityksissä toistuvina yt-neuvotteluina ja työpaikkojen
vähenemisenä, mikä puolestaan oli sekä vähentänyt kaupungin verotuloja että
kasvattanut tarvetta lisätä panostuksia kaupungin asukkaiden arjen tukemiseen.
Hyvinvointipalveluiden kustannukset olivat tutkitussa kaupungissa kuluvan
vuosituhannen aikana jo tätä aiemmin kasvaneet lähes joka vuosi, ja kaupunki onkin
suurten haasteiden edessä sovittaessaan yhteen kasvaneen palvelutarpeen ja
pienentyneiden verotulojen muodostamaa yhtälöä. Näiden haasteiden keskellä tämän
tutkimuksen tutkimuslupa hyväksyttiin vuoden 2013 lopulla ja tutkimushaastattelut
käynnistyivät helmikuussa 2014.
Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristö on siis varsin haastava. Kaupunki on
käynnistänyt rakenteeseen liittyviä toimenpiteitä vastatakseen haasteeseen
esimerkiksi purkamalla tilaaja-tuottaja-organisaation. Lisäksi palveluja on alettu
organisoida moniammatillisiin hyvinvointikeskuksiin ja osana tätä muutosta
henkilöstö halutaan saada entistä paremmin mukaan etsimään taloudellisia,
tehokkaita ja asiakasta parhaiten tukevia toimintamalleja yli ammatillisten rajojen.
Vaikka haastatelluille johtajille esimerkiksi hyvinvointikeskuksiin liittyvät hyödyt
vaikuttivat selkeiltä, muulle henkilöstölle ne pääosin eivät olleet vielä
haastatteluhetkellä selkiytyneet. Myöskään tuore tilaaja-tuottaja-mallin purku ei ollut
vielä näkynyt koko organisaation arkeen asti. Näiden rakenteellisten uudistusten
lisäksi tilanne edellyttää joidenkin haastateltavien mielestä myös pitkäjänteistä
toimintaa hyvinvointipalveluiden kulttuurin uudistamiseksi.
”meil on semmonen iso kulttuurinen murros, joka ei tapahdu hetkessä…”
(Johtaja)
”keskitytään siihen, et mikä on sen kuntalaisen kannalta tärkeetä… kymmenen
vuoden projekti.” (Poliitikko)
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Vaikka toive jonkinasteisesta kulttuurimuutoksesta oli läsnä monien
haastateltavien puheissa, tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole pureutua
kulttuurimuutokseen liittyviin suunnitelmiin, vaan tutkimus rajautuu siihen,
millaisena haastatellut kokivat osallistumisensa strategiaan haastatteluajankohtana,
keväällä 2014 vallinneessa kulttuurissa. Jotakin tästä kulttuurista kertoi esimerkiksi
se, kuinka paljon huolta ja kuormittuneisuutta hyvin monien haastateltavien puheessa
oli ja kuinka vähän he kertoivat ilon aiheistaan. Ehkä tämä kuvastaa myös osaltaan
sitä, kuinka julkinen sektori, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, on ollut
julkisuudessa monin tavoin kritiikin kohteena. Haastatteluista jäi kuitenkin itselleni
kuva, että hyvinvointipalveluissa työskentelee ammattitaitoisia ihmisiä, jotka tekevät
tunnollisesti työtään säästöpaineiden keskellä ja kantavat aitoa huolta asiakkaittensa
hyvinvoinnista. Samalla, kun heiltä vaaditaan lisää tuottavuutta, monet kokevat
vaikutusmahdollisuutensa organisaation tapahtumiin ja myös oman työnsä
kehittämisen suhteen vähäisinä. Monet haastatellut kokivat, että päätösvalta on
jossain muualla, ”ylhäällä”.
Vaikutti kuitenkin siltä, että kaikilla tähän tutkimukseen haastattelemillani
henkilöillä oli hyvä tarkoitus saada aikaan hyviä asioita ja että periaatteen tasolla
nämä tavoitteet olivat yhteneviä. Päättäjillä tuntui olevan aito halu huolehtia
kuntalaisten
hyvinvointipalveluiden
saatavuudesta,
strategia-asiantuntijat
toimiessaan päättäjien ja organisaation johdon rajapinnassa pyrkivät hyvään
strategiaprosessiin ja strategiadokumentaatioon, hyvinvointipalveluiden johtajat
venyivät sovittaakseen yhteen palvelutarjontaa ja niukkenevia resursseja ja
henkilöstö venyi selvitäkseen asiakastyöstä. Lisäksi, kun esimerkiksi strategiaan tai
työhön liittyvistä muutoksista puhuttiin, en havainnut vastustusta sitä kohtaan, että
muutoksia tapahtuu. Kuitenkin tehtävästä riippumatta kannettiin huolta muutosten
laadusta, ja erityisesti asiakasrajapinnassa huolen aiheena olivat myös muutosten
vaikutukset asiakkaisiin.
Vaikka tutkitun kaupungin strategiaprosessi ja strategian sisältö eivät olekaan
tämän tutkimuksen varsinainen kohde, on mielenkiintoista havaita yhteyksiä Vaaran,
Sorsan ja Pällin (2010) tutkimukseen Lahden kaupungin strategiatyöstä ja strategian
sisällöstä. Esimerkiksi heidän tunnistamansa strategiaan liittyvät diskurssit
taloudellisen tilanteen parantamisen tarpeesta ja kaupungin asukkaiden
aktiivisemmasta ja vastuullisemmasta roolista löytyvät molempien kaupunkien
strategiatekstistä. Monien suomalaisten kaupunkien strategiatyöskentelyn ja
kirjoitettujen strategioiden onkin todettu olevan teemoiltaan ja sisällöltään keskenään
samankaltaisia (Eriksson 1999, Eriksson & Lehtimäki 2001). Kornbergerin ja
Gleggin (2011) tutkiessa sitä, miten kaupungin strategiatyötä tehtiin Sydneyssä,
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kyseisen kaupungin strategiatyön kuvattiin olevan luonteeltaan performanssi, joka
oikeuttaa omat tuloksensa. Nämä tulokset perustellaan ”isolla kuvalla” ja numeroilla,
ja strategiaa hyödynnetään perusteluna käyttää valtaa ihmisten tekemisen
ohjaamiseen. Samoin tutkijat tunnistivat demokratiaan ja osallistumiseen liittyviä
pulmia ensinnäkin rajankäyntinä virkamiesten ja poliitikkojen vastuiden ja vallan
osalta ja toiseksi strategia-asiantuntijoiden työssä, näiden muokatessa yksittäisten
ihmisten kommentteja isoon kuvaan sopiviksi, jolloin kommenttien todellinen viesti
usein väljähtyi tai muuttui (ibid.). Samankaltaisia pohdintoja käytiin myös tutkitussa
organisaatiossa.
1.2

Tutkijan esittely ja mielenkiinnon perustelu

Taylor (2001: 17) esittää, että tutkijan henkilö on diskurssianalyyttisessä
tutkimuksessa keskeinen, sillä tutkijan tausta, ominaisuudet ja omat mielenkiinnon
kohteet vaikuttavat paitsi tutkimusaiheen valintaan ja haastattelutilanteeseen, myös
datan tulkintaan ja analyysiin. Lisäksi myös tutkija on ihmisenä osallinen erilaisissa
diskursseissa, sekä vaikuttaen niihin että ollen niille alisteinen (Remes 2006: 339).
Niinpä pidän tarkoituksenmukaisena kertoa jotain omasta taustastani. Olen
koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineeni
olivat johtaminen ja kehityspsykologia, mikä hyvin kuvaa kiinnostuksenkohteitani
myös tässä tutkimuksessa: olen kiinnostunut siitä, mikä tekee ihmisten toiminnasta
mielekästä sekä yksilöinä että suhteessa toisiinsa ja toimintaympäristöönsä.
Strategiatyö on minulle antoisa tutkimuskohde, koska se liittyy näihin itselleni
mielenkiintoisiin organisaation ilmiöihin. Vaikka tutkimuskohteeni on julkinen
organisaatio ja sen hyvinvointipalvelut, oma työhistoriani ei liity sen enempää
julkisiin organisaatioihin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihinkaan. Olen toiminut
aiemmin lähes 20 vuotta Nokian matkapuhelinyhtiössä henkilöstön ja organisaation
toiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ja vuodesta 2006 alkaen omassa
yrityksessämme organisaatiokonsulttina, johdon ja esimiesten valmentajana sekä
työyhteisöjen kehittäjänä.
Työurani varrella olen usein huomannut, kuinka monet johtajat ovat kiinni
johtajan positiossaan, siihen liittyvässä määräysvallassa ja rationaalisessa logiikassa
ja hiukan hämillään kasvavien ihmistaitovaatimusten kanssa. Työn roolit uusiutuvat,
ja johdon ja henkilöstön asemoinnit tuntuvatkin usein sekoittuvan niin, että johtajuus
perustuu tilannekohtaiseen osaamiseen eikä hierarkiaan. Lisäksi olen havainnut, että
henkilöstön sitouttaminen vaikkapa strategiatyöhön ja kehittämiseen ei aina ole
helppoa, erityisesti jos työn avuksi on ollut tarjolla vain perinteisiä ja johtajien
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käyttöön alun perin suunniteltuja ajattelutapoja ja työmenetelmiä. Yksi keskeinen
työmenetelmä, yhteinen keskustelu, tuntuu olevan monissa organisaatioissa toistuva
kaipauksen aihe, joka joko ei saa prioriteettia tai joskus on niinkin, että
organisaatioissa ongelmia on yritetty ratkoa todellisia kysymyksiä välttelemällä ja
puhumatta jättämisellä. Kulttuuriin liittyvät tekijät näyttäytyvätkin usein joko
sujuvan käytännön toiminnan ja tarpeellisten muutosten esteinä tai edistäjinä.
Tarkasteltuani näitä ja monia muita organisaatioihin liittyviä ilmiöitä käytännössä,
ne alkoivat kiinnostaa minua myös tutkimuskohteena. Ymmärrän, että työhistoriani
asettaa minulle erityisen vaatimuksen olla tarkkana siitä, että tutkimukseni ei olisi
vain kokemuksen pohjalta syntyneitten sisäisten uskomusteni vahvistamista. Olen
parhaani mukaan pitänyt tästä vaatimuksesta kiinni ja pyrkinyt pitäytymään aineiston
tulkitsijan ja analysoijan roolissa niin, että kertoisin haastateltavien tarinan. Tällä
tutkimuksella – kuten useinkaan laadullisella tutkimuksella – ei ole hypoteeseja, vaan
se etenee seuraavaksi esiteltävän tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten
ohjaamana.
1.3

Tutkimuksen tavoitteet ja kontribuutio

Tämän tutkimuksen tavoitteena on piirtää kuva siitä, miten tähän tutkimukseen
haastatellut, kaupungin hyvinvointipalveluissa eri tehtävissä toimivat henkilöt ja
heidän työtään ohjaavat poliittiset päättäjät, näkevät oman osallistumisensa
strategiatyöhön ja strategiaan. Eri tehtävissä toimivat haastateltavat tarkastelivat sekä
strategiaa että organisaation tapahtumia ainakin jossain määrin eri näkökulmista
oman taustansa ja tietonsa pohjalta. Samoin esimerkiksi organisaatiohierarkian eri
tasoilla ja erilaisissa työtehtävissä toimivat haastateltavat kokivat mahdollisuutensa
vaikuttaa strategiaan, työhönsä ja työympäristöönsä erilaisiksi. Strategiaan
osallistumista tarkastellaankin tässä tutkimuksessa sekä hierarkkisten rakenteiden
jäsenyyteen kiinnittyvänä toimijuutena (johtamisjärjestelmän, organisaatiorakenteen
ja strategiaprosessin sisällä) että strategiadiskurssin subjektiviteettien näkökulmasta.
Tavoitteena on tuoda esiin osallistumisen haasteita ja mahdollisuuksia sellaisina kuin
ne
tutkimusaineiston
perusteella
näyttäytyvät.
Tutkimus
kiinnittyy
strategiakäytännön tutkimuksen myötä strategy-as-practice-keskusteluun (SasP),
joka tarkastelee strategiakäytäntöä mikrotasolla, strategiaan osallistuvien ihmisten
tekemisenä (Jarzabkowski 2004). Tarkastelen kuitenkin strategiaa ja strategiatyötä
tässä tutkimuksessa enemmänkin organisaatiotutkijan silmin, kiinnostuneena
ihmisten toiminnasta ja toimijuudesta strategiakäytännöissä.
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Tutkimusongelmia etsitään tyypillisimmin tunnistamalla tutkimusaukkoa eli sitä
täsmäkysymystä jo tutkitulta alueelta, joka on vielä jäänyt vastausta vaille, ja joskus
tutkimuksen
tavoitteeksi
määrittyy
myös
juurtuneiden
uskomusten
kyseenalaistaminen (Sandberg & Alvesson 2011). Katsauksessaan SasPtutkimuksista vuosilta 2003–2012 Vaara ja Whittington (2012) ovat todenneet, että
vaikka SasP on tuottanut strategiatutkimukseen lukuisia uusia näkökulmia
hyödyntäen sosiaalisia teorioita ja uusia menetelmiä, joillakin osa-alueilla on vielä
syytä mennä syvemmälle. Yksi heidän ehdottamastaan viidestä tutkimuspolusta on
ymmärryksen lisääminen strategiatoimijoista organisaatioissa. Tämä tarkoittaisi
esimerkiksi huomion kohdistamista moniäänisiin strategiadiskursseihin ja
moninaisiin strategiakäytäntöihin, jotka mahdollistavat tai estävät organisaation
toimijoiden osallistumista strategiatyöhön. Käsillä oleva tutkimus on osaltaan
tuottamassa tietoa tähän tutkimuspolkuun. Merkittävä osa SasP-tutkimuksesta on
kohdentunut johtajien toiminnan tutkimiseen. Tästä valtavirrasta poiketen tämän
tutkimuksen haastatteluaineisto kattaa organisaatiohierarkian poliittisista päättäjistä
ja johdosta työntekijöihin.
Tutkimusta ohjaa myös osaltaan SasP:lle esitetty kysymys siitä, miten
strategistin toimijuus voisi määrittyä strategiakäytännöissä muutoin kuin olettamalla
sen ylimmälle johdolle kuuluvaksi (Carter, Clegg & Kornberger 2008: 92). Lisäksi,
koska tutkimus liittyy kritiikkiin SasP:n johtajakeskeisyydestä (McCabe 2010), se
myös asettaa kyseenalaiseksi niitä näennäisiä käytäntöjä, joilla henkilöstöä pyritään
osallistamaan strategiatyöhön. Todellisen strategiatyöhön osallistumisen ja
vaikuttamisen sijaan osallistaminen nähdäänkin usein välineenä sitouttaa henkilöstö
johdon strategiaan suorituskyvyn varmistamiseksi (Kohtamäki, Kraus, Mäkelä &
Rönkkö 2012). Myös SasP:n kentällä on tutkittu sekä strategiatoimijuutta että
osallistumista (esimerkiksi Balogun & Johnson 2005, Laine & Vaara 2007, Mantere
2005, 2008, Mantere & Vaara 2008), mutta tässä tutkimuksessa osallistumisen
mahdollisuuksien tarkastelua laajennetaan organisaatiokansalaisuuden suuntaan,
minkä tavoitteena on irrottaa strategiakäytäntöjä ja -toimijuutta hierarkiasta.
Tutkimus pyrkii näin lisäämään ymmärrystä siitä, millaista osallistuminen
strategiakäytännössä on ja pohtimaan myös sitä, millaista se voisi olla.
Strategiaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa myös diskursiivisena, jolloin
strategiadiskurssi nähdään strategiaan ja sen kontekstiin kiinnittyvänä puheena ja
muina teksteinä, jotka sekä heijastavat että tuottavat sosiaalista todellisuutta
(Dameron & Torset 2014, Kornberger & Clegg 2011, Mantere & Vaara 2008).
Pelkistäen voisi sanoa, että diskurssina tarkastellen strategia on joukko sosiaalisesti
syntyneitä oletuksia, jotka saavat erilaisia merkityksiä eri henkilöiden puheissa mutta
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joiden perustana on jollain funktionaalisella tasolla puhujien yhteinen käsitys
puhuttavasta ilmiöstä (Remes 2006). Diskurssien tutkimus ei tarkastele kenenkään
yksilön yksittäisiä mielipiteitä tai tekemisiä, vaan se on kiinnostunut sosiaalisesti
jaetuista, kielen avulla rakentuvista merkityssysteemeistä, joissa puhe saa
kontekstuaalisen merkityksensä ja merkittävyytensä (Phillips & Hardy 2002, Swidler
2001). Käytäntöjä ja diskursseja yhdistääkin tutkimuksen kannalta esimerkiksi se,
että niitä molempia voidaan havainnoida ilman pyrkimystä ymmärtää ihmisten
psyykkisiä prosesseja tai sisäistä mielen maailmaa (Swidler 2001). Yksilöiden
osallistuminen diskurssiin tapahtuu subjektiviteettien kautta, jotka ovat ihmisten
itseensä ja toisiinsa liittämiä kategorioita ja niihin liittyviä ominaisuuksia, joita
ihmiset käyttävät luontevasti positioidakseen itseään ja muita johonkin kategoriaan
kuuluviksi tai kuulumattomiksi (Davies & Harré 1990). Niinpä diskurssin
subjektiviteetti ei olekaan yksilön synonyymi vaan diskurssin kategoria (Knights &
Morgan 1991), ja subjektiviteetti voidaankin ymmärtää myös diskursseissa
rakentuvaksi, tiettyyn kontekstiin liittyväksi sosiaaliseksi identiteetiksi (Laine &
Vaara 2007).
Strategiadiskurssi saattaa houkutella näkemään jotkut subjektiviteetit oletuksena
strategian suhteen aktiivisina (esimerkiksi hierarkian mukaiset strategistit), kun taas
jotkut muut saatetaan enempää pohtimatta olettaa passiivisiksi (esimerkiksi jotkut
työntekijäryhmät). Oletuksella, että strategistina toimiminen kuuluu vain ylimmälle
johdolle, on seuraamuksensa myös sille, kuinka eri toimijat osallistuvat
strategiadiskurssiin. Esimerkiksi Laine ja Vaara (2007) ovat kuvanneet, miten
ylimmän johdon määrittämän, osakkeenomistajien etua painottavan strategian
jalkautuspyrkimykset ja niihin liittyvä henkilöstöä vain näennäisesti osallistava
innovaatioprosessi johtivat paikallisjohdon erilliseen strategiadiskurssiin sekä
projekti-insinöörien
jättäytymiseen
strategiadiskurssin
ulkopuolelle
ja
keskittymiseen oman ammatillisen identiteettinsä mukaiseen toimintaan. Mantere ja
Vaara (2008) taas ovat kuvanneet, kuinka mystifioinnin, kontrollin ja
menetelmäkeskeisyyden
strategiadiskurssit
heikensivät
strategiatyöhön
osallistumista, kun taas itsensä toteuttamisen, dialogisuuden ja konkretisoinnin
diskurssit edistivät sitä.
Strategia käsitteenä riippuu pitkälti sen määrittelijästä. Vaikka tietyt teemat kuten
innovatiivisuus ja muutos onkin toistuvasti liitetty strategiatutkimukseen viime
vuosikymmeninä, on vaikea sanoa yksiselitteisesti, mikä on strategista (Cummings
& Daellenbach 2009), ja strategian onkin jopa väitetty tarkoittavan ihan mitä tahansa
puhuja haluaa sen milloinkin tarkoittavan (Hambrick & Fredericsen 2001).
Perinteisesti strategia on muodostunut ihmisten mielissä johdon omistamaksi
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prosessiksi tai asiakirjaksi, samalla kun ylin johto ja strategia-asiantuntijat
tunnistetaan todellisiksi strategisteiksi (Whittington 1996, 2006), ja näiden
strategistien toimintaa onkin tutkittu myös SasP-sateenvarjon alla (esimerkiksi
Johnson 2000, Liu & Maitlis 2013, Nordqvist & Melin 2008, Samra-Frederics 2003).
Strategiatoimijoista on SasP:n piirissä kuitenkin esitetty myös kattavampi määrittely
siten, että strategiatoimijoina nähdään johdon lisäksi myös muu henkilöstö ja ne
ulkopuoliset toimijat, jotka antavat panoksensa strategiaan (Jarzabkowski, Balogun
& Seidl 2007). Tutkimus keskijohdon roolista strategiatyössä onkin lisääntynyt,
mutta tutkimusta ei-johtajien strategiatoimijuudesta on edelleen niukemmin.
Keskijohtoa ja ei-johtoa on SasP-kentässä tutkittu liittyen esimerkiksi
kysymyksiin ”strategiamestaruudesta” (championing) (Mantere 2005), keskijohdon
rooleista strategiatyössä (Mantere 2008, Rouleau 2005, Rouleau & Balogun 2011),
strategiaan liittyvistä vastuista ja tavoitteiden määrittymisestä (Sillince & Mueller
2007), strategian epämääräisyyden seurauksista (Abdallah & Langley 2014), vallasta,
vastustuksesta ja subjektiviteetista (Laine & Vaara 2007), strategiatyöhön
osallistumisesta (Mantere & Vaara 2008) sekä strategiaprosessiin ja sen toimijoihin
liittyvästä valta-asetelmasta (McCabe 2010).
Oletus ylimmästä johdosta todellisena strategiatoimijana on ymmärrettävä
historiaansa vasten. Strategia-ajattelun perimä on sodankäynnissä, josta strategian
menetelmiä siirtyi toisen maailmansodan jälkeen liike-elämään johtajien
työvälineiksi aikana, jona johtaminen perustui pitkälti tieteelliseen liikkeenjohdon
näkemyksiin. Toisaalta sodankäynnin historia (esikunta versus sotilaat) ja toisaalta
tayloristinen työnjako (ajattelijat versus tekijät) vaikuttaisi näkyvän myös
strategiatraditiossa, sen toimijoiden ja toiminnan jakautuessa kahteen kategoriaan:
ylimmän johdon toteuttamaan suunnittelutyöhön (strategistien strategia sodan
voittamiseksi) ja muun organisaation toteutustehtävään (suunnitelman
implementointi eli sotiminen käskyn mukaisesti kentällä kulloinkin vallitsevissa
olosuhteissa). Kun strategiatraditiota tarkastellaan hierarkkisena, se pitää sisällään
oletuksen siitä, että johto määrittää omana työnään organisaatiolle strategisen
suunnitelman, jonka muut organisaatiossa toteuttavat. Tätä näkökulmaa on kritisoitu
esimerkiksi esittämällä, että ajatus etukäteen määritettävästä, sellaisenaan
toimeenpanokelpoisesta strategiasta on fantasia, joka on ollut houkutteleva
tietyntyyppisille johtajille, mutta joka on kovin kaukana organisaation
todellisuudesta (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 2009: 187). Strategian voidaankin
formaalien suunnitelmien sijaan nähdä myös kehkeytyvän siitä, kun ihmiset
ratkaisevat arjen työhönsä liittyviä kysymyksiä ja tilanteita (Chia & Holt 2006).
Tämän arkeen kiinnittyneen strategiatyön merkittävyyttä – suhteessa strategian
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ymmärtämiseen johdon suunnitelmana – korostaa esimerkiksi se, että on oikeastaan
vaikea ennakolta edes tietää, mikä lopulta osoittautuu strategiseksi (Carter et al.
2008).
Strategian näkeminen johdon suunnitelmana ja vain ylimmän johdon
määrittäminen strategisteiksi on sekä tutkimuksen että käytännön vallalla oleva
oletus, mutta tässä tutkimuksessa yhtenä mielenkiinnon kohteena on se, kuinka tätä
strategistin käsitettä voisi laajentaa. Yksi tulokulma kattavampaan strategiaan
osallistumisen tarkasteluun on liittää se organisaatiokansalaisuuteen, joka on jo
aiemminkin esitelty strategiatoimijuuden yhtenä näkökulmana (Laulainen 2010).
Organisaatiokansalaisuus (organizational citizenship behavior) on alkujaan
määritetty luotettavuutena, pyyteettömänä avuliaisuutena ja tunnollisuutena, jotka
nähtiin
yksilöön
liittyvinä
ja
organisaation
kannalta
toivottavina
organisaatiokansalaisten piirteinä (Organ 1997 viitaten Smith, Organ & Near 1983).
Organisaatiokansalaisuus on suomennettu aiemmin myös alaistaidoiksi (Rehnbäck
& Keskinen 2005), mikä hyvin tiivistää organisaatiokansalaisuudelle edellä
kuvattujen määreiden luonnetta. Samankaltaisia piirteitä, kuten halu kuulua
yhteisöön, ystävällisyys ja yhteistoiminta, on vuorovaikutustutkimuksessa liitetty
sopuisuuteen (communal motive, ”need to get along”) (Horowitz, Wilson, Turan,
Zolotsev, Constantino & Henderson 2006). Organisaatiokansalaisuus sai lisää
määritteitä katsauksessa, joka kokosi yhteen aiheeseen liittyvää tutkimusta
(Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach 2000).
Katsauksen perusteella
organisaatiokansalaisuus jaoteltiin seitsemään alaryhmään, joita olivat edellä
mainittuihin liittyvät avuliaisuus, sopeutuvuus, joukkuehenki sekä lojaliteetti
organisaatiota kohtaan. Uusina teemoina verrattuna aiempaan määrittelyyn olivat
nousseet aloitteellisuus, hyvän käytöksen ohjaama osallistuminen organisaation
toimintaan ja oman osaamisen kehittäminen, jotka nekin on tyypillisesti kuvattu
organisaation määrittämien tarpeiden näkökulmasta ja organisaation ohjeiden
kontrolloimina. Organisaatiokansalaisuuden alkuperäisen (Organ 1997) määrittelyn
mukaisten dimensioiden välillä on kuitenkin todettu olevan niin vähän vaihtelua, että
niiden on arvioitu mittaavan samaa ilmiötä (LePine, Erez & Johnson 2002). Tämän
mukaisesti tässä tutkimuksessa organisaatiokansalaisuuden näkökulmaa, jossa
yksilöt pyrkivät vastaamaan organisaation asettamiin odotuksiin, kutsutaan yhdellä
kattotermillä sopeutumiseksi.
Organisaation kehittäminen tai muutospyrkimykset eivät edellä mainitussa
katsauksessa (Podsakoff et al. 2000) nousseet juurikaan esille. Kuitenkin Pasmore
ja Fagans (1992) olivat omassa katsauksessaan organisaation kehittämiseen
osallistumisesta kuvanneet organisaatiokansalaisuuden (organizational citizenship)
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toisin kuin esimerkiksi 1980-luvulla Organ kollegoineen, tarkastellen sitä
kehitystyöhön osallistumisen näkökulmasta. Tällöin organisaatiokansalaisuus oli
määrittynyt yksilön aktiiviseksi osallistumiseksi sen systeemin uudistamiseen, jossa
hän
työskentelee.
Vuorovaikutustutkimuksesta
löytyy
myös
tälle
näkemykselle ”pari”, joka liittyy vaikuttamisenhaluun (agentic motive, ”need to get
ahead”) ja johon on liitetty yksilön ominaisuuksia kuten itsenäisyys, jämäkkyys ja
kehittymishaluisuus (Horowitz et al. 2006). Tämän mukaisesti aktiiviset
kehittämispyrkimykset muodostavat tässä tutkimuksessa organisaatiokansalaisuuden
toisen näkökulman, jota kutsutaan aktiiviseksi vaikuttamiseksi.
Organisaatiokansalaisuus määrittyy tässä tutkimuksessa siis kahden toisiaan
täydentävän näkökulman pohjalta: toisaalta on kyse sopeutumisesta organisaation ja
työn asettamiin vaatimuksiin ja toisaalta on kyse aloitteellisuudesta ja
vaikuttamisesta organisaation ja sen toiminnan kehittämiseen. Väitöstyöhönsä
sisällyttämässään kattavassa kirjallisuuskatsauksessa organisaatiokansalaisuudesta
Sanna Laulainen (2010) on samankaltaisesti todennut organisaatiokansalaisuuden
kahtalaisen luonteen: toisaalta organisaatiokansalaisuus näyttäytyy perinteisenä,
tasapainoa ylläpitävänä tomintana ja toisaalta aktiivisena ja tavoitteellisena
toimintana.
Organisaatiokansalaisten
toiminnan
jako
”sopeutumiseen”
ja ”aktiiviseen vaikuttamiseen” näyttää samankaltaiselta kuin se, mikä edellä on
liitetty strategiatraditioon siten, että hierarkiassa olisi niitä toimijoita (strategisteja),
joille aktiivisuus ja vaikuttaminen on sallittua ja suotavaa, ja niitä (toteuttajia), joilta
taas odotetaan sopeutumista. Saattaakin olla, että se, mitä organisaatio julkisesti
viestii siitä, millainen on ”hyvä työntekijä” (organisaatiokansalainen) ei aina ole
linjassa sen kanssa, millaista toimintaa ja toimijuutta organisaation todellisuus
organisaation eri toimijoille mahdollistaa. Esimerkiksi arvo ”rohkeus” voi
organisaation todellisuudessa olla alistettu hierarkkisille käytännöille, jolloin
strategiaan kirjoitetut julkilausumat eivät ilman käytäntöjen muuttumista muuta
esimerkiksi strategiadiskurssia ja sen subjektiviteetteja rohkeampaan suuntaan, kuten
myös tutkimusaineisto antaa ymmärtää.
Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistoa tarkastellaan sekä traditionaalisten
strategiakäytäntöjen (organisaatiohierarkian reunaehdoissa ja muotoutuneissa
käytännöissä määrittyvä strategiatoimijuus) että strategiadiskurssin (diskurssi
merkityssysteeminä, johon ihmiset joko liittyvät tai jäävät siitä ulkopuolisiksi)
näkökulmista. Strategiaan osallistuminen ja toimijuus kiinnittyvät kontekstiinsa,
jonka voidaan ajatella muodostuvan sisemmästä kontekstista (organisaation oma
rakenne, kulttuuri ja poliittinen ympäristö) ja ulommasta kontekstista (organisaation
taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen ympäristö sekä toimialaympäristö) (Eriksson
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& Koistinen 2014 viitaten Pettigrew 1997). Jotta tutkittava ilmiö nousisi esiin sen
kontekstista, on näitä tasoja mallinnettu Kuviossa 1.

Kuvio 1. Tutkittavan ilmiön ja sen kontekstin määrittely.

Strategiaan osallistumista ja strategiatoimijuutta tarkastellaan suhteessa
organisaation strategiakäytäntöön, jonka ajatellaan saaneen muotonsa johtamisen
paradigmojen ja strategiakoulukuntien oppeja yhdistelevistä yleisistä käytännöistä
sekä organisaation strategiadiskurssiin, jonka ajatellaan olevan osa vallitsevaa,
yleistä strategiadiskurssia. Strategiakäytäntö ja strategiadiskurssi organisaatiossa
muodostavat tutkimuksen lähiympäristön ja tässä lähiympäristössä vaikuttava
organisaatio kulttuureineen muodostaa tutkimuksen sisemmän kontekstin. Viime
kädessä yhteiskunta ja poliittinen järjestelmä muodostavat tutkimuksen ulomman
kontekstin.
Kuvattua
tutkittavaa
ilmiötä
tarkastellaan
seuraavien
tutkimuskysymysten avulla:
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–

Tutkimuskysymystä pohjustavat kysymykset ovat:
–

Osallistuminen hierarkian jäsenyyden näkökulmasta
–

–

Osallistuminen strategiadiskurssiin subjektiviteettien näkökulmasta
–

–

Millaista strategiaan osallistuminen on tutkitulle organisaatiolle
tyypillisissä rakenteissa

Millainen on organisaation strategiadiskurssi, millaisia ovat sen
subjektiviteetit ja mikä subjektiviteetteja vahvistaa ja mikä heikentää?

Tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys on:

Mikä strategiakäytännössä estää ja mikä mahdollistaa toimijuutta ja
kattavaa strategiaan osallistumista?
Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkimusaineiston analyysin ja teorian pohjalta
tuottaa tietoa kysymykseen siitä, millaista strategiaan liittyvä osallistuminen ja
strategiatoimijuus on, mikä sitä mahdollistaa tai estää ja lisäksi pohtia myös sitä,
millainen strategiakäytäntö mahdollistaisi kattavan strategiaan osallistumisen.
Strategiatutkimuksen näkökulmasta tämän tutkimuksen merkitys on perusteltu:
se tuottaa lisätietoa organisaation eri hierarkiatasojen toimijoiden kokemuksesta
strategiatoimijuudesta ja strategiaan osallistumisesta. Aikaisemmassa tutkimuksessa
on ansiokkaasti ja perusteellisesti pureuduttu strategiatyön kysymyksiin liittyen
erityisesti johdon toimintaan strategiakäytännöissä ja strategiakäytänteissä.
Kuitenkin tutkimusta, joka tarkastelisi useilla eri organisaatiotasoilla työskentelevien
yksilöiden
osallistumisen
kokemuksia
strategiatyössä,
on
niukasti.
Strategiatoimijoita on toki tutkittu, mutta useimmiten on selvitetty johdon
työskentelyä tai päälliköiden keskinäistä yhteistyötä strategian suunnittelussa tai
toimeenpanon valmistelussa. Kuitenkin pohdittaessa sitä, miten organisaation kaikki
toimijat voisivat sitoutua rakentamaan yhteistä toimintaa ja tulevaisuutta, on tärkeää
tietää enemmän siitä, miten organisaatiossa eri tehtävissä toimivat yksilöt kokevat
oman suhteensa strategiaan, millaista strategiaan osallistuminen on ja myös mikä
edistää ja mikä heikentää strategiatyöhön osallistumista.
Tutkimus tarkastelee kriittisesti näkemystä strategiatradition mukaisesta johdon
strategiasta, joka jalkautetaan muille organisaation toimijoille toteutettavaksi. Tässä
tutkimuksessa strategiatradition mukaiset käytännöt johtivat toimijoitten
jakautumiseen strategisteihin ja strategiaselviytyjiin sekä strategian subjekteihin ja
objekteihin. Tulokset osoittavat, miten johdon strategisen suunnitelman hyöty tulee
kyseenalaistetuksi, kun suunnitelmia ja päätöksiä tehdään organisaation toimijoiden
–
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puolesta etäällä työn arjesta, jolloin päätösten vaatimukset kuormittavat
organisaation toimijoita tavoilla, jotka eivät ole näiden työn kannalta mielekkäitä.
Tulokset näin perustelevat tarvetta tutkia strategiakäytäntöjä erityisesti organisaation
kokonaisuuden ja kaikkien toimijoiden subjektiviteettien ja osallistumisen kannalta
sen sijaan, että tutkittaisiin vain sitä, miten johto tekee entistä tehokkaammin
strategisia suunnitelmia.
Lisäksi tutkimus tarkastelee Heideggerin ajatuksiin pohjautuvaa ja Chian ja
Holtin (2006) strategiakeskusteluun tuomaa building-mode-dwelling-modenäkökulmaa yhtenä mahdollisena tapana nähdä strategiatyöhön osallistuminen
irrotettuna hierarkiasta. Tämän pohjalta strategia mallinnetaan jatkumon,
havahtumisen ja muutoksen vaihteluna ja malliin liitetään edellytykset
strategiatoimijuteen organisaatiokansalaisuutena. Näin tutkimukseen tuodaan yksi
kehikko, jolla strategiatyötä ja strategiatoimijuutta voidaan tarkastella, irrottaen se
hierarkiasta ja strategiatraditiosta.
1.4

Tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet

Kuten aiemmin todettiin, esimerkiksi strategialle ei ole yhtä määrittelyä, vaan
laveimmillaan termin on katsottu voivan tarkoittaa mitä kukakin milloinkin haluaa
sen tarkoittavan (Hambrick & Fredericsen 2001). Seuraavassa on kuitenkin koottu
yhteen tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet määrittelyineen sellaisina,
kuin niitä tässä tutkimuksessa käytetään.
Strategiakäytäntö
Strategiakäytäntöä (strategy practice) käytetään tässä tutkimuksessa strategiatyötä
kuvaavana yläkäsitteenä, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä työtä ja toimintaa, jota
ihmiset tekevät suhteessa strategiaan. Strategiakäytäntö koostuu SasP:n määrittelyä
mukaillen strategiakäytännöistä (strategy practices), strategiakäytänteistä (strategy
praxis) ja strategiatoimijoista (strategy practitioners). Strategiakäytännöillä
tarkoitetaan organisaatiossa omaksuttuja, strategiatyöhön liittyviä toimintatapoja,
normeja ja rutiineja. Strategiakäytänteet taas viittaavat moninaisiin strategiatyöhön
liittyviin aktiviteetteihin, joihin strategiatoimijat osallistuvat. Strategiatoimijat
käsittävät ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijät sekä ne ulkopuoliset toimijat,
joilla on vaikutusta strategiaan. (Jarzabkowski 2004, Jarzabkowski et al. 2007, Vaara
& Whittington 2012, Whittington 2006). Strategiakäytännön voidaan nähdä
käytäntöjensä kautta kiinnittyvän organisaation toimintakulttuuriin (Chia & MacKay
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2007) ja niinpä voidaan ajatella, että ne yhdessä muodostavat mahdollisuudet tai
esteet strategiatoimijuudelle. Silloin, kun strategiaa tarkastellaan diskursiivisena
käytäntönä, siitä käytetään termiä strategiadiskurssi. Strategiadiskurssi koostuu
tällöin sen jaetuista merkityksistä, siinä rakentuvista ja identiteetteihin suhteutetuista
positioinneista ja niiden mukaisesta toiminnasta, joissa diskurssin subjektiviteetit
muovautuvat.
Strategia ja johdon strategia
Strategia määritellään mukaillen Chian ja Holtin (2006) näkemystä siten, että
strategia on jatkumon, havahtumisen ja muutoksen muodostama kokonaisuus.
Jatkumo viittaa toimijan omalla vastuualueella (oma työ, ryhmä, toiminto,
organisaatio) tapahtuvaan tyypilliseen työhön ja liittyy työn suunnitteluun ja
toteutukseen, vastuualueelle kuuluvien menetelmien optimointiin sekä
vastuualueeseen tyypillisesti liittyvien ongelmien ratkaisuun. Muutos viittaa
havahtumisen käynnistämään, tulevaisuuteen suuntautuneeseen, tietoiseen ja
suunnitelmalliseen toimintaan havaitun epäjatkuvuuskohdan ratkaisemiseksi.
Kyseinen toiminta voi olla esimerkiksi epäjatkuvuuskohdan arviointia, ratkaisun
suunnittelua tai ratkaisun toteuttamista. Muutos voi olla luonteeltaan reaktiivinen
(reaktio tapahtuneeseen) tai proaktiivinen (tulevaisuuden mahdollisuuksien tai
riskien ennakointi). Kaikki muutokset eivät koske jokaista organisaatiossa. Muutos
siirtyy osaksi jatkumoa, kun epäjatkuvuuskohdalle on toteuttamiskelpoinen ratkaisu,
jonka jatkumo on valmis ottamaan osaksi käytännön toimintaa.
Toisin kuin strategia, johdon strategia syntyy strategiatraditioon pohjautuvan
strategiatyön tuloksena ja on luonteeltaan suunnitelma. Strategiatyö (strateginen
suunnittelu) on tällöin tyypillisimmin ylimmän johdon ja strategia-asiantuntijoiden
tehtävä, ja muu organisaatio on mukana strategiatyössä vain hyvin rajatussa roolissa
ja tyypillisimmin strategisen suunnitelman toteuttajana. (Whittington 1996, 2006).
Silloin, kun strategisen suunnitelman tekemiseen on osallistunut vain johto, sen
toimeenpano edellyttää erilaisia jalkauttamistoimenpiteitä, joihin organisaation eri
hierarkiatasojen toimijoita osallistetaan.
Strategiatoimijuus ja strategiatoimijat
Strategiatoimijuus perustuu sekä kontekstin (esimerkiksi strategiakäytäntöjen)
tarjoamiin toimijuuden mahdollisuuksiin että yksilön päätökseen toimijuutensa
käyttämisestä. Aktiivinen strategiatoimijuus mahdollistuu silloin, kun toimijuuden
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edellytykset ovat olemassa eli kun toimijan toiminta on tarkoituksellista ja
tavoitteellista, kun toimijalla on valtaa käyttää resursseja tavoitteiden saavuttamiseen
ja kun toimijalla on kyky ja mahdollisuudet suunnitella keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi ja arvioida toimiensa seuraamuksia (Hewson 2010). Aktiivisen
strategiatoimijuuden elementit ja toiminta niiden puitteissa määrittävät toimijan
subjektiksi, kun taas toimijuuden elementtien puuttuminen tai niiden käyttämättä
jättäminen määrittää strategiatoimijuuden passiiviseksi ja toimijan objektiksi.
Strategiatoimijoina nähdään ne organisaation omat ja ulkopuoliset toimijat, jotka
vaikuttavat toiminnallaan strategiaan (Jarzabkowski et al. 2007). Aktiivisesta
strategiatoimijasta, joka toimii havaitsemansa epäjatkuvuuskohdan suhteen
käytetään termiä aktiivinen strategisti. Organisaatiossa jokainen, jolla on
toimijuuden edellytykset, on potentiaalinen strategisti.
Osallistuminen ja osallistaminen strategiaan
Osallistuminen strategiaan on tässä tutkimuksessa yleinen termi, jolla viitataan
kaikenlaiseen strategiaan (myös johdon strategiaan) osallistumiseen, ottamatta
kantaa siihen, minkälaiset osallistujan edellytykset aktiiviseen strategiatoimijuuteen
ovat. Osallistuminen strategiaan aktiivisen strategistin ja potentiaalisen strategistin
toimijuuden näkökulmista nähdään tässä tutkimuksessa organisaatiokansalaisuuden
määrittelyn pohjalta. Havahtumisen ja muutoksen näkökulmasta osallistuminen
strategiaan
kiinnittyy
aktiivisen
strategistin
toimijuuteen,
jolloin
organisaatiokansalaisuus määrittyy aktiivisena vaikuttamisena organisaation ja sen
toiminnan kehittämiseksi (Pasmore & Fagans 1992). Jatkumon näkökulmasta
osallistuminen strategiaan kiinnittyy potentiaalisen strategistin toimijuuteen, jolloin
organisaatiokansalaisuus määrittyy sopeutumisena organisaation ja työn
vaatimuksiin ja näkyy esimerkiksi luotettavuutena, avuliaisuutena ja tunnollisuutena
(Organ 1997, Podsakoff et al. 2000). Strategistina toimiminen mahdollistuu vain
silloin, kun toimijuuden edellytykset ovat olemassa. Osallistaminen strategiaan
nähdään tässä tutkimuksessa puolestaan näennäisen humaaniksi, manipulatiiviseksi
johtamiskäytännöksi (Alvesson ja Willmott 1992), jonka tarkoitus on toimia
välineenä johdon strategian jalkauttamiseen.
1.5

Väitöskirjan rakenne

Väitöskirja rakentuu siten, että edellä olleen johdannon ja tutkimuksen perustelun
jälkeen luvussa 2 esitellään se teoreettinen perusta, johon tutkimuksen empiirinen
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osa kiinnittyy. Luvun 2 lopussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja
luvussa 3 esitellään tutkimusmetodit. Tutkimustulosten esittely tapahtuu luvussa 4,
ja siihen on käytetty runsaasti tilaa, jotta organisaatiossa käyty keskustelu avautuisi
lukijalle rikkaana kontekstina. Tämän jälkeen tuloksia on edelleen analysoitu luvussa
5, jossa on myös vastattu tutkimuskysymyksiin arvioiden tuloksia suhteessa
aikaisempaan tutkimukseen sekä ehdotettu yhtä näkökulmaa siihen, kuinka
strategisti voisi olla strategiakäytännöissä muotoutuvaa toimijuutta, mitä Carter
kollegoineen on ehdottanutkin pohdittavaksi (Carter et al. 2008: 92). Lopuksi
johtopäätöksissä luvussa 6 on esitelty tiiviisti keskeiset tulokset, tutkimuksen
kontribuutio teoriaan ja käytäntöön sekä arvioitu tutkimuksen rajoitteita ja ehdotettu
joitakin näkökulmia tutkimuksen syventämiseksi ja laajentamiseksi.
Strategiatyössä yhdeksi haasteeksi on usein koettu siinä käytetty strategiakieli,
joka saatetaan kokea vieraannuttavaksi ja vaikeaksi ymmärtää. Koska osa
tutkimukseni kritiikistä kohdistuu strategiassa käytettyyn kieleen, olen pyrkinyt
vastaavasti kirjoittamaan mahdollisimman selväsanaisen väitöskirjan tinkimättä
tieteellisistä kriteereistä. Toivonkin, että tekstini aukeaa helpohkosti lukijalle, ja näin
osaltani haluan lisätä organisaatiotutkimuksen ja strategiatutkimuksen
käytännönläheisyyttä.
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2

Strategia-ajattelu

Ihmiselle on luontaista olettaa, että jokaiselle ilmiölle löytyy määritelmä, myös
strategialle (Mintzberg 1987a). Strategia terminä on alkujaan liittynyt tyypillisesti
sodankäyntiin, ja sanaa on alettu käyttää muissa yhteyksissä toisen maailmansodan
jälkeen. Kun strategia siirtyi sodasta tuttuna terminä liiketoimintaan, se esiteltiin
menetelmänä asettaa voittoa tavoittelevia päämääriä älykkäästi ja käyttäen strategiaasiantuntijoiden tätä tarkoitusta varten kehittämiä menetelmiä (Knights & Morgan
1991). Noista ajoista strategia on kehittynyt liike-elämässä moneen suuntaan:
esimerkiksi 1960-luvun suunnittelukoulukunta korosti strategisen suunnittelun
formaalia luonnetta, 1970-luvulla strategian mielenkiinto kiinnittyi positiointiin ja
erottautumiseen markkinalla, 1980-luku avasi keskustelun organisaation oppimisesta
ja strategian kehkeytyvästä luonteesta ja 1990-luvulla alettiin kiinnostua siitä, miten
johtajat tekivät strategiatyötä käytännössä. Strategiakeskustelu ja -tutkimus on ollut
myös luomassa ongelmaa, jota se väittää ratkaisevansa, sillä strategian puuttumisesta
tuli ongelma vasta sitten, kun strategia alettiin nähdä välttämättömänä edellytyksenä
onnistuneelle liiketoiminnalle (Knights & Morgan 1991).
Vuonna 1987 Mintzberg (1987a) totesi, että strategia ei ole vain näkemys siitä,
kuinka vihollinen voitetaan tai markkina valloitetaan, vaan strategiasta puhumisen
yhteydessä tulee käydä keskustelua myös siitä, miten organisaatiot ja niiden jäsenet
toimivat yhdessä. Mintzberg (1987b) on kuvannut tyypillistä, rationaalista
strategiakäsitystä niin, että strategian ajatellaan auttavan organisaatioita ohjaamaan
ja yhdenmukaistamaan toimintaansa, kun strategia määrittää suunnan ja auttaa
fokusoimaan panoksia. Samassa yhteydessä Mintzberg (ibid.) kuitenkin toteaa
määritettyyn strategiaan kiinnittymisen olevan organisaatiolle mahdollinen
toiminnan jähmeyttäjä sekä este mahdollisuuksiin tarttumiselle ja muutoksille,
mikäli organisaatiossa vain strategian mukainen ajattelu ja toiminta on sallittua, ja
että ongelmat alkavat kasaantua, jos olosuhteiden muuttuessa syvään juurtuneesta
strategiasta tuleekin riippakivi.
Lähes 15 vuotta myöhemmin Hambrick ja Fredricson (2001) totesivat, että
“strategiasta on tullut kaiken kattava termi, jota kukin käyttää tarkoittamaan ihan
mitä haluaa sen milloinkin tarkoittavan”. Tämän kaikenkattavuuden sijaan Hambrick
ja Fredricson (2001) esittävät, että integroidun strategian organisaation tulevaisuuden
tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi kyetä vastaamaan keskeisiin kysymyksiin, jotka
liittyvät fokukseen, toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. He (ibid.) näkevät
strategian juurtuvan rationaaliseen ajatteluun ja luottavat vahvasti ylimmän johdon
kykyyn orkestroida strategiatyön kokonaisuutta sekä tehdä tavoitteellisia,
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tosiasioihin pohjautuvia ja kokonaisvaltaisia valintoja, jotka perustuvat nykytilan
analyysiin ja laskelmoituihin estimaatteihin tulevaisuudesta. Vaikuttaa siltä, että
Hambrick ja Fredricson (2001) positioivat johdon alapuolella organisaatiossa olevan
henkilöstön rationaalisesti perustellun ja konkreettisen strategian toimeenpanijoiksi
kyseenalaistamatta sen enempää henkilöstön roolia. Sen lisäksi, että on vaikea
määrittää, mitä strategia on, voitaneen myös todeta, että kysymys strategiatyön
toimijuudesta ei ole sekään itsestään selvä, ja voidaan toki myös kysyä, mihin
strategiaa tarvitaan ja kuka sitä tarvitsee. Jos strategia tunnistetaan vain päättäjien
määrittämänä ja omistamana tulevaisuuden kuvana (Hambrick ja Fredricson 2001),
siitä tulee lähtökohtaisesti ylimmän johdon työkalu.
2.1

Näkökulmia strategian ja strategistin määrittelyyn

Kuten ylläolevat esimerkit osoittavat, strategia todellakin voidaan ymmärtää monin
tavoin ja vastaavasti on myös useita tapoja, joilla näitä näkemyksiä ryhmitellään.
Esimerkiksi Chaffee (1985) määritti aikansa kirjallisuuden pohjalta kolme
strategiakategoriaa, jotka olivat lineaarinen strategia (koneen näkökulma), jossa
fokus on suunnittelussa ja integroitujen tavoitteiden saavuttamisessa, adaptiivinen
strategia (biologinen näkökulma), jossa organisaatio jatkuvasti pyrkii etsimään
parasta yhteensopivuutta ympäristönsä kanssa sekä kolmantena tulkinnallinen
strategia (kulttuurinen näkökulma), joka fokusoi toimintakulttuuriin sekä
henkilöstön asenteiden muokkaamiseen ja motivointiin organisaatiota hyödyttävin
tavoin. Sittemmin Whittington (2001: 3) puolestaan määritteli strategian
lähestymistavat nelikenttään kahden akselin, tulosten ja prosessien, suhteen. Tässä
nelikentässä klassinen strategia (joka on samankaltainen kuin Chaffeen lineaarinen
strategia) liittyy rationaaliseen suunnitteluun ja voiton maksimointiin,
evolutionäärinen strategia (samankaltainen kuin Chaffeen adaptiivinen strategia)
fokusoi keinoihin selvitä markkinoiden viidakossa, prosessuaalinen strategia
korostaa ihmisten epärationaalista toimintaa sekä heitä ympäröivän maailman
yllätyksellistä luonnetta ja systeeminen strategia on kiinnostunut kulttuureista ja
niistä paikallisista systeemeistä, joiden osa organisaatio on. Vuonna 1985 Chaffee
totesi, että tulkinnallinen strategia oli vielä hyvin uusi ja kehittymätön, mutta
viidentoista vuoden kuluttua tästä se oli jo jakautunut kahtia – prosessuaaliseen ja
systeemiseen lähestymistapaan – Whittingtonin (2001) luokittelussa.
Ylläolevien määrittelyjen lisäksi on myös muita tapoja kategorisoida
strategianäkökulmia, ja yksi parhaiten tunnetuista lienee Mintzbergin kollegoineen
laatima strategiakoulukuntien luokittelu (Mintzberg et al. 2009, Mintzberg & Lampel
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1999). Taulukossa 1 on esitetty näiden eri strategiakoulukuntien mukaan jaotellut
näkemykset siitä mitä strategia on, miten strategia ”toimii” ja millainen on kunkin
koulukunnan näkemys strategistista. Strategisen johtamisen alkuvaiheen koulukuntia
ohjasi kaavamaisuus, ja niissä oletettiin strategioiden väistämättä syntyvän
vaiheittaisen top-down-prosessin kautta. Niinpä strategiaprosessin nähtiin
käynnistyvän
rationaalisesta
strategian
suunnittelusta,
jota
seurasi
strategiasuunnitelman toimeenpano. Tätä kaavamaista (prescriptive) lähestymistapaa
edustavat taulukossa kolme ensimmäistä koulukuntaa. Toinen, deskriptiivinen
lähestymistapa strategiaan kattaa muut taulukon koulukunnat. Sille on tyypillistä,
että strategia nähdään osittain suunnitelmana ja osittain se kehkeytyy organisaation
toimiessa, ja tällöin suunnittelu ja toiminta ovat yhteen kietoutuneita, eivät erillisiä.
(Mintzberg et al. 2009).
Taulukko 1. Strategiakoulukunnat ja niiden strategistit (Mintzberg et al. 2009).
Koulukunta

Mikä strategia on

Kuka on strategisti

Miten strategia toimii

Mallinnuskoulukunta

Tapauskohtaisesti

Pääjohtaja

Ylin johto laatii

suunniteltu näkökulma,

strategian, kommunikoi

joka pyrkii löytämään

sen henkilöstölle ja

yhteensopivuuden

henkilöstö toteuttaa

ympäristön ja

strategian.

organisaation
resurssien välille.
Suunnittelukoulukunta

Formaalin prosessin

Suunnittelija

Strategiatyötä ohjaa

tuloksena syntyneiden

(suunnittelijoista

formaali, hierarkkinen,

vaihtoehtojen pohjalta

koostuva toiminto)

vaiheistettu prosessi.

rationaalisesti valittu

Se tuottaa

paras suunnitelma.

vaihtoehtoja, joista
johto rationaalisesti
valitsee parhaan
toteutettavaksi.

Positiointikoulukunta

Strategia on

Analyytikko

Strategia on

suunnitelma siitä,

analyyseihin

kuinka organisaatiolle

pohjautuvaa tiedettä ja

rakennetaan asema,

johtajan rooli on

jolla puolustautua

reagoida tuotettuihin

kilpailijoiden toimia

analyyseihin.

vastaan. Valittu
geneerinen strategia
ohjaa muita valintoja.
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Koulukunta

Mikä strategia on

Kuka on strategisti

Miten strategia toimii

Yrittäjyyskoulukunta

Yrittäjä-johtajan

Johtaja

Johtajan vision

henkilöön kiinnittyneen

pohjalta tapahtuvat

vision toteuttamista.

linjaukset.
Epäformaali prosessi,
jota johtajan näkemys
dominoi. Suunnittelu ja
toteutus ovat osin
rinnakkaisia.

Kognitiivinen

Strateginen toiminta

Strategiatoimijoiden

Ihmiset tekevät

koulukunta

pohjautuu ihmisten

(edelleen tyypillisesti

toimintaympäristöstään

ymmärrykseen ja

johtajien) mielet

ja sen ilmiöistä

tulkintoihin

tulkintoja, jotka

toimintaympäristöstään

ohjaavat heidän

.
Oppimiskoulukunta

toimintaansa.

Strategia on käytännön

Kuka tahansa

Strategiat voivat

toimintaa ja toimet

organisaatiossa

kehkeytyä

voidaan tunnistaa

organisaatiossa missä

strategisiksi vasta

tahansa. Strategian

jälkikäteen. Strategia

luominen ja

asettaa tavoitteita,

toimeenpano ovat

mutta on avoin

erottamattomat.

muutoksille.

Strategiaa ”testataan”
käytännössä ja
muutetaan
tarvittaessa.

Valtakoulukunta

Strategia on eri

Strategisen

Strategian luominen on

ryhmien välisen

neuvottelun se jäsen

poliittinen prosessi eri

neuvottelun tulos.

(tai ryhmä), jolla on

intressiryhmien välillä.

eniten valtaa
Kulttuurikoulukunta

Organisaatiokohtainen

Koko organisaatio

Strategia syntyy

jaettu ymmärrys.

yhdessä

kaikkien
organisaatiotasojen
yhteisenä,
sosiaalisena
prosessina, ja sitä
ohjaavat esimerkiksi
arvot.
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Koulukunta

Mikä strategia on

Kuka on strategisti

Miten strategia toimii

Ympäristökoulukunta

Ympäristö ohjaa

Ympäristö

Strategian tehtävä on

strategista valintaa.

löytää keinoja

Organisaatio pyrkii

sopeuttaa

löytämään oman

organisaation

kolonsa, jossa voi

toimintaa sen

selviytyä.

ympäristöön.

Konfiguraatio-

Kaikkea edellä

Tilanteen määrittämä

Koska strategia on

koulukunta

kuvattua

tilannesidonnaista, on

tilannekohtaisesti

tapauskohtaisesti

sovellettuna.

harkittava minkä
koulukunnan
näkökulma toimisi
parhaiten.

Olipa organisaation strategianäkemys mikä hyvänsä, strategialla ei oikeastaan voi
ajatella olevan itseisarvoa, vaan strategiatyön tulisi hyödyttää siihen liittyviä toimijoita
ja strategian tulisi sopia kulloiseenkin tilanteesen. Tarkastellessaan strategiaa sen
historiallisessa kontekstissa Knights & Morgan (1991) ovatkin kyseenalaistaneet alun
perin amerikkalaisten monikansallisten yhtiöiden käyttöön tarkoitettujen strategiamallien
käyttökelpoisuuden mille tahansa organisaatiolle.
Kaavamainen lähestymistapa on herättänyt vuosien mittaan eniten mielenkiintoa
strategiatutkimuksessa (Mintzberg et al. 2009: 366), mikä osaltaan on ehkä ollut
luomassa pohjaa sille, millaiseksi strategiatraditio on muodostunut. Tähän traditioon
kiinnittyneenä strategia näyttäytyy ylhäältä-alas-mekanismina, jossa strategista
suunnittelua ja toteutuksen seurantaa kontrolloi johto, muun organisaation hoitaessa
osansa keskittymällä johdon määrittämästä strategiasta johdettujen tavoitteiden
saavuttamiseen. Vastaavaa, rationaalista logiikkaa noudattaen, strategian hyötyjä
pyritään usein osoittamaan kvantitatiivisilla mittareilla kuten taloudellisella
tuloksella tai markkinaosuudella, ja näiden sanotaan osoittavan strategian
onnistumista. Kvantitatiivisiin mittareihin ja muuttujiin perustuva arviointi on usein
myös lineaariseen ajatteluun perustuvan tutkimuksen logiikka (Sandberg & Tsoukas
2011). Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan yleensä anna vastausta
sellaisiin kysymyksiin, kuten mitä organisaatiossa tapahtui, jotta tulokset olivat näin
hyviä taikka näin huonoja. Yksinkertainen selitys siitä, että menestys on oikeiden
strategiavalintojen tuote ja epäonnistuminen johtuu ennustamattomista
yllätystekijöistä, vaikuttaa köykäiseltä tai kuten Knights ja Morgan (1991) ovat
todenneet
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”Se [strategia] antaa johtajille perustelun sekä heidän menestykselleen että
epäonnistumisilleen.”
Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat kuitenkin yhä enemmän kiinnostuneet
organisaatioiden sosiaalisista prosesseista ja käytännöistä, ja tämän myötä myös
strategiatutkimus on laajentunut kattamaan organisaatioiden strategiaan liittyviä
käytäntöjä sosiaalisina ilmiöinä. Kiinnostus käytäntöjen tutkimukseen syntyi osittain
vastavoimana yksilökeskeiseen konstruktivismin traditioon, jossa yksilön maailmaa
tarkasteltiin mielen sisällä rakentuvana. Yksilökeskeisessä tutkimusorientaatiossa
yksilön käsitys ympäristöstään perustuu hänen mielensisäisiin, mentaalisiin
malleihinsa ja tietoihinsa sekä näiden perusteella tapahtuviin tulkintoihinsa.
Käytäntöjen tutkimus kuitenkin siirsi yksilön oman mielensä sisältä osaksi hänen
valmista sosiaalista toimintaympäristöään ja sen olemassa olevia käytäntöjä. Näin
yksilöstä tuli historiassa rakentuneen ympäristönsä kiinteä osa sen sijaan, että hän
olisi sen ilmiöiden ulkopuolinen tulkitsija. (Rasche & Chia 2009). Kuitenkin
maailman näkeminen puhtaasti yksilölle valmiiksi tehtynä jättäisi huomiotta sen, että
yksilö ei ole vain valmiin maailman armoilla. Yksilö tavoitteineen ja pyrkimyksineen
on myös kontekstinsa vaikuttaja, tai ainakin potentiaali siihen on olemassa (Burr
1998).
Mielenkiinto siihen miten ihmiset käytännössä toimivat kontekstissaan, näkyy
myös SasP-tutkimuksessa, joka on kiinnostunut organisaatioiden mikrotason
strategiakäytännöstä eli siitä, mitä strategiatoimijat käytännössä tekevät.
Strategiakäytäntö on SasP:ssa määritelty koostuvaksi strategiatyön menetelmistä ja
käytännöistä (practices, käytännöt), strategiatyön sosiaalisista suhteista (praxis,
käytänteet) sekä strategiatoimijoiden roolista ja identiteetistä (practitioners, toimijat)
(Vaara & Whittington 2012, Whittington 2006). SasP-tutkimukset ovatkin tuottaneet
tietoa siitä, miten strategiatyötä tehdään käytännössä, ja niiden tutkimuskohteina
ovat olleet esimerkiksi strategiatyöpajat (Hodgkinson et al. 2006), strategiataidot
(Whittington, Molloy, Mayer & Smith 2006), strategiapalaverit (Jarzabkowski &
Seidl 2008), strategiatyön menetelmät ja työkalut (Spee & Jarzabkowski 2009),
strategiset episodit (Hendry & Seidl 2003), keskijohdon rooli strategiatyössä
(Balogun & Johnson 2005, Floyd & Lane 2000, Laine & Vaara 2007, Mantere 2008,
Rouleau & Balogun 2011), strategiaan liittyvät vastuut (Sillince & Mueller 2007)
sekä strategiakontekstiin liittyvä vallankäyttö (McCabe 2010). SasP:n piirissä tehty
ehdotus laajentaa strategiatoimijat kattamaan johdon lisäksi myös muu henkilöstö
(Jarzabkowski et al. 2007) luo tarpeen tutkia tarkemmin strategiakäytäntöä myös
tämän kattavamman toimijamäärittelyn näkökulmasta. Se, että strategisteina on
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tyypillisimmin nähty ylin johto ja strategia-asiantuntijat, onkin johtanut kritiikkiin
SasP:n johtajakeskeisyydestä (McCabe 2010). Seuraavassa tätä johtajakeskeisyyttä
tarkastellaan lyhyesti suhteessa johtamisen tutkimuksen historialliseen perustaan.
2.2

Johtamisparadigmojen perimä strategia-ajattelussa

Strategia nähdään edelleen tyypillisimmin johdon työnä ja osana johtamisen
käytäntöjä. Johtamiseen kulloinkin liitetyt ideologiat ja teesit ovat muokanneet tapaa,
jolla johtamista toteutetaan, ja voidaan olettaa niillä olleen merkitystä myös siihen,
kuinka organisaation eri toimijoiden strategiasubjektiviteetti ja strategiatyöhön
osallistuminen organisaation kontekstissa määrittyvät. On siis tarkoituksenmukaista
lyhyesti tarkastella niitä jälkiä, jotka erilaiset johtamisen paradigmat ovat ehkä
jättäneet strategiatyöhön ja sen käytäntöihin. Tässä hyödynnetään Hannele Seeckin
(2008) määrittelyjä ja nimityksiä johtamisparadigmoista (Taulukko 2), tarkastellen
niiden ominaisuuksia kuitenkin vain rajatusti ja valikoiden strategiatyön ja siihen
liittyvän toimijuuden ja osallistumisen näkökulmia taustoittamaan.
Paradigma ymmärretään toisiinsa sidoksissa oleviksi ajattelutavoiksi ja
tekniikoiksi, jotka sekä määrittävät ongelman että tarjoavat siihen ratkaisun.
Vastaavasti kulloinenkin johtamisparadigma esittää kysymyksen siitä, kuinka
henkilöstöä johdetaan ja organisaatiota hallinnoidaan, ja esittää tähän kysymykseen
omat ratkaisunsa. Johtamisparadigma sisältää käsityksen esimerkiksi johdon ja
työntekijöiden toimijuudesta, työn organisoinnista ja organisaation valtarakenteista,
ja myös johtamisen muoti-ilmiöille on tyypillistä heijastella vallitsevan paradigman
henkeä. (Seeck 2008). Taulukossa 2 on kuvattu johtamisen paradigmoja ja niiden
käsitystä toimijuudesta. Paradigmojen liittymistä vallitsevaan strategia-ajatteluun
arvioidaan taulukon jälkeen olevan paradigmojen esittelyn yhteydessä.
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Taulukko 2. Johtamisen paradigmat ja niiden toimijuuskäsitys (Seeck 2008).
Paradigma ja sen

Käsitys ratkaistavasta

vahvin vaikutusaika

ongelmasta

Ratkaisu ongelmaan

Käsitys toimijuudesta

Suomessa
Rationaalinen ideologia

Tuhlaus ja epäjärjestys,

Tehokkuuteen

Johtajalla on ehdoton

Tieteellinen

johtamisen

pyrkiminen

auktoriteetti. Työntekijän

liikkeenjohto

mielivaltaisuus, kontrollin rationalisoinnilla. Työn

on keskityttävä vain

1940–1960

puute.

suunnittelun ja työn

omaan tehtäväänsä ja

suorittamisen

noudatettava ylhäältä

erottaminen ja yhden

annettuja ohjeita ja

oikean työn suorittamisen määräyksiä niitä
tavan määrittäminen.

kyseenalaistamatta.

Työn pilkkominen pieniin Työntekijältä ei odoteta
osiin.

aloitteellisuutta eikä
toivota itsenäistä
ajattelua.

Normatiivinen ideologia

Työn yksitoikkoisuus,

Työmoraalin ja työolojen Johtajan tehtävä on

Ihmissuhde-

konfliktit, poissaolot,

parantaminen.

koulukunta

vaihtuvuus, heikko

ohjata työtä. Työntekijä

1940–1960

työmoraali.

on osa yhteisöä,

rakentaa yhteistyötä ja

aktiivinen ja omaaloitteinen toimija.
Normatiivinen kontrolli,
tarpeet ja tunteet
ohjaavat hänen
toimintaansa.
Organisaation rakenteen Rakenteiden

Johtaja on auktoriteetti.

Johtamisen

ja toimintaympäristön

muokkaaminen.

Työntekijä ohjautuu

rakenne-

yhteensopimattomuus.

Työntekijöiden

asetettujen tavoitteiden

teoreettinen

ammatillisen osaamisen

avulla ja häntä tulee

koulukunta

kehittäminen.

kohdella rationaalisena

Rationaalinen ideologia

1960–1990

ammattilaisena.
Heikko tuottavuus,

Henkilöstön

Johtaminen on

Organisaatio-

sitoutumattomuus,

sitouttaminen

merkitysten luomista ja

kulttuuriteoriat

pulmat asiantuntijatyön

organisaation arvoihin ja niiden hallintaa.

1980–2000

johtamisessa.

päämääriin.

Normatiivinen ideologia

Työntekijä ohjautuu
tarpeesta kuulua
johonkin. Häntä tulee
johtaa muokkaamalla
hänen arvojaan ja
asenteitaan tavoitteisiin
sopiviksi.
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Paradigma ja sen

Käsitys ratkaistavasta

vahvin vaikutusaika

ongelmasta

Ratkaisu ongelmaan

Käsitys toimijuudesta

Suomessa
Vallitseva paradigma

Kilpailun kiristyessä on

Jatkuva uusiutuminen.

Johtajan tehtävä on

Innovaatio-

jatkuvasti parannettava

luoda olosuhteet, joissa

teoriat

toimintaa ja tuotava

innovatiivisuus voi

2000–

markkinoille uusia

toteutua. Työntekijät

tuotteita ja palveluita.

ohjautuvat tarpeesta
uudistua jatkuvasti.
Työntekijät ovat
organisaatiolle
hyödyllisiä, mikäli
kykenevät sopeutumaan
muuttuviin tarpeisiin ja
uudistumaan.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tarkemmin lähinnä 1900-luvun paradigmoja. Niitä
ei kuitenkaan tarkastella historiallisena jatkumona, vaan niitä käsitellään kahden eri
otsikon alla. Näistä ensimmäinen tarkastelee johtamisen paradigmoja, jotka
painottavat toimijoiden rationaalisuutta (tieteellinen liikkeenjohto ja rakenneteoriat).
Toinen otsikko kattaa ne johtamisen paradigmat, jotka näkevät toimijat normatiivisen
kontrollin ohjaamina (ihmissuhdekoulukunta ja kulttuuriteoriat). Molempien
otsikoiden alla nostetaan esiin yhteyksiä vallitsevaan strategia-ajatteluun.
Innovaatioteorioiden taas voidaan katsoa edustavan vallitsevaa 2000-luvun
paradigmaa, joka on määrittänyt ongelmaksi kiristyvän kilpailun ja tarjonnut sen
ratkaisuksi jatkuvan uudistumisen suhteessa kilpailutilanteeseen. Keinot
uusiutumiseen ovat tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä prosessien ja
rakenteiden muokkaaminen. Näiden muutosten perusteluna käytetään
markkinatilannetta ja strategisia tarpeita. (Seeck 2008). Innovaatioteorioiden myötä
organisaatioissa on vahvistunut kyseenalaistamaton muutosdiskurssi. Muutoksesta
on tullut itsestäänselvyys, joka perustelee itse oman tarpeensa. ”Muutos on jatkuvaa”
-tyyppiset hokemat ovat yleisiä tämän keskustelun iskulauseita ja näitä
itsestäänselvyyksiä haastaville on annettu tässä muutosdiskurssissa oma,
muutosvastarintaisten kategoriansa. Muutoksen itsestäänselvyyksien keskellä
saattaa kuitenkin huomio kohdistua itse muutokseen (tai muuttumiseen), sen sijaan,
että loppuun saakka mietittäisiin muutoksen laatua tai sen todellisia vaikutuksia (ja
hintaa) organisaation sosiaalisille suhteille tai toiminnalle tai sitäkään, miten muutos
näkyy käytännössä asiakkaille. Saattaa myös olla, että esimerkiksi johdon
strategiasuunnittelussa tekemät päätökset organisaatiorakenteen muutoksista
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pyritään viemään läpi käskemällä, huolehtimatta siitä, että innovaatioparadigmaan
liittyvä työntekijöiden luovuus ja innovatiivisuus huomioitaisiin, mikä on yksi
käytännön
esimerkki
innovaatioparadigmaan
verhotusta
taylorismista.
Innovaatioparadigman keskiössä ovat tuotteet, prosessit ja rakenteet sekä niiden
uudistaminen. Uudistamiseen tarvitaan lisäksi välineiksi uudistusmielisiä ihmisiä.
Seeck (2008) on nähnytkin innovaatioparadigman liittyvän läheisemmin
rationaaliseen ideologiaan kuin normatiiviseen.
2.2.1 Rationaalisuutta korostavat johtamisen paradigmat
Rationaalisen
ideologian
aikakautena
johtamisessa
korostuvat
organisaatiojärjestelmän (koneen) tehokas ohjaus, muokkaus ja kontrollointi (Seeck
2008). Tämä kontrollointitehtävä kuuluu johdolle, ja vastaavasti myös
traditionaaliselle strategia-ajattelulle on tyypillistä nähdä strateginen suunnittelu
johdon tehtävänä. Traditionaalisen strategiatyön työnjaossa, jossa johto strategiaasiantuntijoiden tuella suunnittelee ja muut suorittavat, on esimerkiksi se
yhtymäkohta tieteellisen liikkeenjohdon perimään, että tieteellinen liikkeenjohto
esitteli 1900-luvun alussa ajatuksen siitä, että työn suunnittelu ja työn suorittaminen
tulee erottaa toisistaan. Tämän mukaisesti suositeltiin perustettavaksi johdon
alaisuuteen erillisiä suunnitteluosastoja, joiden tehtävänä oli määrittää kullekin työlle
paras suoritus, johon verraten jokaisen yksilön työsuoritusta oli mahdollista arvioida.
Tällöin, kun tehtävässä edellytettävä työsuoritus oli tarkkaan määritetty, siihen
voitiin etsiä työntekijä, joka pystyi tehokkaimmin suorittamaan kyseisen tehtävän.
Tämä antoi työnjohdolle mahdollisuuden kontrolloida työtä ja työntekijöitä, mutta
samalla poisti työntekijöiltä tarpeen ja mahdollisuuden luovuuteen, omaaloitteisuuteen tai itsenäiseen ajatteluun, koska kullekin työlle oli jo mietittynä yksi
paras suoritustapa, jota jokaisen tuli noudattaa. (Seeck 2008).
Vaikka tieteellisen liikkeenjohdon isä Frederick Taylor (1856–1915) totesikin,
että hänen teoriansa on sovellettavissa mihin tahansa työtehtäviin, hänen
tutkimuksensa keskittyi tehdas- ja kaivostyöhön ja siihen, miten rutiininomaiseksi
arvioitu työ voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Taylorin aikalainen Henri
Fayol (1841–1925) havaitsi tarpeen yleisemmälle johtamisen ja hallinnon teorialle ja
tutki suunnittelua, organisointia, käskytystä, koordinointia ja kontrollointia. Fayolin
käsityksiin vaikutti myös hänen oma kokemuksensa yritysjohtajana. Taylorin ja
Fayolin ajattelussa on samankaltaisuutta esimerkiksi siinä, että johtajan auktoriteetti
oletettiin kiistattomaksi ja työntekijät määräysten objekteiksi. Tälle työn tehokkuutta
painottavalle tutkimukselle oli ominaista, että johtamista ja organisaation toimintaa
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pyrittiin tutkimaan luonnontieteen tutkimusmetodeja hyödyntämällä ja että pyrittiin
löytämään totuuksia ja lainalaisuuksia, joilla organisaation toimintaa voitaisiin
kontrolloidusti ohjata ja jossa syy-seuraussuhteet olisivat ennustettavia. Kontrollin
katsottiin mahdollistuvan esimerkiksi niin, että johtajien suhde alaisiin perustui
tarkkaan hierarkiaan, jossa johtaja käskee ja alainen on velvollinen
kyseenalaistamatta tottelemaan esimiehiään näiden valta-aseman perusteella. Lisäksi
jokaisen toimenhaltijan ja työntekijän odotettiin keskittyvän vain omaan tehtäväänsä,
jonka hän oli velvollinen suorittamaan ohjeiden mukaisesti sekä toimien täsmällisesti
ja ennakoitavasti. Myös viestinnän edellytettiin noudattavan hierarkian rakenteita,
komentoketjua. (Burrell & Morgan 1979).
Hallintokeskeinen byrokratia on myös yksi näkökulma rationaaliseen
ideologiaan. Sen perustana on Max Weberin (1864–1920) esittelemä byrokratian
ideaali, joka oli kuvaus puhdasoppisesta byrokratiasta. Byrokraattinen organisaatio
näyttäytyy siinä mekanistisena ja kasvottomana koneena, jossa kunkin yksilön
työsuoritus perustuu selkeisiin ohjeisiin ja sääntöihin, joiden nojalla ja joihin vedoten
byrokratian työntekijät myös tekevät omalle vastuulleen kuuluvat päätöksensä.
Byrokratiakoneiston toimivuus on keskeisintä, ja yksilön odotetaan toimivan sen
osana rationaalisesti, toteuttaen annettuja tehtäviään ja karsien yksilöllisyytensä
minimiin (Peltonen 2010). Asiakasnäkökulmasta hallinnollisen byrokratian hyvänä
tavoitteena voisi olla tarjota jokaiselle asiakkaalle tasavertaista, standardoitua
palvelua, jolloin tasapuolinen ja ketään suosimaton kohtelu mahdollistuu.
Vastaavasti, koska byrokratiassa jokaisen tehtävä on annettujen ohjeiden
noudattaminen, mahdollisuutta ratkaista joustavasti kunkin asiakkaan yksilölliseen
tilanteeseen ja tarpeeseen liittyviä ongelmia ei ole.
Tieteellisen liikkeenjohdon pohjalle rakentuvaa johtamisen tapaa on selitetty
konemetaforalla (Morgan 1997: 13), jossa yksilön asemaa kuvataan
organisaatiokoneen yhdeksi osaksi. Tällöin, kun työtehtävä on pilkottu riittävän
pieneksi ja rutiininomaiseksi tai ohjeistettu yksityiskohtaisesti, periaatteessa kenen
tahansa perustaidot omaavan on mahdollista lyhyen ohjauksen jälkeen hoitaa
tehtävää suhteellisen menestyksekkäästi. Yksilöstä tulee vaihtokelpoinen. Konemetaforaan liitettyjä piirteitä (Morgan 1997: 26–31) on esitelty Taulukossa 3, jossa
kuvataan millaisena organisaatio koneena näyttäytyy ja mitä se edellyttää, millaisissa
olosuhteissa kyseinen näkökulma toimii ja millaisia ongelmia se saattaa aiheuttaa.
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Taulukko 3. Organisaatio koneena (Morgan 1997).
Organisaatiokoneen kuvaus

Toimii kun

Mahdollisia ongelmia

Organisaatio toimii

Organisaation toimintaympäristö

Organisaation heikko kyky

rutiininomaisella, tehokkaalla,

on suhteellisen vakaa.

sopeutua ympäristön edellyttämiin

luotettavalla ja ennustettavalla

Organisaatiota voidaan tarkastella muutoksiin.

tavalla.

suljettuna systeeminä.

Johdon tehtävä on suunnitella ja

Työt on tarkasti määritelty, samoin vaikuttavaan byrokratiaan ja sen

määrätä mitä organisaation osat

se kuka hoitaa mitäkin

varjolla vastuun välttelyyn.

ja resurssit tekevät sekä

työtehtävää.

Ne tavoitteet, jotka organisaatio

Saattaa johtaa järjettömältä

kontrolloida, että ne kaikki toimivat Työtehtävät toistuvat

asettaa ja ne, joiden mukaisesti

kuten on määrätty.

samanlaisissa tapauksissa aina

yksilöt todellisuudessa toimivat

samanlaisina.

saattavat (keskustelun

Työn tulosten on oltava aina

puuttuessa) olla ristiriidassa, millä

tarkasti samanlaisia.

voi olla arvaamattomia

Työntekijät hyväksyvät toimivansa seuraamuksia.
organisaatiokoneen osina edellä

Työntekijöitä kohdellaan

kuvatussa hengessä.

resursseina eikä kehityskelpoisina
ihmisinä, jolloin heidän
potentiaaliaan menee hukkaan.

Vaikka Taylorin kirjoitukset ajoittuvat 1900-luvun alkuun, tieteellinen liikkeenjohto
hallitsi suomalaista johtamiskeskustelua 1950-luvulle saakka. Sen jäljet näkyvät
esimerkiksi niin, että ajattelutyön ja suorittavan työn erottelu elää organisaatioissa
edelleen. Samoin organisaatioiden päättäjillä elää usko siihen, että organisaation
rakenne voidaan määrittää suunnitellen se rationaalisesti, mutta irrallaan
varsinaisesta työstä, mikä saatetaan perustella kutsumalla sitä strategian kannalta
välttämättömäksi muutokseksi. Tälle pohjaa ovat luoneet myös rakenneteoriat,
joiden myötä organisaatiorakenteista tuli johtamisen välineitä. Esimerkiksi General
Motorsin uudelleenorganisointi toimi aikanaan esimerkkinä muille yrityksille, kun
sen toiminnot jaettiin 1960-luvulla johtoryhmään, joka oli vastuussa suunnittelusta
ja kaikkien tärkeiden päätösten tekemisestä, johtoryhmää avustaviin tukipalveluihin
sekä osastoihin, jotka noudattivat johtoryhmän asettamia periaatteita ja keskittyivät
tuotantoon sekä johtoryhmän päätösten toteuttamiseen. Samoin rakenneteorioiden
myötä johtamisen keskeiseksi tehtäväksi alettiin nähdä tulevaisuuden suunnittelu.
Tulevaisuuden suunnitteluun kannustivat erityisesti Peter Druckerin näkemykset,
jotka näin loivat pohjaa myös nykyiselle strategiselle johtamiselle. (Seeck 2008).
Organisaatioissa on edelleen nähtävissä myös muita rationaalisen ideologian
perimästä johdettavissa olevia ja strategiatyössäkin näkyviä esimerkkejä. Näitä ovat
vaikkapa 1950-luvulla esitellyn tavoitejohtamisen perustalle rakennettu ja sittemmin
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kehityskeskusteluksi nimetty tilaisuus, jossa johdon strategiaa pyritään
jalkauttamaan siten, että esimies kertoo työntekijälle tältä odotetun työsuorituksen
suoritusmittareineen. Samaa johdon auktoriteettiasemaa korostavaa perimää voidaan
ajatella olevan sen, että johdon sanelemista strategialinjauksista ei voi käydä avointa
ja kriittistä keskustelua tai että viestintä kulkee hierarkian portaiden mukaisesti tai
että organisaation toimintaa uskotaan kehitettävän muuttamalla pelkästään sen
rakennetta tai että prosesseja hiotaan prosessien tehokkuuden ehdoilla, ihmisten
jäädessä tässä mietinnässä paitsioon.
Johtajakeskeiselle, traditionaaliselle strategia-ajattelulle ja rationaalisille
johtamisparadigmoille on yhteistä myös se, että molemmissa valta keskittyy
kyseenalaistamatta ylimpään johtoon. Hierarkkisessa organisaatiossa onkin
tyypillistä, että johtajien ja päättäjien tehtävä on vastata suunnittelusta ja ajattelusta,
kun taas työntekijöiden tehtävä on tehdä kuten käsketään (Morgan 1997: 23).
Äärimmillään voidaan ajatella, että myöskään työhön motivoitumista tai esimerkiksi
johtamisen laatua ei ole oleellista pohtia inhimilliseltä kannalta, koska työsuhteen
voidaan olettaa noudattavan rationaalista vaihdannan logiikkaa. Siinä työntekijä myy
työsuorituksensa hyödyttämään organisaation tavoitteita ja alistuu palkkiota vastaan
johdon ohjaukseen (Peltonen 2010: 46). Organisaation näkeminen rationaalisena
suorituskoneena, jonka toimintaan tottelevaiset yksilöt osallistuvat käskyjen
mukaisesti ja johdon sallimissa rajoissa, on osa sitä historialleen rakentunutta
johtamisen diskurssia, joka myös oikeuttaa strategiakäytännöissä toimijoiden
jakamisen ajatteleviin subjekteihin ja suorittaviin objekteihin.
2.2.2 Normatiiviseen kontrolliin pohjautuvat johtamisen paradigmat
Normatiivinen kontrolli syntyy muokkaamalla työntekijöiden identiteettiä, tunteita,
asenteita ja uskomuksia, ja tällöin johtaminen mielletään yhteisön johtamiseksi
yhteiseltä
arvopohjalta.
Normatiiviseen
ideologiaan
perustuvan
ihmissuhdekoulukunnan voidaan katsoa syntyneen osittain vastavoimana tieteellisen
liikkeenjohdon ajatuksille työtehtävien yksinkertaistamisesta ja työntekijöiden
käsittelemisestä yksilöiden sijaan koneen osina. Rationalisoinnin nähtiin uhkaavan
työntekijöiden hyvinvointia ja kehittämistarpeita nähtiin esimerkiksi työpaikan
ilmapiirissä ja sosiaalisissa suhteissa. Myös ihmisten johtamiseen alettiin kiinnittää
huomiota. Organisaatioista alettiin ihmissuhdekoulukunnan opein muokata
sosiaalisia yhteisöjä, joihin henkilöstö voisi emotionaalisesti sitoutua.
Uudet ”pehmeämmät” johtamisen tavat pyrkivät kuitenkin myös siihen, että
työyhteisön ja työntekijöiden pyrkimykset olisivat samansuuntaiset. (Seeck 2008).
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Chris Argyris oli yksi ihmissuhdekoulukunnan tutkijoista, joka oli kiinnostunut
työntekijöiden mahdollisuuksista toteuttaa itseään (Seeck 2008: 125). Argyris esitti
artikkelissaan jo vuonna 1955, että ”alaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua niihin
organisaation päätöksiin, jotka vaikuttavat heihin suoraan tai epäsuorasti” ja kutsui
tätä osallistavaksi johtamiseksi. Osallistavan johtamisen oli jo tuolloin osoitettu
vaikuttavan positiivisesti osallistujien me-henkeen, antavan heille kuvan
organisaation kokonaisuudesta, vähentävän konflikteja, parantavan yhteishenkeä,
edistävän emotionaalista sitoutumista ja parantavan työilmapiiriä. Näistä
tutkimustuloksista huolimatta työntekijöiden osallistumisen mahdollisuudet
työpaikoilla jäivät vähäisiksi. Tähän syynä oli (ja ehkä edelleen on) se, että
organisaation ohjeet siitä, mitkä ovat esimiehen tehtävät ja millaiset ovat häneen
kohdistetut odotukset pitää työt ja työntekijät kontrollissaan, eivät olleet linjassa
demokraattisuuden vaatimusten kanssa. Esimiehet olivat hämmennyksissään heihin
kohdistuneista ristiriitaisista odotuksista. (Argyris 1955).
Edelleen Argyris pohtii artikkelissaan Herbert Simonin (Simon 1947/1997: 29–
36) kuvausta hallinnollista tehokkuutta lisäävistä periaatteista, joita olivat
esimerkiksi työntekijöiden pitkälle erikoistuneet tehtävät ja hierarkkinen
komentoketju, jossa alaiselle ajateltiin maksettavan korvaus siitä, että hän suostuu
olemaan riippuvainen johtajastaan. Argyris (1955: 4) toteaa näiden periaatteiden
muistuttavan ajatusta työntekijöistä lapsina, ja hän perustelee näkemystään
vertailemalla lapsen ja aikuisen rooleja (Taulukko 4). Lapsen rooliin rinnastettu
työntekijä tarvitsee johtajan suunnittelemaan toimintaa hänen puolestaan ja
selittämään asioiden tilaa, ohjaamaan häntä ja tekemään päätöksiä, joihin hänellä
itsellään ei oleteta olevan valmiuksia. Lapsen kaltaisena työntekijän ei odoteta
miettivän vaihtoehtoisia toimintamalleja, vaan käyttävän niitä, joihin hän on tottunut
tai joita aikuiset (esimiehet ja johtajat) hänelle opettavat. Kuitenkin jokaisella
aikuisella organisaation jäsenellä on aikuisen valmiudet toimijuuteensa, jonka
toteutumista organisaation käytännöt saattavat joko edistää tai estää.
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Taulukko 4. Toimijuus lapsena ja aikuisena (Argyris 1955).
Lapsena

Aikuisena

Muut selittävät ympäröivän kulttuurin ilmiöitä lapselle. Aikuinen ymmärtää ja auttaa muita ymmärtämään
kulttuurin ilmiöitä.
Lapsi odottaa passiivisesti muiden käynnistävän

Aikuinen käynnistää toimia aloitteellisesti ja kykenee

toimia, joihin voi osallistua.

yhteistyöhön ja vastavuoroisuuteen.

Lapsella on käytössään vain rajallinen määrä

Aikuinen kykenee säätelemään käytöstään ja

ikäryhmänsä mukaisia toimintamalleja, joissa hän ei

muuttamaan joustavasti toimintaansa.

osaa joustaa.
Lapsi on perheessä aikuisten ohjauksessa ja aikuiset

Aikuinen on perheessä varteenotettava toimija ja

tekevät päätökset.

yhteiskunnassa täysivaltainen kansalainen.

Lapsi on täysin riippuvainen aikuisista.

Aikuinen on itsenäinen ja yhteistyökykyinen
yhteiskunnan jäsen.

Edelleen Argyris (1955: 3) esitti osallistavaan johtamiseen liittyen kysymyksen siitä,
missä määrin aito osallistuminen on mahdollista, jos vain johtajilla on valtaa, mutta
alaisilla ei sitä ole tai kuinka demokraattinen johtaja voi olla, jos hänen tehtäväkseen
on annettu kontrollointi. Niinpä Argyriksen mukaan aidon osallistumisen voi
mahdollistaa vain luopumalla edellä kuvatuista hallinnollisen tehokkuuden
periaatteista ja muuttamalla organisaation luonnetta – tai kuten sitä myöhemmin
kutsuttiin – kulttuuria.
Kulttuuriteorioiden synty ajoittuu 1980-luvun alkuun. Niiden ajatus on, että
jokaisella organisaatiolla on sille ominainen kulttuuri (alakulttuureineen) sekä ne
ajattelutavat ja käytännöt, jotka organisaation jäsenet jakavat, samoin kuin
kulttuuriin kiinnittyvät merkitykset. Kulttuuri määrittää ne normit, joiden mukaan
ihmisten
oletetaan
toimivan
ja
kulttuurin
muuttuminen
edellyttäisi
merkitysjärjestelmän ja perususkomusten muutosta. Kulttuuriteorioissa johtamisen
tehtäväksi onkin nähty näiden merkitysten luominen ja niiden hallinta. (Schein 1991,
Morgan 1997). Kulttuuri voidaan nähdä myös mekanistisesti välineenä tavoitteiden
saavuttamiseen, jolloin kulttuuria ajatellaan voitavan muuttaa johdon käskyin
sellaiseksi, että työntekijät alkavat toimia organisaation tavoitteiden kannalta
halutulla tavalla. Näillä ylhäältä annetuilla muutospyrkimyksillä Gilmore
kollegoineen (1997) on havainnut olevan myös ei-tavoiteltuja seuraamuksia, jotka
aiheutuvat nykyisen ja tavoitellun kulttuurin törmätessä paradoksaalisestikin
käytännön tasolla. He kuvaavat tapausesimerkin siitä, miten organisaatiossa, jossa
tavoitteena oli vähentää johtamisen autoritäärisuutta, johdon oli vaikea hahmottaa
sitä, millaisia olisivat uuden johtamiskulttuurin toimintatavat käytännön tasolla.
Tavoitteena oli määrätietoisesti ja rivakasti toteuttaa mainittu kulttuurimuutos
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organisaatiossa, mutta autoritääristen, tuttujen toimintamallien käyttö ei ollut toki
suotavaa. Niinpä kuitenkin parempien mallien puuttuessa johto käski henkilöstön
voimaantua. Tutkijat kertovat myös esimerkin siitä, miten toisessa organisaatiossa
oli lanseerattu kulttuurimuutosta edistämään termi ”uhripuhe”, jolla haluttiin uudessa
kulttuurissa ohjata työntekijöitä valittamaan vähemmän ilman, että he samalla
esittäisivät ratkaisuvaihtoehtoja. Uhripuhe-termi oli kuitenkin kääntynyt johdon
välineeksi, jolla tehokkaasti estettiin työntekijöiden keskustelu myös työn todellisista
esteistä. Retoriikan ja tekojen ristiriita tekeekin muutospyrkimyksistä epäuskottavia.
(Gilmore, Shea & Useem 1997).
Yhtenäistä kulttuuria voidaan tavoitella myös esimerkiksi yhteistä arvopohjaa
määrittämällä, pyrkien näin vaikuttamaan organisaation toimijoihin tunnetasolla.
Kulttuurilla johtamista onkin kritisoitu sen pyrkimyksistä muokata työntekijöiden
identiteettiä organisaation tarpeisiin sopivaksi (Alvesson & Willmott 2002).
Normatiivisten paradigmojen luonteen voidaankin ajatella olevan kahtalainen:
toisaalta ne ovat nostaneet esiin ihmisen tarpeineen, tunteineen ja pyrkimyksineen,
mutta toisaalta niihin on liittynyt myös halu löytää tapoja, joilla työtä tehostettaisiin
ja ihmisiä sitoutettaisiin organisaatioon ja sen tarpeiden toteuttamiseen. Pye ja
Pettigrew (2006) toteavat, että strategiatyön ja organisoinnin tarkoitus on muuttaa
ihmisten käyttäytymistä siten, että toiminta ohjautuu edistämään organisaation
kilpailuedun saavuttamista. Näin myös strategiatyön ja organisoinnin yhdeksi
tehtäväksi määrittyy tämän mukaan ihmisten – koneen osien – sopeuttaminen
organisaatiokoneen tarpeisiin.
Koska normatiivinen ideologia ei ole missään vaiheessa korvannut rationaalista
ideologiaa, ne ovat väistämättä eläneet rinnakkain (Seeck 2008). Saattaakin siis olla,
että organisaatioiden arjessa paradigmat sekoittuvat ja johtamiskäytäntöihin
poimitaan palasia eri paradigmoista itse tai kouluttajien ja konsulttien tuomina. Näin
on saattanut käydä strategiatyössä esimerkiksi arvoille ja osallistamiselle silloin, kun
ne on liimattu rationaalisen ideologian päälle. Arvot ovat saattaneet muuttua
strategiatyön mekaaniseksi osaksi, joka oletetaan jalkautettavaksi strategian osana
samalla tavalla kuin muutkin strategian tavoitteet huomioimatta, että kyse on
kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Samoin osallistamisesta on saattanut muotoutua
rationaalisissa käsissä menetelmä, jonka tavoitteena on saada työntekijöissä aikaan
tunne strategiatyöhön osallistumisesta ja päätöksentekoon vaikuttamisesta ilman,
että todellista osallistumista oletetaankaan tapahtuvan. Tämänkaltainen
manipulatiivinen toimintatapa tuskin on sitä osallistamista, jota Argyris (1955)
peräänkuulutti. Esimerkiksi se, että johdon strategiadokumentit jaetaan työntekijöille,
kuvastaa toki aiempaa suurempaa avoimuutta, mutta ei takaa vielä millään tavoin sitä,
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että työntekijöillä olisi mahdollisuus osallistua strategiatyöhön täysivaltaisina
toimijoina.
Esimerkkejä siitä, kuinka edellä esitellyt johtamisparadigmat näkyvät
vallitsevassa strategia-ajattelussa, on koottu Kuvioon 2. Kuvio perustuu oletukselle,
että vallitsevassa, hierarkkiseen ajatteluun perustuvassa strategiatraditiossa
strategiatyö nähdään rationaalisena johdon suunnittelutyönä ja vastaavasti
rationaalisen ideologian kautta tulkitaan myös niitä tekijöitä, joita on poimittu
mukaan strategiatyön elementeiksi normatiivisesta ideologiasta.

Kuvio 2. Johtamisen paradigmojen yhteyksiä vallitsevaan strategia-ajatteluun (soveltaen
Seeck 2008).

Kuviossa 2 rationaalisen ideologian ajatellaan muodostavan perustan
strategiatraditiolle, strategian näyttäytyessä ajattelevien strategistien (strategian
subjektien) työnä ja heidän suunnitelmansa kuuliaisiksi toteuttajiksi oletetaan muut
organisaation jäsenet (strategian objektit). Traditionaalisen strategiakäytännön
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perimä oikeuttaa tässä kahtiajaossa ajattelijoiden roolin johdolle. Koska ylin johto
erityisesti isommissa organisaatioissa on ymmärrettävästi kaukana organisaation
työntekijöiden arjesta, on heidän keinovalikoimansa strategiasuunnitelmasta
kumpuavien muutostarpeiden aikaansaamiseksi rajallinen ja rakenneteorioista
nouseva rakenteella johtaminen saattaakin vastata tähän tarpeeseen. Johto saattaa
ajatella, että rakenteen muuttaminen muuttaa organisaation toimintaa, vaikka
kyseessä saattaa lopulta olla pintatason muutos, jonka merkitys näkyy johdolle
itselleen, mutta käytännön arki ja oletettujen muutoksen kohteiden (henkilöstön)
työtehtävät eivät muutu. Pahimmillaan käy kuitenkin niin, että rakenteen
muuttaminen rikkoo hyvin toimivia tiimejä ja aiheuttaa hankaluuksia asiakastyöhön
lyhyellä tähtäimellä samalla, kun johdon strateginen kaukoputki on suunnattu
vuosien päähän. Nämä ”operatiiviset pulmat” saattavat tällöin näyttäytyä johdolle
muutosvastarintana tai edellä kuvattuna ”uhripuheena” (Gilmore et al. 1997) eivätkä
todellisina ongelmina, jotka on syytä ratkaista.
Johto ei toki ole liikkeellä pahoin aikein, vaan tyypillisesti johdolla on aito halu
selittää tavoitteensa ja aikeensa myös henkilöstölle saadakseen heidät mukaan
yhteisen, itse määrittämänsä tulevaisuuden tavoitteluun. Tällöin johto saattaa poimia
käyttöön ideoita normatiivisesta ideologiasta, esimerkiksi osallistaen henkilöstöä
strategiatyöpajoihin, joissa pohditaan johdon strategian toimeenpanoon liittyviä
kysymyksiä tai sitä, mitä johdon määrittämät arvot saattaisivat käytännössä
tarkoittaa. Strategiadiskurssin sisällä näiden toimien luonne latautuu usein
positiivisesti siitä huolimatta, että ne värittyvät rationaalisen ideologian tarpeisiin
muokkautuen: arvoista tulee mekanistinen osa strategiakäytäntöä ja osallistaminen
vesittyy manipulatiivisesti osallistumisen tunteen luomiseksi. Kun edellisiin vielä
lisätään innovaatioteorioille rakentuva jatkuvan uudistumisen ja muutoksen tarpeen
itsestäänselvyys, strategiadiskurssi kiinnittyy myös muutoksen välttämättömyyden
diskurssiin, joka jakaa diskurssin sisäisten itsestäänselvyyksien oikeutuksella
esimerkiksi muutosagenttien ja muutosvastarintaisten subjektiviteetteja. Kriittiselle
keskustelulle muutosten tarpeellisuudesta tai laadusta ei ehkä koeta olevan aikaa,
vaan tärkeintä on, että muutoksia tehdään. Muutos itse strategiadiskurssissa vaikuttaa
kuitenkin vähäiseltä, sillä vallitseva, traditionaalinen strategia-ajattelu usein nojaa
edelleen historiastaan perimiinsä subjekti-objekti-positiointeihin.
Puhe strategiatyön avoimuudesta on kuitenkin lisääntymässä (Laari-Salmela,
Kinnula & Väyrynen 2015), ja sen voisi arvioida muuttavan strategiatyön perinteisiä
rooleja ja myös näkemyksiä osallistumisesta. Avoimuuden vaatimuksia ei kuitenkaan
aina oteta ilolla vastaan. On esimerkiksi esitetty, että strategiatyön eliitin laajentuessa
ylimmästä johdosta ja strategia-asiantuntijoista päällikkötasolle strategiatyö
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arkipäiväistyy (Whittington, Cailluet & Yakis-Douglas 2011). Mainittujen
kirjoittajien (ibid.) mielestä onkin selvää, että strategiatyö ei ole demokraattista, vaan
strateginen päätöksenteko säilyy ylimmässä johdossa. Whittington kollegoineen
(2011) esittää kuitenkin huolenaan, että alemman tason päälliköitä saattaisi ahdistaa
jo avoimempi strategiasta tiedottaminen ja kokemus strategisen vastuun
lisääntymisestä. Edelliseen vaikuttaa olevan sisäänrakennettuna perinteisen
hierarkkisen johtamisen ydinajatus ylimmän johdon (eliitin) viisaudesta ja alempien
tasojen heikkoudesta eli aikuisen ja lapsen kaltaisesta asemoitumisesta
organisaatiossa (Argyris 1955).
Pelkkä periaatteellinen puhe strategian avoimuudesta tai uusista toimintatavoista
ei siis vielä poista läpitunkevaa tieteellisen liikkeenjohdon perimää. Jos kattavaa
strategiaan osallistumista halutaan edistää, on käytäntöjä ja strategia-ajattelua
uudistettava nähden ne kiinnittyneenä organisaatioiden arkeen. Chia ja Holt (2006)
kuvaavatkin strategian toteutuvan tyypillisimmin työn arjessa, organisaation
toimijoiden toteuttaessa työtään kokemuksensa ja tilannekohtaisen ymmärryksensä,
ei niinkään strategisten tavoitteiden ohjaamana. Strategia toteutuu siis organisaation
käytännöissä, jotka eivät niinkään ole sellaisenaan tarkkailtavia yksittäisten ihmisten
tekoja, vaan ne voidaan nähdä kulttuuriinsa sidottuina toiminnan
säännönmukaisuuksina (Chia & MacKay 2007). Samankaltaisesti Schein (1991: 9)
määrittelee kulttuurin olevan joukko yhteisen toiminnan ja yhteisen historian myötä
opittuja olettamuksia niistä käyttökelpoisista toimintamalleista, joilla pulmat voidaan
ratkaista. Kulttuuri ja käytännöt ovat siis vankasti historiaansa kiinnittyneitä, joten
toiminnan muutosten aikaansaaminen yksipuolisella johdon ilmoituksella, kuten
vaikkapa strategiadokumentilla, voikin osoittautua mahdottomaksi. Viime kädessä
johto on kuitenkin riippuvainen organisaation toimijoiden halusta ja kyvystä tarttua
strategiadokumentissa esitettyihin tavoitteisiin (Vaara et al. 2010).
Vaikka strategiatyön ei ajateltaisikaan kuuluvan vain johdolle, se kuuluu myös
johdolle, joten kulttuurin ja arvojen pohtimisen lisäksi myös johtamiskulttuurin ja
johtamiskäytäntöjen pohtiminen strategiatyön yhteydessä on tärkeää. Johtamisen
onkin arvioitu – toimintakulttuurin lisäksi – muovaavan työn kontekstia vahvemmin
kuin organisaatiokaaviossa piirretyt viralliset rakenteet (Morgan 1997:32,135),
joiden uudistamiseen kuitenkin strategiatyössä usein halutaan ottaa kantaa. Johtajuus
on myös nähty tekijänä, joka mahdollistaa organisaation yhtenevän toiminnan
haastavissa muutostilanteissa (Colville & Murphy 2006). Toimintakulttuurin ja myös
johtamiskulttuurin olisikin siis tarkoituksenmukaista olla osa strategiakeskustelua ja
elleivät ne ole, olisi ehkä syytä kysyä, miksi ne ovat asioita, joihin strategiakeskustelu
ei ota kantaa (Carter et al. 2008: 94).
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2.3

Strategy-as-practice–kenttä

Strategy-as-practice-tutkimuksen
kehkeytyminen
liittyy
yleisempään
“käytäntökäänteeseen” sosiaalitieteissä, ja käytäntöjen tutkimuksessa mielenkiinnon
kohteena ovatkin erityisesti muodostuneet toimintamallit (käytännöt) ja niistä
kumpuava, kulttuuriin sidottu tyypillinen toiminta, enemmän kuin yksittäisten
toimijoiden tekemiset (mikronäkökulma) tai rakenteiden (makronäkökulma)
tutkimus. Käytäntöjen tutkimuksen ajatus onkin ollut irrottautua tästä makro-mikrojaottelusta ja kohdistaa mielenkiintoa toiminnan säännönmukaisuuksiin. (Chia &
McKay 2007). SasP on kuitenkin käynnistynyt mielenkiinnon kohteenaan
strategiatyön mikrotason tutkimus, ja SasP-kenttä pyrkiikin erottautumaan
esimerkiksi strategian sisältöjen tai strategiaprosessien tutkimuksesta kohdistamalla
tutkimuksen valokeilan siihen, kuinka johtajat käytännössä tekevät strategiatyötä
(Chia & McKay 2007, Whittington 2006). SasP on kiinnostunut esimerkiksi siitä,
mitä strategiaprosessin sisällä tehdään, mutta ei niinkään itse prosessista (Paroutis &
Pettigrew 2007). Strategiakäytäntö on SasP:ssa määritelty koostuvaksi strategiatyön
menetelmistä ja käytännöistä (practices, käytännöt), strategiatyön sosiaalisista
suhteista (praxis, käytänteet) sekä strategiatoimijoiden roolista ja identiteetistä
(practitioners, toimijat) (Vaara & Whittington 2012, Whittington 2006). SasP:ia on
kuitenkin kritisoitu siitä, että sille oleellisen käsitteen käytäntö määrittely on jäänyt
epämääräiseksi ja ristiriitaiseksi, jolloin käytäntö voi tutkijasta riippuen tarkoittaa
esimerkiksi tapahtumia, rutiineja, prosessia, aktiviteetteja tai vain yleisemmin
käytännönläheisyyttä (Carter et al. 2008). Toki lavea määrittely antaa kohtuullisen
uudelle SasP-kentälle myös mahdollisuuden pitää ovet avoimena monenlaisiin
tutkimussuuntiin, kiinnostuen sekä aktiviteeteista että menetelmistä ja edelleen sekä
yksilöistä että heidän sosiaalisista suhteistaan. SasP on kohdannut kritiikkiä myös
yksilökeskeisyydestä käytäntöjen tutkimuksen kustannuksella, millä on viitattu
esimerkiksi yksilöiden (strategistien) tekemisiin kohdistuvaan mikrotason analyysiin
(mikä perustuu oletukseen, että ihmisten aktiviteetit muodostavat sosiaalisen
käytännön) sen sijaan, että tutkittaisiin ensisijaisesti käytäntöä (oletuksella, että
yksilöt ovat muodostuneen sosiaalisen käytännön tuotteita) (Chia & MacKay 2007).
Whittington totesi 1996 SasP:n olevan kehkeytyvä lähestymistapa
strategiatutkimukseen, ja sen mielenkiinnon kohdistuvan siihen, miten strategistit
tekevät strategiatyötä, strategistien koostuessa johtajista, strategiasuunnittelijoista ja
strategiakonsulteista. Myöhemmin Whittington (2006: 628) tarkasteli strategiatyötä
sosiaalisena toimintana ja näki strategiatoimijuuden määrittyvän organisaation
sosiaalisten ryhmien jäsenyytenä, jotka hänen mukaansa ovat eliitti (johto),
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ulkopuoliset (strategiakonsultit) ja strategiatyön reunalla olevat ryhmät (kuten
keskijohto). Tämä strategiatoimijuuden määrittely jättää ulkopuolelle suurimman
osan henkilöstöstä, mutta on huomattava, että SasP-tutkimuksen sisällä ei vallitse
tämän määrittelyn mukaista konsensusta. Myös kattavampi ehdotus strategistin
määrittelyyn on esitetty käsittäen ylimmän johdon, keskijohdon ja työntekijät sekä
ulkopuoliset toimijat, joilla on vaikutusta strategiaan (Jarzabkowski et al. 2007).
Jarzabkowski kollegoineen (ibid.) myös esittää, että strategistin toimijuutta
tutkittaisiin siitä näkökulmasta, millaiseksi eri tehtävissä toimivat ihmiset
organisaatiossa kokevat strategiatoimijuutensa mahdollisuudet silloinkin, kun heillä
ei ole virallista roolia strategiatyössä tunnustaen, että nämä toimijat ovat
organisaation toiminnan jatkuvuuden ja kilpailuedun saavuttamisen kannalta
keskeisiä.
SasP:n lähestymistapaa on kritisoitu liiasta johtajakeskeisyydestä ja siitä, että
SasP rakentaa tutkimusta sen oletuksen varaan, että johdolla on kiistämätön oikeutus
käyttää strategiaan liittyvää valtaa, kun taas muu organisaatio marginalisoidaan
implementoijiksi (Carter et al. 2008, McCabe 2010). Ylin johto ei kuitenkaan pysty
implementoimaan strategiaansa ilman muun organisaation toimintaa. Onkin tärkeää
tarkastella myös muiden kuin johtajien strategiatoimijuutta, sillä on esimerkiksi
havaittu, että kun ylimmällä johdolla on vahva ja itsestäänselvyytenä hyväksytty
rooli, tämä saattaa heikentää tai jopa estää muun organisaation strategiatoimijuutta
(Mantere & Vaara 2008). Lisäksi perinteiset ylhäältä-alas-johtamisen käytännöt
seuraamuksineen on syytä ottaa tarkasteluun strategiatyön yhteydessä ja tunnistaa,
mitä saattaa tapahtua, kun johto hakee strategista yksimielisyyttä käskemällä. Laine
ja Vaara (2007) kuvaavat, miten ylimmän johdon voimakkaasti ylhäältä alas
määräämä strategia sai aikaan vastustusta organisaation alemmilla tasoilla ja johti
joidenkin irtautumiseen tästä strategiadiskurssista. Johdon strategian toimeenpanon
pulmat saattavat johtaa myös siihen, että johto lisää kontrollia eli kun strategia
epäonnistuu, ”ajattelijat syyttävät toteuttajia” ja ”kuitenkin aina, kun toimeenpano
epäonnistuu, on myös strategian määrittely epäonnistunut” (Mintzberg et al. 2009:
187). Ongelmien tunnistamisen lisäksi on toki syytä ymmärtää myöskin sitä, mitkä
ovat strategiatyön toimivia käytäntöjä. Esimerkiksi epäformaalien keskustelujen
ylimmän johdon ja keskijohdon välillä on todettu auttavan keskijohtoa paremmin
ymmärtämään johdon strategisia linjauksia (Hoon 2007).
Strategiakäytännöt – kuten muutkin organisaation käytännöt – ovat syntyneet
usein ajan saatossa, ja ne ovat saattaneet rakentua erilaisista johtamisparadigmoista,
johtamisen trendeistä ja strategiagurujen oppaista palasia poimien ja niitä yhdistellen.
Strategiakäytännöt ovatkin myös osa organisaation normeja ja kulttuuria, ja vaikka
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ne eivät olisikaan aina optimaalisia, ne saattavat organisaation jäsenten mielestä olla
luontevia eikä niitä kyseenalaisteta (Mantere & Vaara 2008). Strategiatyö
saatetaankin nähdä esimerkiksi ongelmattomasti käytäntönä, joka sen
prosessimaisen luonteen ja osallistujien toiminnan myötä oikeuttaa omat
lopputuloksensa ilman erityisiä perusteluja (Kornberger & Clegg 2011). Yksi
mahdollisuus strategiatyön tutkimuksessa onkin tehdä nämä strategiakäytäntöihin
liittyvät itsestäänselvyydet näkyviksi, jotta niitä voidaan edelleen kehittää. Strategian
tarkastelu sosiaalisena toimintana ja ihmisten yhteistyönä asettaa väistämättä
kysymyksen siitä, ketkä ovat strategiatoimijoita ja ketkä osallistuvat, keiden tulisi
osallistua ja millä tavoin heidän tulisi osallistua mielekkäällä tavalla strategiatyöhön
ja strategiaan liittyvään keskusteluun.
2.4

Toimijuus strategiatyössä

Strategian ja sen merkityssisällön voidaan ajatella määrittyvän sen sosiaalisen
kontekstin myötä, jossa se kehittyy, jolloin strategia on aina lopulta sellainen,
millaiseksi ihmiset sen tekevät (Hendry 2000). Strategiatyön on kuvattu esimerkiksi
olevan sellaista toimijoiden yhteistyötä, jolla on seuraamuksia jonkun
toimintakokonaisuuden suunnalle ja henkiinjäämiselle (Jarzabkowski et al. 2007).
Keskeinen kysymys onkin se, ketkä ovat osallisina tässä yhteisen suunnan
määrittämisen keskustelussa ja miten sekä millä tavoin organisaatiossa tunnistetaan
ihmiset, joilla on esimerkiksi erityisen kriittistä osaamista organisaation
tulevaisuuden suunnan ja henkiinjäämisen kannalta. Edellä luvussa 2.1 kuvatuista
strategiakoulukunnista Oppimiskoulukunta on määrittänyt strategistin toimijuuden
siten, että kuka tahansa organisaatiossa voi olla strategisti ja vaikuttaa organisaation
strategiaan teoillaan, jotka ajan mittaan saattavat alkaa merkittävästi muuttaa (vaikka
tämä ei olisikaan tietoinen tavoite) organisaation suuntaa tai toimintaa, strategian
näin kehkeytyessä arjen toiminnasta (Mintzberg et al. 2009). Tämä määrittely eroaa
siitä traditionaalisesta käsityksestä, että strategistin positiossa on vain ylin johto,
jonka mukaista määrittelyä esimerkiksi SasP-tutkimus on tyypillisimmin
noudattanut ja tutkinut sitä, miten johtajat ja strategia-asiantuntijat tosiasiallisesti
tekevät strategiatyötään (Whittington 1996, 2006). Oppimiskoulukuntaan liitetyn
strategiatutkimuksen mielenkiinto taas on kohdistunut johtajien toiminnan tutkimista
laajemmin siihen, miten organisaatiot todellisuudessa toimivat monimutkaisissa
tilanteissa, ja kun strategisten avausten tekemiseen on ajateltu olevan mahdollisuus
kenellä tahansa oppimiskykyisellä organisaation jäsenellä, on jokainen tämän ehdon
täyttävä organisaation jäsen potentiaalinen strategisti (Mintzberg 2009: 217, 239).
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Vaikuttaa kuitenkin siltä, että strategiatradition johtajakeskeinen näkemys on
pystynyt hyvin pitämään asemansa organisaatioiden strategiakäytännöissä.
Vaikka Peter Drucker onkin aikanaan esittänyt, että kaikki päätökset, joilla on
todellista merkitystä, ovat strategisia (Seeck 2008: 177 viitaten Wren & Greenwood
1998: 232-233), on kuitenkin vaikeaa päätöksiä tehtäessä etukäteen tietää, mikä
osoittautuu strategiseksi (Carter et al. 2008) ja mikä siis on milloinkin todella
merkittävää. Voidaankin kysyä, auttaako strategisen suunnittelun rajoittaminen
ylimpään johtoon parhaalla tavalla tunnistamaan tulevaisuuden kannalta kaikkein
tärkeimmät panostuskohteet. Jos esimerkiksi asiakaslähtöisyys nähdään oleellisen
tärkeäksi organisaation henkiinjäämisen kannalta, eivätkö juuri asiakasrajapinnassa
toimivat ole niitä, joilla voidaan olettaa olevan tärkeää tietoa asiakkaista? Kuitenkin
vaikka myös SasP:n piirissä strategiatoimijuutta on esitetty laajennettavaksi
kattamaan koko henkilöstön (Jarzabkowski et al. 2007) tyypillisempää vielä lienee,
että ylin johto ottaa vastuun strategiatyöstä ja siihen liittyvistä päätöksistä itselleen.
Strategiatyöpajoihin liittyvän tutkimuksen perusteella näin tosiaan tapahtuu, jolloin
strategiatoimijuus kiinnittyy hierarkkiseen asemaan ja strategiatyö tulee paloitelluksi
siten, että strateginen suunnittelu ja implementointi nähdään kahtena eri vaiheena.
Tämän mukaisesti strategiatyöpajat ovat pääasiassa ylintä johtoa varten, kun taas
keskijohto kutsutaan mukaan vasta kun strategiasuunnitelma on valmis ja
implementointisuunnittelu käynnistyy. On myös havaittu, että muiden kuin johtajien
ja päälliköiden osallistuminen strategiatyöhön on varsin vähäistä. Vahva
johtajakeskeisyys antaa strategialle elitistisen leiman, mikä saattaa esimerkiksi
heikentää muun organisaation motivaatiota innovatiivisuuteen. (Hodgkinson et al.
2006). Arjen keskellä ihmisille on tyypillisintä käyttää entisiä mentaalisia mallejaan
käsillä olevien ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että he pyrkisivät näissä
ratkaisuissaan olemaan innovatiivisia tai pitämään mielessään organisaation
olemassaolon tarkoitusta (Chia & Holt 2006) ja lienee todennäköistä, että yhteiset
päämäärät ovat vielä vähemmän arjessa mielen päällä, jos niiden määrittäminen on
ollut vain johdon agendalla.
Strategiatraditio ymmärtää tyypillisimmin strategisteina ylimmän johdon, joten
kun strategistien toimintaa on tutkittu, ovat myös SasP-tutkimukset tyypillisimmin
kohdistuneet ylimpään johtoon ja strategia-asiantuntijoihin (esimerkiksi Johnson
2000, Liu & Maitlis 2013, Nordqvist & Melin 2008, Samra-Frederics 2003).
Keskijohdon toimintaan kohdistuva tutkimus on lisääntynyt viime vuosina, mutta
työntekijöiden strategiatoimijuuteen liittyvää tutkimusta on edelleenkin varsin vähän.
Tutkimus, joka kattaa ainakin osittain ylimmän johdon lisäksi tai sen sijaan myös
muita organisaation toimijoita koskeekin tyypillisimmin keskijohtoa (esimerkiksi
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Abdallah & Langley 2014, Dameron & Torset 2014, Laine & Vaara 2007, Mantere
2005, 2008, Mantere & Vaara 2008, McCabe 2010, Paroutis ja Pettigrew 2007).
McCabe (2010) onkin esittänyt, että mikäli strategiatutkimus keskittyy ainoastaan
johdon näkökulmaan, on seuraamuksena, että samalla kun tutkimus jättää huomiotta
muut toimijat, se myös auttaa vahvistamaan nykytilaa, jossa johdolla on
kyseenalaistamaton strategistina toimimisen oikeutus ja siihen kiinnitetty valtaasema. Johto muodostaa ja määrittää strategiatraditiossa strategiatyön subjektit,
jolloin tämän sisäpiirin ulkopuolelle jäävät muodostavat strategiatyön objektit. Näin
toimijuus strategiatyössä mahdollistuu joillekin samalla, kun se rajataan joidenkin
ulottumattomiin.
2.5

Toimijuus diskurssissa

Strategia herättää usein mielikuvan dokumentaatiosta, joka on erikseen jalkautettava,
kirjalliseen muotoon puristettu, säännöllisin väliajoin toistuvan formaalin prosessin
tulos. Toinen näkökulma strategiaan on nähdä se diskurssina, jossa organisaation
toimijoiden subjektiviteetit muovautuvat samalla, kun samat toimijat myös
muokkaavat diskurssia. Strategiadiskursseja tutkimalla voidaan paremmin ymmärtää
esimerkiksi sitä, miten monimutkaiset sosiaaliset prosessit ja organisaation
aikaansaannokset liittyvät toisiinsa (Balogun, Jacobs, Jarzabkowski, Mantere &
Vaara 2014). Tässä tutkimuksessa käsitys diskursiivisuudesta pohjaa pääosin
sosiaalipsykologian näkemyksiin (esimerkiksi Davies & Harré 1990, Edley 2001,
Potter & Wetherell 1987, Taylor 2001). Diskursiivisuus sosiaalipsykologiassa siirsi
tutkimuksen fokusta siten, että diskursiivisesti puhetta tarkastellen ei oletettu (kuten
aiemmin), että puhe suoraan kertoisi ihmisen sisäisistä mielentiloista kuten vaikkapa
asenteista, vaan puhetta alettiin tarkastella liittyneenä historiaansa ja puhujaa
ympäröiviin ideologisiin teemoihin, ja puheelle sallittiin tutkimuksessa sen
ristiriitaisuus (Edwards 2004). Diskurssissa kielellä onkin monia kontekstuaalisesti
muuttuvia merkityksiä ja ihmiset käyttävät kieltä selittääkseen itseään ja omaa
toimintaansa näissä konteksteissaan (Potter & Wetherell 1987). Diskurssi voidaan
määritellä toisiinsa liittyviksi teksteiksi (esimerkiksi puheeksi), joiden tuottamiseen
tarvittavaa kieltä ei nähdä neutraalina tiedonsiirtämisen välineenä, vaan sen
merkitykset muodostuvat ja muuttuvat tilanteiden ja osallistujien mukaan (Taylor
2001). Diskurssien tutkimus on kiinnostunut sosiaalisesti jaetuista, kielen avulla
rakentuvista systeemeistä, joissa puhe saa kontekstuaalisen merkityksensä ja
merkittävyytensä (Phillips & Hardy 2002, Swidler 2001), ja samalla kun diskurssit
ovat sosiaalinen ympäristö, ne myös rakentavat niihin osallistuvien ja niistä ulos
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jäävien sosiaalista todellisuutta (Dameron & Torset 2014, Mantere & Vaara 2008,
Phillips & Hardy 2002).
Diskurssit ovat ihmisten yhteisen kokemushistorian perustalle rakentuneita
merkityksiä, ja ajan myötä ne ovat muotoutuneet kulttuurissaan itsestäänselvyyksiksi,
joita ihmiset käyttävät selittämään oman toimintansa ja kontekstinsa mieltä sekä
perustelemaan identiteettivalintojaan (Eriksson & Kovalainen 2008, Hardy, Palmer
& Phillips 2000). Diskursseja voidaan ajatella myös yläkäsitteinä tai otsikkoina,
jotka ovat kulttuurissaan muodostuneet tunnistetuiksi ja nimetyiksi ilmiöiksi, joilla
on yhteisesti ymmärretty sisältö, ja kun ilmiöön viitataan toistuvasti, se vakiintuu ja
alkaa muokata sitä ympäröiviä sosiaalisia käytänteitä diskurssin tarjoaman totuuden
mukaisiksi, kunnes jotkut toimijat nousevat vastustamaan näitä itsestäänselvyyksiä
ja kyseenalaistavat diskurssin vallitsevan totuuden (Knights & Morgan 1991).
Diskurssien avulla ihmiset kategorisoivat ympäristöään ja sen tapahtumia ja näiden
kategorioiden välityksellä ovat sitoutuneita tai sidottuja näkemään maailmansa
niiden värittäminä (Davies & Harré 1990) ja tiettyjen kulttuuristen ideologioiden
kautta (Edley 2001: 202–203). Näillä kulttuurisilla ideologioilla Edley (2001: 203)
viittaa yleisiin uskomuksiin eli siihen, mitä kutsutaan ”terveeksi järjeksi”.
Diskurssiin voi kiinnittyä osallistujana tai yleisönä (Hardy et al. 2000) ja
puolustajana tai vastustajana, mutta diskurssit ikään kuin ohjaavat näkemään
ympäröivän maailman tiettyjen näkökulmien kautta, jolloin vaikkapa
yhteiskunnallisesta diskurssista on vaikea jättäytyä kokonaan ulkopuoliseksi
(esimerkiksi olla puhtaasti mielipiteetön siitä, miten julkisten terveyspalveluiden
tulisi toimia). Samoin diskurssit antavat sen toimijoille valmiita positioita ja niihin
liittyviä vuorosanoja (esimerkiksi lääkäri-potilas-keskustelu), eikä siis väärin
asemoitunut positio tuottaisi ”oikeanlaista” diskurssia (Remes 2006: 335). Ihmiset ja
ihmisryhmät sosiaalistuvat diskursseihin, jotka ohjaavat heidän toimintaansa ilman,
että osallistujat erityisesti pohtisivat kuinka tai minkä vuoksi he ovat oppineet
ajattelemaan tai toimimaan tietyllä tavalla (Edley 2001, Remes 2006: 289).
Diskurssianalyysi tarkasteleekin diskurssin ulkoista todellisuutta kuvitelmana, joka
määritellään diskurssin sisältä sen toimijoiden positioista (Jokinen 1999). Vaikka eri
toimijat tarkastelevat diskurssia eri positioista ja nähden siitä eri puolia, puolustaen
ja kritisoiden sen erilaisia ilmentymiä, niin jollain funktionaalisella tasolla toimijoilla
on kuitenkin yhtenevä käsitys siitä perusilmiöstä, jossa he ovat mukana (esimerkiksi
koulu ilmiönä ja opettajat ja oppilaat toimijoina) (Remes 2006: 309).
Yksilön näkökulmasta diskurssiin osallistuminen tapahtuu subjektiviteetin
kautta, ja subjektiviteetti rakentuu koetusta sijoittumisesta suhteessa diskurssiin
(subjektipositio) sekä tähän liittyvistä toimintamahdollisuuksista (agency).
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Organisaatioissa puhutaan usein myös erilaisista organisaatiorooleista. Davies ja
Harré (1990) ovat määrittäneet subjektiposition mielen sisältä ohjautuvaksi ja roolin
ulkoa ohjautuvaksi, jolloin roolissa suoriutumista ohjaavat heidän mukaansa tietoon
ja kokemukseen pohjautuvat intuitiiviset ja loogiset päätelmät siitä, mikä on
annetussa tai otetussa roolissa kulloinkin sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa.
Subjektiposition he (ibid.) taas kuvaavat henkilökohtaisemmaksi, mielen sisältä
ohjautuvaksi (joskaan ei aina tietoiseksi) identiteettipohdinnaksi, jonka voisi tiivistää
kysymykseen “kuka minä olen tässä ja nyt suhteessa tähän tilanteeseen tai ilmiöön”.
Subjektiposition käsite on tämän tutkimuksen kannalta relevantti, koska se kuvaa
miten yksilö sisäisen arviointinsa tuloksena kokee ”sijoittuvansa” kulloiseenkin
diskurssiin (Edley 2001: 210). Subjektiposition käsitteen avulla voidaan tarkastella
yhtä näkökulmaa diskurssiin osallistumisesta eli sitä, millaisia positioita yksilö osana
kulloistakin merkityssysteemiä (diskurssia) toisaalta ottaa tai hänellä on valtaa ottaa,
ja toisaalta millaisia positioita hänelle annetaan sekä kenellä on valtaa näitä positioita
määrittää (Jokinen & Juhila 1999). Tätä positiointia ei siis organisaatiossakaan tee
vain yksilö itse, vaan myös organisaation eri toimijat sijoittavat toisiaan erilaisiin
kategorioihin ja erilaisiin diskursseihin kuuluviksi tai kuulumattomiksi omien
tulkintojensa pohjalta. Jaottelu roolin ja position välillä on tärkeä organisaation
diskursiivisten käytänteiden tarkastelussa, koska se nostaa esille toisaalta rooliin
liittyvät ulkoiset vaatimukset, joihin yksilöt vastaavat pyrkiessään toimimaan
sosiaalisesti hyväksyttävällä ja roolinmukaisella tavalla, ja toisaalta positiointiin
perustuvan osallisuuden tai ulkopuolisuuden kokemuksen organisaation
diskursseissa.
Subjektipositiokokemukset diskursseissa vaikuttavat osaltaan myös yksilön
identiteettiin, jolloin ”ihmisen eläessä elämäänsä, hänen minuutensa muovautuu
koko ajan, olipa tämän muovautumisen taustalla sitten mikä tahansa” (Davies &
Harré 1990). Sen lisäksi, että identiteetit muotoutuvat ja muuttuvat kontekstin myötä,
voi identiteettiin kohdistua myös ympäristöstä tulevia kontrollointipyrkimyksiä
(Alvesson & Willmott 2002: 627, 632). Sen sijaan, että ihmisellä olisi yksi pysyvä
identiteetti, voidaan siis puhua muokkautuvasta identiteetistä tai monista
identiteeteistä, minkä lisäksi yksilöt arvioivat, millaiset identiteettiin liittyvät tekijät
ovat kulloisessakin kontekstissa sosiaalisesti sopivia tai suotavia, ja tyypillisimmin
nämä sopiviksi arvioidut tekijät ja toimintamallit tulevat näkyviksi (Ellemers, Gilder
& Haslam 2004, Hogg & Terry 2000). Watson (2008) on esittänyt, että erilaiset
diskurssit tarjoavat joukon annettuja sosiaalisia identiteettejä, joista diskurssiin
osallistuja valikoi sen, joka on yhteensopiva hänen oman identiteettinsä kanssa, ja
hän saattaa myös vaikuttaa siihen, miten kyseinen sosiaalinen identiteetti muuttuu.
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Tämä identiteettityö mahdollistaa sen, että yksilön sisäinen maailma voi joustavasti
liittyä hänen muuttuvaan sosiaaliseen ympäristöönsä (ibid.). Tässä tutkimuksessa
identiteetti nähdään toisaalta pidemmän aikavälin identiteettityön kautta
muovautuvana ihmisen käsityksenä itsestään ja myös niin, että identiteettityö pyrkii
yksilön kannalta sisäiseen johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen erilaisten diskurssien
tarjoamien positiointien ristivedossakin. Kontekstin valmiina antaman sosiaalisen
identiteetin sijaan tämän tutkimuksen keskeinen yksilöä ja diskurssia yhdistävä
käsite on subjektiviteetti. Yksilön identiteetti taas on keskeinen vaikuttaja siihen,
millaisena yksilö kokee subjektipositionsa ja edelleen toimintamahdollisuutensa
kulloisessakin diskurssissa.
Vaikka ihmiset elävät sen kanssa, että heidän uskomuksensa itsestään ja
ympäristöstään sisältävät vähintäänkin tiedostamattomia ristiriitaisuuksia, kuitenkin
se, että heillä on mahdollisuus tehdä valintoja ristiriitaisten vaatimusten välillä luo
perustan toimijuudelle (Davies & Harré 1990). Yksilö liittyykin kulloiseenkin
sosiaaliseen ympäristöönsä toiminnan kautta, käytettävissään olevien resurssien ja
toimintaansa rajaavien tekijöiden mukaisesti (Hewson 2010). Toimijuuden
edellytyksiä määrittää myös toimijuuden tunto (sense of agency), joka on yksilön
oma kokemus siitä, millaiset ovat hänen mahdollisuutensa rakentaa omaa
toimijuuttaan ja toteuttaa sitä kontekstissaan (ibid.). Siinä missä aktiivista toimijuutta
voidaan kuvata osallistujana ja subjektina toimimiseksi niin, että toimijalla on ääni
(inkluusio diskurssiin), voidaan toimijuuden puuttumista kuvata siten, että henkilöstä
tulee diskurssin yleisö tai toiminnan kohde, objekti, ja hänet näin vaiennetaan
(ekskluusio diskurssista) (Hardy et al. 2000, Hewson 2010, Phillips & Hardy 2002).
Toimijuuden mahdollistavan toiminnan edellytyksiin liittyy Hewsonin (2010)
mukaan kolme keskeistä elementtiä (Taulukko 5): toimijan toiminta on
tarkoituksellista ja tavoitteellista, toimijalla on valtaa käyttää resursseja tavoitteiden
saavuttamiseen ja toimijalla on kyky ja mahdollisuus suunnitella keinot tavoitteiden
saavuttamiseksi ja arvioida toimiensa seuraamuksia.
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Taulukko 5. Toimijuuden edellytyksiä (Hewson 2010).
Edellytys

Kuvaus

Tarkoituksellisuus (intentionality)

Yksilön tarkoituksellista ja päämäärätietoista
toimintaa, jolloin kyseessä ei ole sattuma, vahinko,
tekemisen kohteena oleminen tai tavoite ilman
tekoja.

Valta (power)

Yksilön mahdollisuus hyödyntää resursseja(an) ja

Rationaalisuus (rationality)

Yksilön kyky ja mahdollisuus suunnitella keinot ja

kyvykkyyksiä(än).
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
kulloisessakin tilanteessa ja arvioida näiden toimien
seuraamuksia.

Edellä kuvattujen, subjektiviteettia rakentavien tekijöiden liittymistä toisiinsa on
summattu Kuvioon 3. Kuvioon on myös tiivistetty käsitys diskursiivisesta
subjektiviteetista sellaisena, kuin sitä on tässä tutkimuksessa käytetty. Kuviossa
esitetään, miten yksilön kannalta subjektiviteetin voidaan ajatella koostuvan
identiteettiin liittyvästä subjektipositiosta, joka on yksilön sisäinen kokemus siitä,
kuka hän on suhteessa ympäröivään diskurssiin sekä toiminnasta, jolla yksilö
osallistuu diskurssiin aktiivisena (subjekti) tai passiivisena (objekti) toimijana.
Tämän lisäksi diskurssin ”portinvartijoina” toimivat muiden ihmisten yksilöön
kohdistamat positioinnit ja oletukset, ja myös rakenteen mukainen organisaatiorooli
tai organisaation kulttuuri voivat edellyttää tietynlaista toimintaa ja osaltaan
määrittää sen, millainen toimijuus on sosiaalisesti hyväksyttyä tai tuomittavaa.
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Kuvio 3. Subjektiviteetit ihmisten ja diskurssin yhteen liittäjinä (soveltaen Davies & Harré
1990, Edley 2001, Hewson 2010, Jokinen & Juhila 1999, Swidler 2001).

Subjektiviteettia voidaan tarkastella näin toisaalta yksilön ja toisaalta hänen
kontekstinsa näkökulmasta. Strategiadiskurssissakaan subjektiviteetti ei ole yksilön
synonyymi, vaan kyseiseen diskurssiin osallistuvien toimijoiden kategoria (Knights
& Morgan 1991). Tässä tutkimuksessa yksi näkökulma strategiaan on tarkastella sitä
diskursiivisena käytäntönä (Kornberger & Clegg 2011), jolloin strategiaan liittyvät
subjektiviteetit rakentuvat suhteessa strategiadiskurssiin ja osallistumisen
kysymykset
näyttäytyvät
strategiadiskurssiin
osallistumisena
tai
sen
ulkopuolisuutena.
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2.6

Strategiatyöhön osallistuminen ja sen pulmallisuus

Osallistumisen kysymykset strategiatyössä ovat olleet pulmattomia siihen saakka,
kun strategia on nähty kyseenalaistamattomasti ylimmän johdon tehtävänä. Niin
kauan kuin johto on määrittynyt strategiasubjektiksi ja muut strategian objekteiksi,
osallistumisen pohtiminen ei ole ollut tarpeen. Strategiatyöhön osallistumisesta on
suhteellisen vähän tutkimusta, mutta esimerkiksi Mantere ja Vaara (2008) osoittivat,
että heidän tutkimistaan kahdestatoista organisaatiosta kahdeksan oli sellaisia, joissa
ylin johto rajoitti organisaation muiden jäsenten osallistumista strategiatyöhön.
Samoin osallistumisen rajoittamisesta kertoo se, että strategiseen suunnitteluun
keskittyvät työpajat ovat pääasiassa ylintä johtoa varten, ja että muiden kuin johtajien
ja päälliköiden osallistuminen strategiatyöhön on varsin vähäistä (Hodgkinson et al.
2006). Valtasuhteiden voidaankin näin ajatella merkittävästi määrittävän
osallistumisen esteitä ja mahdollisuuksia strategiatyössä. Traditionaalisen strategiaajattelun sisältä katsoen esimerkiksi osallistuminen, yhteistyö ja verkottuminen
kiinnittyvät hierarkiaan niin, että strategiapäättäjillä on valta sanoa ketkä ovat
kyvykkäitä osallistumaan, tekemään yhteistyötä tai verkottumaan heidän
haluamallaan tavalla (Eriksson & Lehtimäki 2001). Ylhäältä alaspäin (top-down)
suuntautuneena valta organisaatiossa kiinnittyy tyypillisesti hierarkian mukana
tulevaan dominoivaan kontrolliasemaan. Alhaalta ylöspäin (bottom-up) tilannetta
katsoen toimijuuden mahdollisuudet voidaan kuvata suhteessa tähän kontrolliin,
jolloin toimijuuden vaihtoehdoiksi jäävät ylhäältä alaspäin kohdennetun kontrollin
hyväksyminen, siihen mukautuminen tai sen vastustus. Osallistuminen tähän
valtakeskusteluun on sosiaalisissa suhteissa rakentunutta, jolloin esimerkiksi
kontrollin vastustus voi näkyä osallistumisen mahdollisuuksien puuttumisen
kritisointina. Toisaalta kuitenkin vallanjako voi olla myös osallistujien yhdessä
diskursiivisesti tuottamaa, syntyen esimerkiksi valtaapitävän ryhmän tuottamasta ja
ylläpitämästä ideologiasta, jonka muut itsestäänselvyytenä hyväksyvät. (van Dijk
1993).
Toimijuus edellyttää kykyä osallistua diskurssiin ja strategiatyöhön
osallistumisen yhtenä kynnyksenä saattavatkin olla siihen liittyvät kielipelit.
Strategiaan osallistumisen voidaankin olettaa olevan helpompaa heille, jotka
ymmärtävät strategiakielen termejä ja merkityksiä. Johdon puhe ja muun henkilöstön
puhe saattavat kiinnittyä erilaiseen kielelliseen kontekstiin, joissa käytetään eri
sanoja tai joissa samoilla sanoilla on erilaisia merkityksiä (Seidl 2007). Vallitseva
tapa puhua asioista (esimerkiksi strategiasta) katsotaan kuitenkin tyypillisesti
oikeaksi ja vastaavasti vallitsevasta tavasta poikkeava puhe samasta asiasta nähdään
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vähempiarvoisena (Eriksson & Lehtimäki 1998). Johdon hallitsema strategiapuhe
onkin osa sitä semanttista hiljaista tietoa, jonka johto sisäistää osana omaa
johtamistyötään. Tämä on johtajille hyödyllistä, koska näin johtajat voivat
kommunikoida keskenään joutumatta selittämään sanojen laajempaa tai
kontekstuaalista merkitystä muille johtajille. (Castillo 2002). Kuitenkin saattaa
käydä niin, että niille strategiatyöhön tuottajina tai kuulijoina osallistuville, joille
tämä johtamisen kieli on vieras, strategiapuhe voi johtaa turhauttaviin hankaluuksiin
pyrkimyksissä seurata ja ymmärtää strategiaan liittyvää puhetta ja johdon strategian
viestejä. Tunnistaessaan tämän viestinnällisen kuilun, johto ja strategia-asiantuntijat
voivat omaksua opettajamaisen, tietoonsa ja kokemukseensa pohjautuvan valtaaseman, jossa he arvioivat tietävänsä mitä strategia on ja näkevät tehtäväkseen
selittää sen niille, jotka eivät tiedä (Vaara et al. 2010). Myös strategiadokumentaatio
voi sisältää koulutuksellisia elementtejä, jolloin voidaan tavoitella sitä, että lukija
lukiessaan strategiaa oppii millainen strategian tulee olla, ja tämän ymmärryksen
myötä strategia ja myös sen tuottamiseen käytetty työmäärä oikeuttavat itsensä (Pälli,
Vaara & Sorsa 2009, Pälli 2009). Käytetty kieli termeineen voi kuitenkin sulkea
jotkut strategiakeskustelun sisään ja jotkut siitä ulos, määrittäen osaltaan toimijuuden
mahdollisuuksia. Näin strategiakieli pönkittää sen osaajien valta-asemaa (Eriksson
& Lehtimäki 1998).
Johtajat, jotka ovat itse olleet mukana johdon strategian tekemisessä saattavat
idealistisesti olettaa, että strategia näyttäytyy kuulijoille ymmärrettävänä ja
koherenttina kertomuksena (Beech & Johnson 2005), jolloin henkilöstö voisi
kohtuullisen vaivattomasti ymmärtää strategian täsmälleen samalla tavalla kuin johto
sen tarkoitti. Johdon rooliksi on esitettykin, että he ohjaisivat strategian kuulijoita
tulkitsemaan strategiaa ”oikein”, jotta nämä päivittäisivät mentaaliset mallinsa ja
toimintansa tämän oikean tulkinnan mukaisiksi (Balogun & Johnson 2005). Näin
ylin johto voisi loogisesti olettaa, että työntekijät – kun heille on tarjottu
mahdollisuus kuulla strategia-evankeliumin julistus (Mantere & Vaara 2008) –
korvaavat oman ymmärryksensä johdon ymmärryksellä sellaisenaan, haastamatta
sitä. Vaikka jotkut organisaatiossa saattavatkin hyväksyä perinteisen ylhäältä alas toimintamallin ikään kuin johdon luontaisena velvollisuutena ajatella ja tehdä
päätöksiä (Mantere & Vaara 2008), saattaa seuraamus käskytys ja kontrollointi logiikasta olla myös se, että kritiikki ja vastustus ylimmän johdon alapuolella olevilla
organisaatiohierarkian tasoilla alkaa voimistua (Laine & Vaara 2007, Knights &
Morgan 1991, McCabe 2010). Vaikka vastustus voidaan nähdä organisaatiossa
tarpeellisena ja positiivisena voimana (Mumby 2005, Rantakari, Puhakka & Vaara
2014), saattaa keskusteluyhteyden puuttuminen eri osapuolten väliltä johtaa
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tarpeettomaan vastakkainasetteluun. Alvesson ja Willmott (1992) toteavatkin, että
siellä, missä on kontrollia, syntyy tila vastustukselle ja kriittiselle arvioinnille.
Lisäksi jos “kovat arvot” ovat strategian ja toiminnan ytimessä ja ihmiset nähdään vain
resursseina ja lukumäärinä, henkilöstö saattaa kokea asemansa välineelliseksi, mikä voi
herättää tunteen vallankäytön kohteena olemisesta (McCabe 2010).
Ohut strategiatyöhön osallistuminen organisaatiossa on liitetty esimerkiksi
strategian
heikkoon
laatuun,
strategiatyön
ulkopuolelle
jätettyjen
tyytymättömyyteen ja strategian implementoinnin pulmiin (Mantere & Vaara 2008,
viitaten Floyd & Wooldridge 2000, Westley 1990, Minztberg 1994). Vaikka
osallistumisen vähäisyyden pulmia on havaittu, ovat kattavan strategiatyöhön
osallistumisen kysymykset jääneet vähäiselle huomiolle. Osallistumisen edistämisen
mahdollisuutena strategiatyössä on tunnistettu esimerkiksi itsensä toteuttamisen,
dialogisuuden ja konkretisoinnin diskurssien vahvistaminen (Mantere & Vaara 2008).
Mutta mitä kattava osallistuminen sitten voisi strategiakäytännössä tarkoittaa, jos se
tarkoittaa jotain muuta kuin henkilöstön pääsyä johdon organisoimiin
strategiatyöpajoihin työstämään valmiiksi valittuja ryhmätöiden aiheita tai johdon
valmistelemien strategiadokumenttien kommentointia tai strategian jalkauttamista
kehityskeskusteluissa? Yksi näkökulma strategiatyöhön osallistumiseen on toki
nähdä se ylimmän johdon ja strategia-asiantuntijoiden sallimana ja määrittämänä
strategiatyössä mukana olemisena, jonka todellinen tavoite saattaa olla johdon
määrittämän strategian ymmärtäminen ”oikein” (Balogun & Johnson 2005).
Johtamisen uudemmista teeseistä noussut paine voimaannuttaa, valtuuttaa ja
osallistaa henkilöstöä saattaa johtaa jopa johdon järjestämiin turhauttaviin näytelmiin,
joissa henkilöstö kutsutaan strategiatyöpajoihin osallistettaviksi. Tällöin heidän
kontribuutionsa on näennäinen, koska heillä ei ole mitään todellista mahdollisuutta
vaikuttaa strategiaan (Vaara & Whittington 2012) ja tällaisen tilaisuuden todellinen
tarkoitus saattaakin olla vain strategian viestintä ylhäältä alas. Erilaiset strategiatyön
uudistamiskäytännöt rakentuessaan hierarkkisen ajattelun varaan saattavat tuottaa
paradoksaalisen tilanteen, jossa strategiasta vastaavat johtajat käskevät organisaation
muita toimijoita osallistumaan strategiaprosessiin, ja säilyttävät itsellään oikeuden
päättää, millaista oikeanlainen osallistuminen on; jos ei osallistu oikein, ei voi
osallistua ollenkaan (Eriksson 1999). Tämän paradoksin Eriksson ja Lehtimäki (2001)
ovat nimenneet ”käskystä osallistumiseksi”. Edellisen kaltaisen organisaation
jäsenten osallistamisen, joka näyttää osallistumiselta ja vaikuttamiselta, mutta ei
todellisuudessa sitä ole, voidaan ajatella olevan lähinnä strategiatradition päälle
liimattu manipulatiivinen johtamiskäytäntö (Alvesson ja Willmott 1992).
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Kuitenkin kun tavoitteena on kuvata, millaista on tai voisi olla kaikille
organisaation toimijoille mahdollistettava aito osallistuminen, voidaan määrittelyä
kattavalle strategiaan osallistumiselle etsiä esimerkiksi organisaatiokansalaisuudesta,
jonka Pasmore ja Fagans (1992) kuvaavat toiminnan kehittämisen näkökulmasta
yksilön aktiiviseksi osallistumiseksi sen systeemin uudistamiseen, jossa hän
työskentelee. Edelleen he määrittävät organisaatiokansalaisuuden liittyvän siihen,
että aktiivinen osallistuja kehittää ja käyttää sitä osaamista ja rohkeutta, joka on
tarpeen, jotta hän voi olla aktiivinen osallistuja muutoksissa silloinkin, kun
olosuhteet osallistumiselle ovat haastavat. Tämä näkemys poikkeaa merkittävästi
aiemmasta Smithin kollegoineen vuonna 1983 tekemästä määrittelystä, johon
Pasmore ja Fagans (1992) viittaavat ja jossa organisaatiokansalaisuus liitetään
luotettavuuteen,
avuliaisuuteen
ja
tunnollisuuteen.
Alkujaan
organisaatiokansalaisuuden käsite siis määrittyi käyttäytymisenä, jota organisaatio
odotti työntekijöiltä ja näin sen sisällöksi tuli lähinnä työntekijöiden pyyteetön
sopuisuus, minkä voi toki hyvin ajatella palvelevan organisaatiohierarkian tarpeita.
Tämän määrittelyn pohjalta ja sitä edelleen laajentaen, organisaatiokansalaisuudesta
onkin sittemmin tunnistettu koko joukko hyötyjä organisaation tuottavuuden
kannalta (Podsakoff et al. 2000). Vaikka tutkimusta organisaatiokansalaisuuden
hyödyistä organisaatiokansalaiselle itselleen ei juurikaan ole, voitaneen olettaa
hyvän yhteishengen ja kollegoiden ystävällisen käytöksen tekevän asioiden
hoitamisesta sujuvampaa ja työympäristöstä miellyttävämmän kenelle tahansa. Kun
organisaatiokansalaisuutta ei rajoiteta pelkästään sopuisuuteen, vaan se kattaa myös
rohkean aloitteellisuuden, sen luonne muuttuu subjektin suuntaan ja tämä kattavampi
organisaatiokansalaisuuden määrittely on myös se, jota tässä tutkimuksessa
käytetään. Tästä kattavammasta organisaatiokansalaisuuden näkökulmasta
osallistuminen strategiaan voidaan luontevasti määritellä kaikille kuuluvaksi ja
arkeen kiinnittyväksi.
Chia ja Holt (2006) kuvaavatkin strategian pääosin toteutuvan työn arjessa, sen
jatkumossa, perustuen ihmisten kokemukseen ja ymmärrykseen siitä, miten toimia
sosiaalisessa ympäristössään tavalla, joka varmistaa sekä heidän toimintansa
yhteensopivuuden toimintaympäristön kanssa että heidän identiteettinsä jatkuvuuden.
Traditionaalisessa strategiakäytännössä vain osa työstä nimetään strategiseksi sen
perusteella, että se liittyy strategiseen suunnitelmaan, joka on tulos virallisesta
strategiatyöstä, johon osallistuvat nimetyt strategistit. Voidaan kuitenkin myös
ajatella toisin eli että strategia ei synnykään erikseen nimettyjen strategistien
toimesta, vaan että strategisti on strategiakäytännöissä syntyvää toimijuutta (Carter
et al. 2008). Hierarkkisessa strategiatraditiossa strategistina toimiminen on
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tyypillisesti omistettu ylimmälle johdolle ja strategia-asiantuntijoille. Kuitenkin kun
strategiaa tarkastellaan koko organisaatiolle kuuluvana työnä ja jokaista
organisaation jäsentä potentiaalisena strategistina (Mintzberg et al. 2009), voi
strategistin toimijuus määrittyä luontevasti niin, että se kattaa jokaisen työssä työn
eri puolet eli sekä jatkuvuuden että muutoksen.
Osallistumisen mahdollisuuksien uudelleen sopiminen ei kuitenkaan ole
suoraviivaista: jotkut saattavat pelätä epäonnistuvansa uusissa haasteissa ja
kieltäytyvät niistä, kun taas toiset saattavat pelätä menettävänsä sen kontrollin, joka
heillä on, ja kieltäytyvät luopumasta omasta vallastaan (Alvesson & Willmott 1992).
Samoin, vaikka jotkut turhautuvat siitä, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa
strategiaan, toiset ovat aivan tyytyväisiä siihen, että johto hoitaa strategiatyön heidän
puolestaan (Mantere & Vaara 2008). Strategiatyöhön osallistumisen erot liittyvät siihen,
kuinka organisaatio mahdollistaa joidenkin ja estää joidenkin muiden osallistumisen,
mutta erot nousevat osittain myös yksilöiden motivaatiosta osallistua organisaation
kokonaisuuden suunnitteluun (Mantere 2005). Mantere (2005) kuvaa strategiamestariksi
henkilön, jolla on mielenkiintoa vaikuttaa oman vastuualueensa rajojen yli. Kuitenkin
vaikuttaminen sosiaalisissa tilanteissa liittyy sosiaaliseen identiteettiin ja valtaa
kanavoituukin tyypillisesti niille, jotka itse kokevat olevansa oikeutettuja käyttämään
valtaa muiden yli ja joita muut lisäksi pitävät joidenkin kriteerien perusteella
vallankäyttäjinä (Brauer & Bourhis 2006). Lisäksi myös halussa vaikuttaa
sosiaalisissa tilanteissa on todettu yksilöllistä, persoonallisuuteen liittyvää vaihtelua niin,
että joillekin dominoiva käyttäytyminen on tyypillistä kun taas joillekin
mukautuminen on tyypillisempää (Conroy & Pincus 2011, Horowitz et al. 2006,
Moskowitz 1994). Niinpä strategiatyöhön liittyen joidenkin kohdalla optimaalista
voisikin olla sen hyväksyminen, että henkilö haluaa vaikuttaa vain siihen, että hänen oma
asiantuntijuusalueensa on niin hyvin hoidettu, että se ei tule olemaan esteenä
organisaation tulevaisuudelle, kun taas jotkut muut haluavat vaikuttaa yli omien
vastuurajojensa. Se, että strategiaan osallistuminen voisi olla yhteensopiva osallistujan
identiteetin kanssa (Chia & Holt 2006), tekisi osallistumisesta mielekästä.
2.7

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Tämä tutkimus liittyy strategy-as-practice-keskusteluun ja paneutuu tarkastelemaan
strategiaan osallistumisen ja strategiatoimijuuden kysymyksiä, joihin voidaan
ajatella taustalla vaikuttavan myös johtamisparadigmojen perimän. Se, miten
tutkimus kiinnittyy tieteelliseen keskusteluun, on esitetty kuviossa 4.
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Kuvio 4. Tutkimuksen paikantaminen tieteelliseen keskusteluun.

Strategiatyössä näkemyksiä toimijuudesta ohjaa edelleen toisen maailmansodan
jälkeen vakiintunut strategiatraditio (Knights & Morgan 1991), jossa on ollut tapana
jakaa organisaation jäsenet hierarkkisen aseman perusteella strategisteihin ja muihin,
mikä ajattelu kulkee edelleen mukana usein myös SasP-kenttään liittyvässä
tutkimuksessa. Yksi käsillä olevan tutkimuksen näkökulma strategiatoimijuuteen ja
osallistumiseen organisaation rakenteissa onkin hierarkian jäsenyys. Hierarkiaa
tarkastellaan tässä tutkimuksessa viralliseen organisaatiorakenteeseen kiinnitettynä
strategiatyön kontekstina, tutkien sitä, millaisiksi strategiakäytännön subjektit ja
objektit ovat määrittyneet ja millaista osallistuminen strategiaan näissä rakenteissa
on. Toinen näkökulma strategiatoimijuuteen on strategiadiskurssin subjektiviteettien
näkökulma, jolloin tutkimusaineiston pohjalta pyritään löytämään se, millaisia
subjektipositioita strategiadiskurssissa on ja millaista toimijuutta niihin liittyy sekä
mikä erilaisia subjektiviteetteja vahvistaa ja mikä niitä heikentää. Strategiaan
osallistumista peilataan myös organisaatiokansalaisuuteen, jolloin osallistuminen
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strategiakäytännössä
määrittyy
liittämällä
yhteen
kaksi
näkökulmaa
organisaatiokansalaisuudesta: muutoksen näkökulmasta organisaatiokansalaisuus
nähdään aktiivisena vaikuttamisena organisaation ja sen toiminnan kehittämiseksi
(Pasmore & Fagans 1992) ja jatkumon näkökulmasta sopeutumisena organisaation
ja työn vaatimuksiin (Organ 1997, Podsakoff et al. 2000).
Lisäksi tutkimus esittää strategiakäytäntöön mallia, joka mahdollistaisi kattavan
strategiaan osallistumisen sen sijaan, että strategiaa tarkasteltaisiin vain ylimmälle
johdolle kuuluvana. Esitettävä malli perustuu Chian ja Holtin (2006)
strategiakeskusteluun esittelemille building mode ja dwelling mode -näkökulmille,
jotka on suomennettu tämän tutkimuksen tarkoituksiin termeillä muutos (building)
ja jatkumo (dwelling). Vaikka mainittuun tutkimukseen (ibid.) on viitattu lukuisissa
tieteellisissä artikkeleissa (verkkolähteessä Sage Journals näkyi 266 viittausta
maaliskuuhun 2015 mennessä), building mode ja dwelling mode -näkökulmien
sisältöä ei ole aiemmissa SasP-tutkimuksissa strategiaan osallistumisen kannalta
tarkemmin avattu, huolimatta niiden tarjoamasta merkittävästä potentiaalista
tarkastella sekä strategiaa että siihen liittyvää toimijuutta ja osallistumisen
kysymyksiä sekä hierarkiaan pohjautuvan strategiatradition mukaisina että siitä
oleellisesti poikkeavina käytäntöinä. Hierarkiasta irrottaminen tarjoaa uuden
näkökulman osallistujan ja strategistin määrittelyyn strategiakäytännöissä verrattuna
siihen, millaiseksi se on määrittynyt strategiatraditiossa. Tutkimuksen kehikko on
esitetty Kuviossa 5.
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Kuvio 5. Tutkimuksen kehikko.

Jatkumon ja muutoksen näkökulmista strategiaa tarkastellessaan Chia ja Holt (2006)
kiinnittyvät Heideggerin näkemykseen siitä, millainen ihmisen suhde toimijana on
maailmaan: toisaalta ihmisellä on ympäristöönsä primitiivinen suhde, jossa hänelle
on luontaista keksiä selviytymisen keinot, kun hän ratkaisee arkisia tilanteita
käytössään olevia apuvälineitä hyödyntäen. Toisaalta ihmisellä on kuitenkin kyky
myös suunnitelmalliseen toimintaan. Arkisesta ja käytännöllisestä (primitiivisestä)
suhteesta ympäristöön käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä jatkumo. Ihmisen
toiminta etenee tällöin arjen tapahtumien ohjaamana, mikä ei kuitenkaan tarkoita,
että ihminen toimisi täysin rutiininomaisesti ja ympäristöään huomioimatta, vaan
arjessa selviytyminen on aktiivista ja sen tarkoitus on sopeuttaa toiminta
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kulloiseenkin tilanteeseen ja sen olosuhteisiin. Tämän arjen toiminnan ajatellaan
pohjautuvan kumuloituneeseen tieto-taitoon, joka tekee mahdolliseksi ihmisen
mielekkään toiminnan. Kun arjen katkaisee joku epäjatkuvuuskohta, se havahduttaa
ihmisen suunnitelmalliseen toimintaan ja kohdennettuun, tavoitteelliseen
ongelmanratkaisuun. Organisaation kontekstissa tällainen epäjatkuvuuskohta voisi
olla esimerkiksi muuttunut markkinatilanne, jossa yrityksen kilpailukyky on
heikentynyt siinä määrin, että nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamisen ei arvioida
riittävän tilanteen korjaamiseen. Tästä epäjatkuvuuskohtiin liittyvästä
suunnitelmallisuudesta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä muutos. (Chia &
Holt 2006, Chia & MacKay 2007).
Heidegger (1971) näki jatkumon ja muutoksen yhtenä kokonaisuutena siten, että
edellinen on edellytys jälkimmäiselle. Jatkumo (dwelling) on Heideggerin mukaan
ihmisille (kuolevaisille) ominainen tapa olla maan päällä ja elää elämäänsä. Muutos
(building) osana jatkumoa voi tapahtua toisaalta jatkumon mahdollistamiseksi ja
toisaalta jonkun uuden rakentamiseksi. Edelleen hän määrittää: ”we do not dwell
because we have built, but we build and have built because we dwell, that is, because
we are dwellers”. (Heidegger 1971). Strategiakontekstiin tuotuna siis jatkumon
arjessa selviytyminen (dwelling) on meille ihmisille tyypillisin tapa toimia eikä se,
miten jatkumossa toimimme ole seurausta tietoisesta suunnitelmasta (”we do not
dwell because we have built”). Päinvastoin, muutoksen olisi luontevaa syntyä siitä,
miten käytännöstä ammentaen havahdumme huomaamaan epäjatkuvuuskohdat ja
niihin liittyvät kehitystarpeet ja tartumme toimeen niiden suhteen (”but we build and
have built because we dwell”). Näin myös strategian voidaan ajatella rakentuvan
jatkumosta, havahtumisesta ja muutoksesta koostuvana vaihteluna.
Kun muutosta ja sitä edeltävää havahtumista tarkastellaan traditionaalisen,
hierarkkisen strategia-ajattelun näkökulmasta, niiden voi ajatella kuvaavan
toimintaa, jossa organisaatiossa nimetyt strategistit ottavat keskitetysti ja tietoisesti
tehtäväkseen ratkaista organisaation tilanteeseen liittyvät tulevaisuuden kysymykset,
päättäen isot linjat koko organisaation puolesta. Jos työn arki on kuitenkin päättäjille
vieras eikä arjen keskellä toimivilta ole totuttu kysymään neuvoa, saattavat myös
ratkaisut olla arjesta irrallaan ja näin voidaan päätyä vaikkapa organisaation jäseniä
kuormittaviin organisaatiorakenteiden muutoksiin ilman, että niiden toimivuutta tai
lisäarvoa on varmistettu käytännön kannalta. Kun strateginen suunnittelu irrotetaan
käytännön työstä, esimerkiksi asiakasrajapinnassa työskentelevät ja heidän
kokemukseen
perustuva
tietonsa
eivät
välttämättä
pääse
mukaan
strategiakeskusteluun, jolloin ymmärrys asiakkaiden todellisiin tarpeisiin liittyvistä
innovaatioista saattaa jäädä strategisteille keskitetyssä strategiatyössä vähäiselle
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huomiolle. Regnér (2003) on kuvannut tutkimuksessaan keskushallinnon ja
paikallisten yksiköiden tapaa lähestyä strategiaa, keskushallinnon toimintamallin
pyrkiessä
ylätasolla
tapahtuvaan,
rationaaliseen
ja
analyyttiseen
strategiamäärittelyyn, kun taas paikallistasolla strategiatyötä leimasi uusien
liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen etsiminen ja esimerkiksi vuorovaikutus
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskushallinnon strategia näytti
johtavan aikaisemman toiminnan toistoon, ikään kuin vanhan kertaamiseen, samalla
kun lähempänä asiakasrajapintaa tapahtuva strategiatyö etsi ja löysi aktiivisesti
liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia (Regnér 2003). Strategia voi siis
määrittyä esimerkiksi keskushallinnon koordinoimana suunnitelmana ja johdon
reaktiona haasteelliseen tilanteeseen, tai se voi kehkeytyä tilanteista ja ideoista
kunkin arjen työssä. Chia ja Holt (2006) painottavatkin käytännöstä syntyvien
ideoitten mahdollisuuksia strategiatyössä, perustellen näkemystään esimerkeillä,
joissa nimenomaan lähellä asiakkaita toimivia henkilöitä kuultiin asiakastarpeita
määritettäessä ja organisaation panostuskohteisiin liittyviä päätöksiä tehtäessä.
Jatkumon toiminta ei edellytä eikä tarvitse erityistä strategista tahtotilaa, sillä
strategia toteutuu päivittäisen työn kautta, jossa ihmiset pyrkivät selviytymään
tarkoituksenmukaisella ja identiteettinsä kanssa yhtenevällä tavalla kohtaamistaan
tilanteista (ibid.).
Perinteisesti strategiatutkimuksen näkökulma on kuitenkin ollut hierarkiaan
sidottu, jolloin strategia määrittyy oletuksena johdon työksi. Samoin SasP-tutkimus
on ollut pääosin kiinnostunut strategistien toiminnasta, esimerkiksi heidän
kyvykkyydestään käyttää olemassa olevia strategiamenetelmiä toimiakseen
tehokkaammin (Whittington 2006). Chia ja Holt (2006) kuitenkin ehdottavat, että
käytännön strategiatyön tutkimuksen tulisi kiinnostua myös strategiasta arjen työssä
eli siis siitä, miten organisaatioissa suurin osa ihmisistä suurimman osan ajasta
toimii. Tämä näkökulma korostaa erityisesti sitä, että strategiatyö ei ole vain johdon
työtä ja suunnitelman tekemistä vaan mitä suurimmassa määrin sitä, mitä
organisaatiossa toimivat ihmiset työssään tekevät eli käytäntöä, johon kaikki
osallistuvat. Osallistumisen tapa vaihtelee tilanteen mukaisesti muutoksen ja
jatkumon (Chia & Holt 2006) muotojen kesken, ja vastaavasti
organisaatiokansalaisuuden eri näkökulmat kiinnittyvät näihin eri tilanteisiin.
Organisaatiokansalaisuuden jatkuvuuteen liitettävät ominaisuudet kuten luotettavuus,
avuliaisuus ja tunnollisuus (Organ 1997) nähdään tässä tutkimuksessa jatkumoon ja
sopeutumiseen liittyvinä ominaisuuksina, kun taas rohkeus kehittää ja uudistaa
nähdään muutokseen ja aktiiviseen vaikuttamiseen liittyvinä ominaisuuksina
(Pasmore & Fagans 1992). Näitä ominaisuuksia ei oleteta yksittäisten henkilöiden
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persoonallisuuden piirteiksi tai kunnon organisaatiokansalaisen vaatimuksiksi, vaan
organisaatiokansalaisuuden piirteitä käytetään strategiakäytännön osallistumisen
mahdollisuuksien tarkasteluun.
Strategiadiskurssi sekä peilaa että rakentaa sosiaalista todellisuutta (Kornberger
& Clegg 2011). Strategia voidaankin diskursiivisesti nähdä yhtenä sosiaalista
todellisuutta ilmentävänä ja kulttuuriinsa kiinnittyvänä merkitysjärjestelmänä, josta
jollain funktionaalisella tasolla käsitykset ovat yhteneviä (Remes 2006). Tällöin
puhutaan tyypillisimmin juuri johdon strategiasta, ellei sille erikseen anneta muuta
määrittelyä. Kulttuuriset itsestäänselvyydet strategiasta johdon ja vain johdon
tehtävänä saattavatkin oikeuttaa itse itsensä traditionaalisten johtamisoppien ja niihin
pohjautuvan ”terveen järjen” ohjaamina. Vaikka organisaation strategiaan liittyvät
käytännöt saattavat tuntua luontevilta ja itsestään selviltä organisaation jäsenille
(Mantere & Vaara 2008), ei tämä ”terve järki” (kulttuuriset ideologiat) ole
osoittautunut kestäväksi perustaksi tai perusteluksi ihmisen toiminnalle, sillä terve
järki on luonteeltaan ristiriitainen ja ihmiset soveltavat sitä niin kuin kulloiseenkin
tilanteeseen parhaiten sopii (Edley 2001: 203). Esimerkiksi kysymykset siitä, keiden
olisi syytä osallistua strategiatyöhön ja millä tavoin, saatetaan määrittää näiden
kulttuuristen itsestäänselvyyksien ja stereotyyppisten strategisti-käsitysten
ohjaamana, paneutumatta pohtimaan osallistumiseen liittyviä tekijöitä sen
perusteellisemmin. Tällöin osallistumisen portinvartijat luontevasti positioivat jotkut
strategiakäytäntöön tai strategiadiskurssiin kuuluviksi ja jotkut ulkopuolisiksi.
Organisaation erilaisiin käytäntöihin tai diskursseihin liittyminen ei siis olekaan vain
yksilön itsensä valinta, vaan ihmiset positioivat toisiaan diskursseissa aktiivisiksi
subjekteiksi tai passiivisiksi objekteiksi (Hewson 2010). Esimerkiksi johto saattaa
omalla toiminnallaan sulkea joitakin strategiatyön ulkopuolelle (Laine & Vaara 2007,
Mantere 2008) vaikkapa arvioidessaan, että heillä itsellään on riittävästi tietoa ja
osaamista strategiasuunnittelu toteuttamiseen. Näin saatetaan sulkea ulos suuri
joukko hyvää asiantuntemusta, vaikka juuri asiantuntemuksensa kautta erilaista
osaamista omaavien työntekijöiden olisi mahdollista kokea itseluottamusta ja
kyvykkyyttä ja käyttää valtaa, osallistumalla relevantteihin strategiadiskursseihin, ja
perustellusti kannattaa joitakin ja vastustaa joitakin ehdotettuja strategian
elementtejä (Knights & Morgan 1991). Strategiadiskurssissa subjektien
kategorisointi ja valinta saattaa tapahtua osin tiedostamatta niin, että sitä ohjaavat
valintoja tekevien mieliin jähmettyneet osallistujan prototyypin ominaisuudet, joskin
toisaalta diskurssin kategorioiden ominaisuudet ovat joustavia diskurssin
rakennusosia ja saattavat muuttua diskurssin eläessä (Potter & Wetherell 1987).
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Strategiadiskurssin positiointeja on siis mahdollista muuttaa esimerkiksi
avaamalla niistä kriittistä keskustelua. Kuitenkin perinteisellä tavalla ylhäältä alas
johdetuissa organisaatioissa ei välttämättä ole opittu näkemään hierarkiaportaiden
välistä kriittistä keskustelua rakentavana, jolloin kriittinen kannanotto organisaation
käytäntöihin liittyen saatetaan nimetä muutosvastarinnaksi (Messner, Clegg &
Kornberger 2008) ja oletetuista normeista poikkeava saattaa saada negatiivisia
leimoja (Hogg & Terry 2000, Rink & Ellemers 2007). Lisäksi myös strategian
kritisointi saatetaan nähdä merkkinä kyynisyydestä, mikä voi sekin johtaa
strategiatyön ulkopuolelle jättämiseen (Mantere & Vaara 2008). Toisaalta kritiikin
voisi kuitenkin kuulla myös niin, että kyse on kritiikin esittäjälle tärkeästä asiasta.
Ihmisille on tyypillistä pyrkimys siihen, että historia ja tulevaisuus muodostavat
heidän identiteettinsä kannalta konsistentin jatkumon (Davies & Harré 1990), jolloin
kritiikki voi syntyä huolesta, että johdon strategiassa esitetyt muutokset uhkaavat tätä
jatkumoa (Laine & Vaara 2008) ja näin voidaankin sanoa, että strategialla ja yksilön
identiteetillä on kiinteä yhteys (Chia & Holt 2006). Strategiaan liittyvien käytäntöjen
ja diskurssien kriittinen tarkastelu on perusteltua, jotta niihin liittyviä kulttuurisia
ideologioita (Edley 2001) voidaan tehdä näkyviksi. Muutoin on riskinä, että vaikka
maailma muuttuu, strategiatyö organisaatioiden sisällä jatkuu senioreilta junioreille
periytyen (Whittington 2006), edeten valtavirrassa ikään kuin lastuna johtamisen
itsestäänselvyyksien laineilla.
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3

Tutkimusmetodologia

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään sitä, miten organisaatiossa eri tehtävissä
toimivat henkilöt kokevat osallistumisensa strategiaan. Kyseessä on strategy-aspractice-keskusteluun liittyvä tutkimus, jossa empiirinen aineisto kerättiin
haastatteluin ja myös jossain määrin hyödyntäen tutkittavan organisaation julkista
strategiamateriaalia. Analyysimenetelminä käytettiin haastattelujen sisältöjen
teemoittelua ja tyypittelyä (mikä oli aineiston määrän huomioiden perusteltua) sekä
diskurssianalyysia ja soveltaen positiointiteoreettista analyysia. Nämä tutkimuksen
tulokulmat on tiivistetty Kuvioon 6. Tutkimuksen aineistoa kuvataan tarkemmin
luvussa 3.2 ja analyysimenetelmiä luvussa 3.3. Luku 3.4 esittelee tutkimuksen laadun
varmistamiseen liittyviä tekijöitä.

Kuvio 6. Tutkimuksen tulokulmat.

71

3.1

Ontologia ja epistemologia

Tässä tutkimuksessa ei pyritä tavoittamaan “totuutta, joka vain odottaa löytymistään”,
vaan tutkimus etenee ajatuksenaan, että sosiaaliseen maailmaan liittyvät ilmiöt ovat
muuttuvia ja käsitys siitä mikä on “totta” tai “tietoa” riippuu tilanteesta, puhujista ja
kuulijoista (Taylor 2001: 12). Kohdeorganisaation tapahtumia, ilmiöitä ja ihmisten
kokemuksia tarkastellaan tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden kertomusten
kautta. Samalla hyväksytään heidän todellisuuksiensa moninaisuus, rinnakkaisuus ja
ristiriitaisuuskin ja se, että ihmiset muodostavat tietoa oman järkensä, tunteidensa,
kokemustensa ja havaintojensa puitteissa. Tieto, joka tutkijalle on haastatteluissa
tarjolla, on osittaista ja tilannesidonnaista. Lisäksi on hyväksyttävä se, että tutkija on
myös osaltaan vaikuttamassa sekä haastattelutilanteeseen että tulosten käsittelyyn,
lähtien omista mielenkiinnonkohteistaan ja arvoperustastaan. Tutkimuksen
tavoitteena ei siis ole etsiä yhtä totuutta, vaan todellisuutta tarkastellaan sosiaalisesti
rakentuneena ja kontekstuaalisena.
Tutkimus kiinnittyy toisaalta sosiaalisen konstruktionismin näkemykseen
totuuden tulkinnallisesta ja jatkuvan neuvottelun kohteena olevasta luonteesta,
jolloin tulkinta todellisuudesta rakentuu, purkautuu ja muuttuu kielen avulla. Tämän
tutkimuksen analyysimenetelmään kiinnittyvän diskursiivisuuden näkökulmasta
todellisuus rakentuu niiden oletusten, eräänlaisten ymmärryksenlinssien läpi, joilla
ihmiset kategorisoivat maailmaa luodakseen siihen mieltä ja hallittavuutta. Nämä
oletukset ovat sosiaalisesti rakentuneita, jaettuja käsityksiä maailman tai asioiden
tilasta ja ne saavat ihmiset näkemään maailman joistakin näkökulmista ja toimimaan
näiden näkökulmien ohjaamana, jättäen ehkä huomiotta niiden vastaiset näkökulmat
mahdottomina. (Eriksson & Kovalainen 2008). Lisäksi, koska tarkoituksena on
tutkia strategiaa käytäntönä, pyritään tutkimuksessa painottamaan yksilön ja
käytännön suhdetta käytännön näkökulmasta. Näin ajatellen yksilö esimerkiksi
organisaatiossa liittyy osaksi olemassa olevaa strategiakäytäntöä ja hänen
toimijuutensa rakentuu kyseisessä käytännössä tarjolla olevissa käytännöissä ja
käytänteissä sen sijaan, että käytäntö koostuisi tavoitteellisten yksilöiden toiminnasta
(Chia & MacKay 2007). Diskursiivisuuden – ja myös edellä kuvatun näkemyksen
käytännöstä – yksi pulma on yksilön ohittaminen tavoitteellisena toimijana, jolloin
on vaikea oikeastaan nähdä miten tunnistettuihin epäoikeudenmukaisuuksiin
voidaan puuttua tilanteen parantamiseksi, jos yksilön motiivit ja pyrkimykset jäävät
kokonaan vallitsevalle diskurssille (tai käytännölle) alisteisiksi. Konstruktionismiin
ja diskurssianalyysiin pohjautuva tutkimus saattaakin olla siinä määrin varovainen
ehdottamaan muutoksia, että tutkijan positioksi jää tarkkailijan ja kommentaattorin
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tehtävä, ja muutosten konkretisointi jää muille. Tämän analyyttisen asemoitumisen
lisäksi, näiden tutkimusorientaatioiden tehtäväksi voidaan kuitenkin ajatella myös
muutosmahdollisuuksien ehdottaminen, minkä onkin esitetty olevan jopa niiden
velvollisuus ja toivottava kontribuutio. (Burr 1998). Tarkoitukseni onkin tätä
näkökulmaa noudattaen, pyrkiä paitsi analyysiin siitä millaisina tutkittavat ilmiöt
haastattelujen pohjalta näyttäytyivät, myös tunnistamaan kehittämismahdollisuuksia
tutkimusaineiston ja teorian pohjalta.
Alvesson ja Deetz (2000) kuvaavat tutkimuksen dimensioita nelikenttään
sijoittamiensa vastaparien kautta, jotka ovat toisaalta suhde vallitsevaan sosiaaliseen
diskurssiin (akselilla samanmielisyys-erimielisyys, consensus-dissensus) ja toisaalta
konseptien ja ongelmanasettelun lähde (aineistolähtöisyys-teorialähtöisyys,
local/emergent-elite/a priori). Tutkija, joka asettuu tukemaan vallitsevaa diskurssia
pyrkii sen puitteissa neutraalisti tarkastelemaan tutkimuskohdettaan sellaisena kuin
se on, löytääkseen siitä tutkimuksensa kannalta oleellisia ilmiöitä ja selittääkseen
niitä. Tutkija, joka asettuu haastamaan vallitsevan diskurssin positioituu toisin,
tunnistaen vallitsevassa diskurssissa epäoikeudenmukaisuutta, jonka esiintuomiseen
hän haluaa tutkimuksellaan osallistua, jotta diskurssiin liittyviä käytäntöjä voitaisiin
perustellusti muuttaa. Teorialähtöistä tutkimusta ohjaa kiinnittyminen olemassa
oleviin teorioihin ja sen tavoite on teorioiden edelleen kehittäminen, jolloin aineistoa
tarkastellaan teorian näkökulmasta. Aineistolähtöinen tutkimus taas käynnistyy
avoimesti siten, että alussa teoriakehys on väljä ja tutkimuskysymysten määrittely
täsmentyy tutkimuksen edetessä, jolloin voisi ehkä sanoa tutkijan ja tutkimuksen
olevan alisteinen aineistolle. (Alvesson & Deetz 2000). Oma positioni siirtyi tämän
tutkimuksen edetessä yhä selkeämmin vallitsevan diskurssin haastamista ja kriittistä
positiota kohti ja asettui sinne tarkastelemaan toimijuuden ja osallistumisen
kysymyksiä, mikä näkyy myös tutkimuksen tulosten esittelyssä ja analyysissä.
Tutkimukseni on sikäli aineistolähtöinen, että vaikka varsinainen tutkimuksen aihe
ei muuttunutkaan työn edetessä (tarkoituksena oli alusta alkaen selvittää
strategiakäytäntöjen ja työn arjen yhteyttä), tutkimuskysymykset kuitenkin lopulta
jäsentyivät aineiston ja siitä nousevien teemojen myötä. Aineistolähtöisyyteen
kallistun myös siten, että koen tutkijana velvollisuudekseni kertoa haastateltavieni
tarinan. Toisaalta, koska tutkimusprosessini eteni liikkuen tutkimusaineiston
analyysin ja toistuvan teoriaan perehtymisen välillä, havaitsin tutkimuksen edetessä
enenevästi yhtymäkohtia aineiston ja teorian kesken. Niinpä tutkimus asettui
jonnekin aineistolähtöisyyden ja teorialähtöisyyden keskivaiheille, painottuen
kuitenkin selkeästi edelliseen ja etenemiseltään sen päättelyä voinee kuvata
abduktiiviseksi, aineiston ja teorian vuoropuheluksi.
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Yksi näkökulma pohdittavaksi tutkimuksessani oli realismin (todellisuus on
olemassa ihmismielestä riippumattomana) ja relativismin (todellisuus on konstruktio)
suhde. Burr (1998) tiivistää tämän dikotomian kysymyksiksi siitä, mitä oikein
verrataan keskenään eli ovatko vastakkain
– todellisuus (totuus) versus valheellisuus
– todellisuus (materiaalisuus) versus illuusio
– todellisuus (perusolemus) versus konstruktio
Edelleen Burr (1998) näkee, että viimeinen vertailu sekoittuu joskus kahteen
ensimmäiseen, jolloin konstruktionismi saa siihen kuulumattomia määreitä, ja että
konstruktionismi ei ole esimerkiksi väittänyt, että maailma olisi mielikuvituksen
tuotetta ilman materiaalisuutta. Todellisuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa
konstruktionismin näkökulmasta siten, että todellisuuden merkitykset rakentuvat
kielen avulla ja materiaalisuus on sekin osa todellisuutta.
3.2

Tutkimusaineisto

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tutkimuksen kohteena on se, millainen on
haastateltujen kokemus osallistumisestaan ja toimijuudestaan suhteessa
organisaation strategiakäytäntöön ja strategiadiskurssiin. Tämän tutkimuksen
tavoitteena on analysoida tätä tutkimuskysymystä kontekstissaan ja esittää
kysymykseen aineiston pohjalta ratkaisu (Eriksson & Koistinen 2014). Laadulliselle
tutkimukselle on tyypillistä, että se ei pyri tulosten yleistettävyyteen eikä se ole
tässäkään tutkimuksessa tavoitteena. Tavoitteena on kuitenkin tuottaa aineistosta
hyvä kuvaus, analyysi ja tulkinta, jotta tulokset saattaisivat olla myös laajemmin
hyödynnettävissä.
Tutkimuksen materiaalina ovat haastattelut. Tämän lisäksi hyödynnettiin
tutkittavan kuntaorganisaation julkistettua strategiadokumenttia joskin hyvin
rajallisesti eli sitä käytettiin haastatteluja valmisteltaessa strategiateemojen
tunnistamiseen. Haastattelututkimus toteutettiin helmi-kesäkuussa 2014.
Organisaation strategia oli julkaistu tutkimusta edeltävänä vuonna 2013 alkaneelle
valtuustokaudelle ja osa suuntaviivoista oli asetettu yltämään vuoteen 2020.
Strategiaan kirjattuja ja erityisesti hyvinvointipalveluihin liittyviä teemoja ja
tavoitteita käytiin läpi haastatteluissa peilaten niitä haastateltavien kokemukseen
strategiasta erityisesti heidän omassa työssään. Erityisenä mielenkiinnon kohteena
olivat strategiatyöhön liittyvät toimijuuden ja osallistumisen mahdollisuudet ja esteet.
Sen sijaan strategiadokumentaatiota tai strategian sisältöä ei ole pyritty tämän
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tutkimuksen puitteissa erityisesti analysoimaan. Tutkimuskohteen valintaa
strategiatyön tutkimukselle perustelee esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden
kansallisen tason muutosten ajankohtaisuus (sote-ratkaisu) ja lisäksi se, että
tutkittava organisaatio on riittävän suuri, jotta siitä löytyi useita organisaatiotasoja
haastateltavaksi.
Haastatteluaineisto kerättiin henkilökohtaisissa teemakeskusteluissa, joissa
sovellettiin vuorovaikutteisen haastattelun (Responsive Interviewing) periaatteita eli
että haastattelu on keskustelunomainen, haastattelussa pyritään tavoittamaan
haastateltavalle merkityksellisiä (ei vain yleisellä tasolla olevia) seikkoja ja että
haastattelun kulku ja sisältö mukautuvat tilanteeseen (Rubin & Rubin 2005).
Haastatteluissa tavoitteena oli avoin ja tasavertainen keskustelu, mikä toteutuikin
hyvin. Keskusteluissa ei ollut tiukkaa kysymysrunkoa, vaan keskustelu eteni
organisaation yleisiä strategiateemoja ja haastateltavan työhön tai rooliin liittyviä
kysymyksiä pohtien. Jokainen haastattelu alkoi samalla kysymyksellä haastateltavan
urapolusta ja hänen nykyisestä tehtävästään. Tämän jälkeen keskustelu eteni
tyypillisesti vaivattomasti nykyisen tehtävän sisällön kautta kysymyksiin
vaikutusmahdollisuuksista omassa työssä, osallistumisesta strategiatyöhön,
strategian koetusta merkityksestä, asiakaslähtöisyydestä, arvoista ja hyvästä
johtamisesta. Tämän lisäksi haastatteluissa nousivat usein esille spontaanisti
säästämiseen, organisaatiomuutoksiin, resurssivajeeseen, tuen tarpeeseen ja työn
arvostukseen liittyvät kysymykset. Tavoitteena oli sivuta kaikkien haastateltavien
kanssa strategiaan osallistumiseen liittyviä kysymyksiä, mutta ajankäytöllä mitaten
yksittäisen keskustelun painopiste saattoi asettua myös joihinkin muihin edellä
mainituista teemoista, mikäli ne olivat haastateltavalle hänen tilanteessaan juuri
tuolloin ajankohtaisia ja merkittäviä.
Haastateltavat poimittiin siten, että hyvinvointipalveluiden osalta haastateltiin
haastatteluajankohtana tehtäviinsä nimettynä olleet johtajat. Seuraavan
organisaatiotason päälliköille lähetettiin kaikille haastattelupyyntö ja pyynnön
hyväksyneet haastateltiin. Palveluesimiehet, johdon asiantuntijat ja työntekijät
poimittiin satunnaisesti henkilöstölistoilta ja haastattelukutsun hyväksyneet henkilöt
haastateltiin. Poliitikot kutsuttiin haastatteluihin satunnaisesti kyseistä
palvelusektoria ohjaavasta lautakunnasta ja toimikunnasta ja myös heidän osaltaan
haastattelukutsun hyväksyneet henkilöt haastateltiin. Tutkimuksen eettinen perusta
sisältää ajatuksen siitä, että haastatellut ovat lupautuneet osallisiksi tutkimukseen sen
sijaan, että olisivat objektiivisesti tarkasteltavia tutkimuskohteita. Taylor (2001: 20–
21) on kuitenkin todennut, että tutkija ja osallistuja eivät tyypillisesti
tutkimustilanteessa kohtaa tasa-arvoisina ja hän kehottaakin tutkijaa olemaan
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tarkkana siinä, ettei tämä tule käyttäneeksi valtaansa väärin ja että hän esimerkiksi
varmistaa, että osallistujille luvattu anonymiteetti ei joudu uhatuksi. Tätä koskeva
menettely on kirjattu myös tutkimuslupaan (liite 2).
Sähköpostitse toimitetuissa haastattelukutsuissa (liite 1) kerrottiin, että
haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelujen alussa haastateltaville
vielä kerrattiin, että kysymys on tutkimuksesta, jossa aiheena on strategia ja että
keskustelu etenee peilaten organisaation strategian, tavoitteiden ja toiminnan
yhteyttä haastateltavan omaan työhön käytännön tasolla. Samoin haastatelluille
kerrottiin, että heidän puhettaan hyödynnetään tutkimuksen tuloksissa, mutta
ainoastaan niin, että heidän henkilöllisyytensä ei paljastu. Haastattelut suoritettiin
yksilöhaastatteluina helmi-kesäkuussa 2014. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin.
Nauhoituksiin pyydettiin erikseen suullisesti lupa jokaiselta haastateltavalta
haastattelun alkaessa ja se myös kaikilta saatiin. Haastateltuja oli kaikkiaan 54
henkilöä, mikä tuotti yhteensä noin 65 tuntia haastatteluaineistoa. Haastateltujen
jakauma tehtävittäin käy ilmi Taulukosta 6. ja toiminnoittain Taulukosta 7.
Taulukko 6. Haastatellut tehtävittäin.
Toteutuneet haastattelut, tehtävittäin

Lukumäärä

Osuus haastatelluista

Poliitikot (lautakunta, toimikunta)

5

9%

Strategia-asiantuntijat

2

4%

Johtajat

6

11 %

Johdon asiantuntijat

6

11 %

Palvelupäälliköt
Palveluesimiehet

8

15 %

10

19 %

Työntekijät ja tiiminvetäjät (*

17

31 %

YHTEENSÄ

54

100 %

*) Tiiminvetäjillä oli organisaatiossa työnjohdollinen tehtävä, mutta ei määritettyä hallinnollista asemaa.
Haastattelujen lainauksissa sekä työntekijöhin että tiiminvetäjiin viitataan tehtävällä ”työntekijä”.

76

Taulukko 7. Haastatellut toiminnoittain.
Toteutuneet haastattelut, toiminnoittain

Lukumäärä

Osuus haastatelluista

Sosiaalinen hyvinvointi

14

26 %

Ikäihmisten hyvinvointi

7

13 %

Terveyspalvelut

9

17 %

Johdon asiantuntijat, muu tuki

11

20 %

Hyvinvointipalveluiden johto

6

11 %

Hyvinvoinnin lautakunta/toimikunta

5

9%

Kaupungin strategia-asiantuntijat

2

4%

54

100 %

YHTEENSÄ

Haastattelujen kesto vaihteli keskimäärin tunnista kahteen tuntiin ja jokaista
tutkimukseen osallistunutta haastateltiin vain kerran. Vaikka tiedon syventäminen ei
näin ollutkaan mahdollista haastattelemalla samaa henkilöä uudelleen, voitiin
haastattelujen teemoja kuitenkin syventää seuraavia henkilöitä haastateltaessa.
Haastatteluaineiston hallinnassa hyödynnettiin laadullisen aineiston datan
käsittelyyn ja raportointiin tarkoitettua Nvivo-sovellusta (Luoma, Karjalainen &
Reinikainen 2011). Taulukossa 8 on lyhyesti kuvattu mihin Nvivoa tässä
tutkimuksessa käytettiin.
Taulukko 8. Nvivon käyttö tutkimusaineiston hallintaan tässä tutkimuksessa.
Analyysin vaihe
Aineiston järjestäminen

Nvivon toiminnallisuus
Internal sources: litteroidut haastattelut (worddokumentit) tuotiin (import) Nvivoon.

Aineiston taustoittaminen

Source classifications: haastateltavien taustatiedot
tuotiin yhdestä excel-tiedostosta Nvivoon
(classification sheet). Taustatietoina kuhunkin
haastateltavaan liitettiin Taulukon 3 mukainen
tehtävä sekä Taulukon 4 mukainen
linjaorganisaation toiminto.

Tekstihaut

Queries: tekstihakuja hyödynnettiin
analyysivaiheessa esimerkiksi strategiateemoihin
liittyvien sanojen ja näitä ympäröivien tekstien
löytämiseksi. Haastateltavat puhuivat omalla
murteellaan. Koska litterointi oli tehty suoraan
puhekielestä, oli myös tämä muistettava huomioida
tekstihakuja tehtäessä.
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Nvivon hyöty osoittautui selkeäksi tekstihakuja tehtäessä eli kun suhteellisen laajasta
aineistosta (litteroituja A4-sivuja oli yhteensä lähes 800) etsittiin tutkimuksen
teemoihin liittyviä ilmauksia kuten strategia, osallistuminen, mahdollisuus, este tai
hierarkia. Nvivon muuta toiminnallisuutta, esimerkiksi mahdollisuutta
haastatteluaineiston tai sen osan järjestämiseen uusien solmujen avulla, ei
hyödynnetty tässä materiaalissa.
3.3

Analyysimenetelmät

Tässä tutkimuksessa analyysimenetelminä käytettiin diskurssianalyysia ja soveltaen
positioteoreettista analyysia. Sekä diskursiivisuutta että positiointia subjektiviteetin
muodostumisen näkökulmasta on käsitelty jo edellä teoriaosuudessa luvussa 2.5.
Diskurssianalyyttinen tutkimus on kiinnostunut ihmisten tuottamasta sosiaalisesta
todellisuudesta ja tähän todellisuuteen kiinnittyvästä kulttuurista ja
kommunikaatiosta (Remes 2006: 289) ja se tarkastelee yhteisen todellisuuden
rakentumista kontekstissaan sekä sitä, miten merkitykset rakentuvat suhteessa
toisiinsa (Jokinen & Juhila 1999, Phillips & Hardy 2002). Näin kieli ei ole yksi ja
sama, vaan kontekstuaaliset merkitykset kiinnittävät kunkin diskurssin osaksi siihen
osallistuvien historiaa ja identiteettejä ja maailmasta voidaankin konstruoida monia,
rinnakkaisia versioita (Juhila 1999: 162). Sosiaalinen kanssakäyminen voidaan näin
nähdä ikään kuin jatkuvana neuvotteluna ympäröivän maailman luonteesta ja siitä
kuinka yksilöt siihen liittyvät. Osan tätä neuvottelua muodostavat subjektiviteetit,
joiden kautta yksilöt liittyvät diskurssiin tai jäävät sen ulkopuolelle ja näin
subjektiviteettien muutokset myös osaltaan muokkaavat diskursseja (Muncie 2006).
Laadullisin menetelmin pyritään usein ymmärtämään tai tulkitsemaan sosiaalista
todellisuutta sellaisena kuin se on, mutta diskurssianalyysi pyrkii tunnistamaan,
miten sosiaalista todellisuutta luodaan ja ylläpidetään kielen avulla kontekstissaan
(Phillips & Hardy 2002). Pyrkimyksenä on tehdä näkyväksi diskursiivisia rakenteita,
sitä miten ne muotoutuvat kielen avulla ja kuinka eri toimijat niitä käyttävät
erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa (Eriksson & Kovalainen 2008).
Diskurssianalyysi on lisäksi kiinnostunut siitä, miten ihmiset positioivat itsensä
identiteettiensä kautta kontekstissaan, miten nämä kontekstit rakentuvat
vuorovaikutuksessa ja miten ihmiset käyttävät usein keskenään ristiriitaisiakin
diskursseja (eli soveltavat aiemmin mainittua ”tervettä järkeä”) ymmärtääkseen heitä
ympäröivää maailmaa tai saavuttaakseen tavoitteitaan (Edley 2001, Eriksson &
Kovalainen 2008). Taylor (2001: 8-9) on kuvannut neljä diskurssianalyysin
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näkökulmaa, jotka on tiivistetty Taulukkoon 9. Näkökulmat on nimetty tätä
yhteenvetoa varten.
Taulukko 9. Diskurssianalyysin yleiset näkökulmat (Taylor 2001).
Diskurssianalyysin näkökulma

Tutkimuskohde

Tutkijan mielenkiinnon kohde

Kieli rakenteena

Itse kieli ja sen rakenteet.

Käytetyn kielen

Kieli vuorovaikutuksessa

Kielen käyttö vuorovaikutuksessa. Miten vuorovaikutuksellisuus

säännönmukaisuudet
rajoittaa ja edellyttää
vastavuoroisuutta puheessa.
Kieli muutosresurssina

Kuinka muutos uusii kieltä ja luo

Muutosten (esim. teknologia) ja

resursseja uusiin diskursseihin.

kulttuurisen puheen ja tekojen
yhteys.

Kieli vastakkainasettelun

Kielenkäytön yhteiskunnalliset ja

Kieleen ja toimintaan rakentunut

välineenä

inhimilliset näkökulmat

vastakkainasettelu. Kuinka

historiallisesti rakentuneessa

käytetty kieli mahdollistaa ja estää

itsestäänselvyyksien maailmassa. osallistumista.

Edellä kuvatuista diskurssianalyysin näkökulmista tämä tutkimus on lähimpänä
vastakkainasettelun näkökulmaa etsien niitä kieleen ja toimintaan liittyviä
mekanismeja, jotka vahvistavat tai heikentävät strategiasubjektiviteetteja
tutkittavassa organisaatiossa. Diskurssianalyysi ei ole näin määriteltynäkään
yksiselitteinen menetelmä, vaan enemmänkin teoreettinen viitekehys, johon etsitään
tapauskohtaisesti sopivat metodit (Suoninen 1999: 106), minkä Jacques (2010) on
tiivistänyt seuraavasti
”At present, one can assume only that research claiming to be discursive will, in
some way, work with the metaphor of text. Beyond that, one cannot assume any
specific methodology, epistemology, or object of analysis, because these are
subject to variation. This is a problem only if one assumes discourse to be a
discrete theoretical or methodological position, which it is not.”
Tutkimusprosessin aikana aineistosta esiin nousevat ilmiöt elävät ja muuttuvat,
joten tutkijan on viime kädessä itse päätettävä mitkä näkökulmat ja menetelmät
parhaiten sopivat analysoimaan kulloistakin aineistoa (Eriksson & Kovalainen 2008).
Diskurssianalyysin näkökulmaa etsiessäni, sosiaalipsykologian ajattelu ja
positiointianalyysi tuntuivat lopulta itselleni luontevimmalta. Mielestäni ne
jäsensivät hyvin yksilön ja diskurssin suhteen, sillä vaikka subjektiviteetti ei ole
yksilön synonyymi, on mielestäni tärkeää pystyä näkemään yksilö osana kutakin
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diskurssia silloinkin, kun tutkimuksen kohteena ei ole yksilö vaan yksilöiden välinen
suhde tai yksilöjoukkoon jollain kriteereillä liitetty positiointi. Koin tämän
näkökulman diskurssianalyysiin yhtä aikaa sekä käytännönläheiseksi että teoriaa
tukevaksi.
Diskurssianalyysi on luonteeltaan iteratiivinen (Taylor 2001: 38), mikä näkyi
tämän tutkimuksen analyysissa toistuvina aineiston lukemisen kertoina ja niiden
myötä asteittain selkeytyvinä näkökulmien valintoina. Edley (2001: 198) kehottaakin
tutkijaa suorittamaan diskurssianalyysiin liittyvät haastattelut itse ja perehtymään
litteroituihin haastatteluihin tarkasti, lukemalla niitä yhä uudelleen, kunnes tekstistä
alkaa nousta toistuvia puhe- tai toimintamalleja. Nämä osoittautuivat hyviksi
neuvoiksi, sillä jokainen tutkimusaineiston läpikäymisen kerta antoi uutta ajateltavaa,
mutta on toki todettava, että perusteellisen aineistoon paneutumisen jälkeenkään
tutkimuksen tulos ei ole eikä pyri olemaan yksiselitteinen totuus.
Positiointiteoreettista analyysia on tyypillisimmin käytetty sosiaalisten
ilmiöiden tutkimuksissa tarkastellen sitä, miten ihmiset (yksilöt tai ryhmät) itse
positioituvat kertomassaan tarinassa tai miten ihmiset positioivat tarinassaan muita,
sekä sitä, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kullakin kertomuksen henkilöllä on,
tulisi olla tai ei saisi olla kertomuksen kuvaamassa tilanteessa. Positiointiteoreettinen
analyysi pyrkii tekemään näkyviksi ajattelumallit, uskomukset, sisäänrakentuneet
normit ja käytännöt jotka saavat ilmiasunsa siinä, kuinka ihmiset käyttäytyvät
toisiaan kohtaan ja puhuvat toisistaan. Positiot muuttuvat kertomuksen tilanteiden
muuttuessa. (Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart & Sabat 2009).
Positiointiteoreettista analyysia on käytetty esimerkiksi identiteettien tutkimukseen
(Katila & Eriksson 2013, Montonen & Eriksson 2014, Montonen 2014) ja koska
tämä tutkimus pohjautuu teemahaastatteluihin, joissa haastateltavilla oli tilaa kertoa
itsestään ja omista ajatuksistaan, haastattelut olisi ollut mahdollista nähdä
ensisijaisesti kertomuksina identiteeteistä. Positiointia tarkasteltiin kuitenkin tässä
tutkimuksessa diskurssin osana niin, että identiteetti (yksilön muuttuva ”minuus”)
ohjaa yksilön subjektiposition (Davies & Harré 1990) valintaa, mikä edelleen ohjaa
toiminnan valintaa ja subjektiviteetin muodostumista diskurssissa. Sitä, miten kunkin
haastateltavan identiteetti on muodostunut tai millainen se on ei pyritty selvittämään,
vaan haastattelumateriaalista pyrittiin tunnistamaan vaihtoehtoisia positioita
suhteessa strategiadiskurssiin. Haastattelumateriaalista oli tunnistettavissa, kuinka
subjektipositiot vaihtelivat haastattelun aikana suhteessa haastateltavan kertomuksen
tilanteisiin, ja haastatteluissa käytiin keskustelua myös eri toimijoiden oikeuksista ja
velvollisuuksista tai niiden puuttumisesta suhteessa strategiatyöhön. Näin siis edellä
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kuvatut positiointiteoreettisen analyysin näkökulmat (Harré et al. 2009) olivat myös
tämän tutkimuksen analyysissa läsnä.
3.4

Tutkimuksen laadun varmistaminen

Tutkimuksen tulosten tulee perustua analyysiin myös laadullisessa tutkimuksessa ja
jotta näin tapahtuisi, on myös diskurssianalyysissa tunnistettava ja huomioitava
diskurssianalyysiin tyypillisesti liittyvät haasteet, jotka voivat johtaa tulosten
esittämiseen ilman varsinaista analyysia (Antaki, Billig, Edwards & Potter 2003).
Näitä riittämättömän analyysin haasteita on kuvattu Taulukossa 10.
Taulukko 10. Diskurssianalyysin toteutuksen haasteet (Antaki et al. 2003).
Riittämättömän analyysin tapa

Ilmenemismuoto

Tekstitiivistelmät

Yhteenveto tai tiivistelmä puhujan Tutkija ei tuota analyyttista
tai puhujien tekstistä.

Ongelma analyysin kannalta
lisäarvoa tiivistelmässään ja osa
alkuperäisen datan rikkaudesta
saattaa kadota.

Puolen valitseminen

Datan valikoiva käyttö jonkun

Analyysi vinoutuu tutkijan omien

puolesta ja/tai jotakin vastaan.

arvojen ohjaamana ja aineisto
ohenee.

Niukka sisällön analyysi

Sitaattien annetaan puhua

Tutkijan panos sitaattien

puolestaan olipa niitä vähän tai

käsittelyyn on yhteenveto

paljon.

sitaateista, ei sisällön analyysi.

Sitaattien summaaminen

Valitut sitaatit summataan joksikin Tekstin analysointi on

diskurssiksi

diskurssiksi ja näiden sitaattien

summaavaa ja yleisluontoista.

todetaan olevan todiste siitä, että

Tekstin yksityiskohtiin diskurssia

puhuja on osallinen kyseisessä

analysoidessa ei paneuduta.

diskurssissa.
Ilmaisujen käyttäminen

Puhujan ilmaisujen kuten ”minusta Tutkija ei pyri menemään ”tekstin

sellaisenaan

tuntuu” tai ”uskon, että” ajatellaan sisään”, vaan tyytyy ilmeiseen.
ilmaisevan suoraan hänen
mentaalisia mallejaan (tässä:
tunteitaan tai uskomuksiaan).

Löydösten yleistäminen

Tuloksia käsitellään ikään kuin ne Tutkija käyttää kvalitatiivisia
voisi yleistää kaikkiin, joilla on

menetelmiä ikään kuin ne olisivat

samanlaiset taustamuuttujat kuin

kvantitatiivisia.

tutkittavilla.
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Riittämättömän analyysin tapa

Ilmenemismuoto

Kielen rakenteiden tunnistamiseen Keskittyminen aiemmissa
keskittyminen

Ongelma analyysin kannalta
Tutkija osoittaa huomaavansa

tutkimuksissa tunnistettujen kielen tekstin rakenteeseen liittyviä
käyttötapojen tunnistamiseen.

tekijöitä, mutta ei varsinaisesti
analysoi tekstin kokonaisuutta tai
sen liittymistä kontekstiinsa.

Olen pyrkinyt ratkaisemaan ylläolevia ongelmia esimerkiksi käyttämällä
tutkimuksessa runsaasti haastateltujen omaa puhetta tiivistysten sijaan, ja
kiinnittämällä tähän puheeseen omaa analyysiani sisällöistä. Tutkimukseni sävy on
paikoin kriittinen, mutta en myöskään katso asettuneeni jonkun puolelle ja jotakin
vastaan, vaan kritiikki kohdistuu siihen traditioon ja niihin käytäntöihin, jotka
jättävät ihmiset ja heidän potentiaalinsa huomiotta. Valittuja sitaatteja ei ole
myöskään pyritty summaamaan joksikin diskurssiksi, vaan niitä on tarkasteltu osana
olemassa olevaa strategiadiskurssia. Myös analyysi on kohdistunut siihen, miten
puhe ja puhuja positioituvat tässä strategiadiskurssissa. Lisäksi olen aineistoa
analysoidessani pyrkinyt liikkumaan sekä puheen että merkitysten tasoilla.
Haastatteluja tehdessäni en ollut vielä tehnyt lopullista päätöstä
analyysimenetelmästä, mutta toimin haastatteluissa kuten vuosien coaching-työ on
minulle toimivana menetelmänä opettanut. Tämä tarkoitti sitä, että
haastattelutilanteessa tein hyvin vähän muistiinpanoja (haastatteluhan tallennettiin)
ja keskityin haastateltavaan, yrittäen yhtä aikaa kuunnella hänen puhettaan sekä
hänen itsensä että hänen kontekstinsa kannalta. Usein haastattelun jälkeen piirsin
ideoitani ilmiöiden ja asioiden välisistä mahdollisista yhteyksistä, tein lyhyitä
muistiinpanoja haastattelussa käsitellyistä teemoista sekä kirjasin ajatuksiani siitä,
mistä ilmiöistä haastateltu mielestäni puhui ja suhteutin puhetta myös siihen, mitä
muut olivat kertoneet. Tämä ajattelu- ja analyysiprosessi eteni useammalla tasolla eli
mitä sanottiin, miten asioista puhuttiin, miten haastateltavat sijoittivat itsensä
puheessaan sekä millaisia merkityksiä arvelin puheen takana tavoittaneeni. Tämän
jatkoksi diskurssianalyysi tuntui oikealta valinnalta aineiston käsittelyyn.
Haastattelut ajoittuivat pääosin noin kahden kuukauden aikavälille, ja niiden
litterointi käynnistyi kun noin puolet haastatteluista oli tehty. Kun suurin osa
haastatteluista oli litteroitu, aloin tulostaa niitä paperille ja luin ne useaan kertaan
etsien toistuvia strategiatoimijuuteen ja sen kontekstiin liittyviä teemoja ensin
organisaatioroolien sisällä ja sitten niiden välillä. Jotkut teemoista vaikuttivat
toistuvan usein ja liittyvän moniin organisaatiorooleihin (joskin osittain eri
näkökulmista). Näitä olivat esimerkiksi strategiseen suunnitteluun osallistumisen
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mahdollisuudet, raha ja sen säästäminen, asiakaslähtöisyyteen liittyvät tulkinnat,
strategian laatu ja ohjaavuus, tilaaja-tuottajamallin koetut ongelmat,
organisaatiomuutokset, ylhäältä alas johtaminen, toimintakulttuurin jähmeys,
keskushallinnon rooli, hierarkkisuus ja potentiaalin käyttämättä jättäminen. Näiden
toistuvien teemojen suhteen ryhdyin tekemään tarkempaa analyysia siitä, miten ne
liittyivät siihen, että haastatteluissa keskusteltiin strategiasta ja sen suhteesta
haastateltavien omaan työhön. Tämä analyysin vaihe tapahtui lukemalla haastatteluja
yhä uudelleen, tekemällä Nvivon avulla hakuja, leikkaamalla ja liimaamalla palasia
eri haastateltavien puheesta mahdollisten otsikoiden alle (esimerkkinä Kuva 1) ja
monen tällaisen kierroksen jälkeen hylkäämällä joitakin näkökulmia ja valitsemalla
ne näkökulmat, jotka vaikuttivat parhaiten peilaavan haastateltavien maailmaa.
Näiden teemojen alla ryhdyin tekemään tarkempaa analyysiä siitä, kuinka
haastateltavat positioivat itseään puheessaan suhteessa organisaation käytäntöihin ja
tapahtumiin, jotka he liittivät puheessaan strategiaan. Tulokset esittelevät
tutkimuskysymysten kannalta relevantiksi arvioimani materiaalin, johon tulosten
analyysi ja tutkimuksen johtopäätökset perustuvat ja joiden johdonmukaisuudesta
pyrin tämän tutkimuksen lukijat vakuuttamaan.

Kuva 1. Analyysiprosessia: tutkimusaineiston teemojen tunnistamista.
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Yksi tutkijan rooliin liittyvä haaste, jonka jouduin edellisten lisäksi ratkaisemaan
liittyy omaan työhistoriaani, jonka myötä (työskenneltyäni ensin pitkään tutkimusja tuotekehitysyksikössä ja sitten konsulttina) minulla on sisään rakentunut ajatus
siitä, että työhön ja asiakkaisiin liittyvistä asioista ei voi kertoa kenellekään
ulkopuoliselle. Siispä olen joutunut myös tutkimuksen tuloksista kertomisen saralla
etsimään itsestäni tutkijalle sopivaa identiteettiä siihen kuuluvine näkökulmineen ja
toimintatapoineen, sillä esimerkiksi konsultin ja tutkijan roolit organisaatiossa
poikkeavat toisistaan monin tavoin. Konsultin roolissa yhteistyötä asiakkaan kanssa
säätelevät lainsäädäntö, kirjalliset ja suulliset sopimukset sekä konsultin työn eettiset
periaatteet. Usein, joskaan ei aina, kirjallisiin sopimuksiin kuuluu myös
luottamuksellisuussitoumus, joka velvoittaa konsultin pitämään sanktion uhalla
salassa kaiken sen asiakkaan tiedon, joka ei ole julkista ja tämä velvoite on voimassa
myös sopimusajan jälkeen. Asiakkaan harkinnassa on se, minkä verran tietoa
konsultin kanssa jaetaan, mutta koska konsultointi perustuu luottamussuhteeseen,
asiakkaat jakavat yleensä tietoa hyvin avoimesti. Konsultin työssä sopimukset
määrittävät pitkälti osapuolten oikeudet ja velvoitteet ja sopimusten rikkomisen
sanktiot. Sopimuksiin määritellään usein esimerkiksi luottamuksen rikkomiseen
liittyvä vahingonkorvausvelvoite, joka voi olla hyvinkin merkittävä. Konsulttia
sitovat myös konsultointiin liittyvät ammattieettiset vaatimukset, kuten pätevyys,
riippumattomuus ja luotettavuus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei ole
ammattietiikan mukaista ottaa vastaan toimeksiantoja, joihin konsultilla ei ole
sellaista osaamista, että tämä voisi arvioida tuottavansa asiakkaalle lisäarvoa. Lisäksi
on välttämätöntä, että asiakas voi luottaa konsultin vaitioloon.
Tutkijan roolissa tehdään tutkimustyötä tutkittavan organisaation kanssa
sovituin reunaehdoin. Tutkittava organisaatio avaa tutkijalle pääsyn tietoonsa, jota
tutkija kerää esimerkiksi haastattelemalla henkilöstöä tai sidosryhmien edustajia.
Tutkimustyötä ohjaa tutkittavan organisaation kanssa tehty sopimus ja mikäli työhön
liittyy ulkopuolista rahoitusta, myös rahoittajan odotukset työn etenemiseen ja
tuloksiin liittyen. Lisäksi työtä ohjaavat tieteen tutkimusperinne ja tutkijan
ammattieettiset periaatteet kuten kiinnostus uuden tiedon tuottamiseen, rehellisyys,
tunnollisuus, hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen julkaisutoiminnassa ja
kollegiaalinen arvostus (Clarkeburn & Mustajoki 2007). Siinä missä konsultin
työhön kuuluu välttämättömänä tiedon salassa pitäminen, tutkijan työhön kuuluu
tiedon analysointi ja tulosten jakaminen. Kuten konsultoinnissa myös
tutkimushaastatteluissa oma kokemukseni on se, että haastattelun edetessä
luottamussuhde syntyy hyvinkin nopeasti ja haastateltavat kertovat itsestään ja
ympäristöstään hyvin avoimesti. Tämä väistämättä nostaa keskiöön tutkijan eettisten
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päätösten merkityksen. On esimerkiksi pohdittava, missä määrin hyvin avoimesti
itsestään puhuneen haastateltavan puhetta voi käyttää ja miten aineistoa voi
yleensäkin käyttää niin, että tutkittaville luvattu anonymiteetti varmistuu. Myös
tutkijan työssä lainsäädäntö ja sopimukset määrittävät osapuolten oikeudet ja
velvoitteet, mutta lisäksi on huomioitava myös tiedeyhteisön vaatimukset.
Yksi merkittävimmistä eroista konsultin ja tutkijan näkökulmissa ovat tiedon
salaamiseen ja julkisuuteen liittyvät kysymykset. Taulukossa 11 tarkastellaan tiedon
käyttämiseen ja sen julkisuuteen liittyvää kysymystä ja sen ratkaisujen vaihtoehtoja
esimerkin avulla eettisenä pohdintana (Clarkeburn & Mustajoki 2007). Eettisten
kysymysten tietoinen pohtiminen konsultin ja tutkijan työn näkökulmista on ollut
itselleni välttämätön prosessi perusteltujen ratkaisujen tekemiseksi tutkimuksen
edetessä. Erityisesti silloin, kun tutkija on ollut tai on yhtä aikaisesti myös
konsultatiivisessa roolissa tutkimassaan organisaatiossa, saattaa tällaisen
kaksoisroolin hallinnasta tulla haasteellista nimenomaan tiedon julkisuuteen liittyen.
Itselleni perusteltavissa oleva eettinen linjanveto tällaisen tapauksen varalle on
pitäytyä tietoisesti käyttämään tutkimuksen aineistona vain sitä materiaalia, jonka
olen saanut tutkijana.
Taulukko 11. Konsultin ja tutkijan roolien tiedon julkisuuteen liittyvät kysymykset
(Clarkeburn & Mustajoki 2007).
Arvioinnin kohde

Hyötyjen ja riskien

Periaatteiden

Hyve-eettinen

näkökulma

näkökulma

näkökulma

Päätöksenteon

Päätöksestä seuraava

Periaatteiden ja

Ideaalin

eettinen perusta

nettohyöty

sääntöjen

päätöksentekijän

noudattaminen

ihanne

Miten tiedon

Jos luottamuksellista

Luottamuksellinen tieto

Konsultointi perustuu

käyttämiseen ja

tietoa jaettaisiin, niin

on sovittu salattavaksi,

luottamukseen, joten

julkisuuteen liittyvät

haitat olisivat kaikille

joten se salataan.

hyvät konsultit

kysymykset

osapuolille suuremmat

salaavat

ratkaistaan,

kuin hyödyt, joten tieto

luottamuksellisen

konsultointisopimus

pidetään salassa.

tiedon, siispä tiedot
salataan.
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Arvioinnin kohde

Hyötyjen ja riskien

Periaatteiden

Hyve-eettinen

näkökulma

näkökulma

näkökulma

Miten tiedon

Hankittavaan

Tutkimustieto

Hyvät tutkijat keräävät

käyttämiseen ja

aineistoon pohjautuva

julkaistaan noudattaen

ja analysoivat

julkisuuteen liittyvät

tutkimus oletetaan

tutkimukseen liittyviä

huolellisesti

kysymykset

julkaistavaksi, jotta se

sopimuksia sekä

tutkimusaineistonsa

ratkaistaan,

hyödyttää

tieteellistä tutkimusta

voidakseen perustella

tutkimussopimus

tiedeyhteisöä, siispä

ohjaavia periaatteita.

julkaisemansa

tutkimustulokset

tulokset.

julkaistaan edellyttäen,
että julkaisemisen
arvioidut hyödyt ovat
haittoja suuremmat.

Edellä olleen tutkimusmetodologian kuvauksen jälkeen, seuraavassa luvussa
käydään läpi tutkimustuloksia. Tarkoituksena on esitellä ja analysoida tutkitun
organisaation strategiatyötä ja strategiatoimijuutta sekä avata haastateltujen
strategiaan osallistumisen kokemuksia. Lisäksi kuvataan sitä, millaisina päättäjien
strategiset linjaukset näyttäytyivät henkilöstölle ja millaisiin reaktioihin ne johtivat.
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4

Tutkimustulokset

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu kaupungin poliittisia päättäjiä ja
hyvinvointipalveluiden eri organisaatiotasoilla toimivaa henkilöstöä haastattelemalla.
Hyvinvointipalveluiden organisoituminen vastuineen oli haastatteluhetkellä
epäjatkuvuuskohdassa: tilaaja-tuottaja-malli oli hyvin nopealla aikataululla purettu,
uuden organisaation johtajat oli juuri nimitetty ja näin myös palvelupäälliköiden
esimiehet olivat pääosin juuri vaihtuneet tai vaihtumassa. Tilaajan ja tuottajan
organisaatiot oli ilmoitusluontoisesti yhdistetty ja uutta, tilaaja-tuottaja-mallin
korvaavaa toimintamallia ja sen käytäntöjä vielä etsittiin. Niinpä monissa
haastatteluissa kuvastui hämmennys uudessa tilanteessa, ja myös monenlaiset
muutokseen liittyvät tunteet innostuksesta pettymykseen ja toiveikkuudesta
epäuskoon olivat vielä pinnassa ja käsittelemättä. Koska tämän tutkimuksen tarkoitus
ei kuitenkaan ole tämän muutosvaiheen tarkastelu, jäävät nämä tunteet vähäiselle
käsittelylle tässä työssä. Sen sijaan aineistoa tarkastellaan tutkimuskysymysten
viitoittamana.
Luvussa 4.1 tarkastellaan strategiakäytäntöä organisaation hierarkiaa
mukailevaan johtamisjärjestelmään ja rakenteeseen kiinnitettynä ja siihen
osallistumista haastateltujen kokemana poliittisten päättäjien, henkilöstön ja
strategia-asiantuntijoiden näkökulmasta. Luvun 4.2 otsikoiden alla on haastateltujen
kokemuksia ja näkemyksiä organisaation strategiasta ja luvun tarkoitus onkin
pääosin taustoittaa tuloksia avaamalla tutkimuksen kontekstia. Luvussa 4.3 käydään
läpi haastateltujen kokemuksia siitä, kuinka he kokivat omat mahdollisuutensa
vaikuttaa strategiaan ja osallistua strategiatyöhön. Luvussa 4.4 on tulosten
yhteenveto, jossa kuvataan, miten haastatellut kokivat strategian asettamat odotukset
omalta kannaltaan sekä kuvataan strategiadiskurssissa tunnistettuja positiointeja ja
subjektiviteetteja. Tulosten analyysi ja vertailu aiempaan tutkimukseen jatkuu
luvussa 5.
4.1

Strateginen suunnittelu osana johtamisjärjestelmää

Seuraavassa esitellään haastateltujen – poliitikkojen, henkilöstön ja strategiaasiantuntijoiden – ajatuksia strategiatyöstä tutkittavassa organisaatiossa. Lisäksi
tarkastellaan
sitä
miten
organisaation
strategiakäytännöt,
erityisesti
johtamisjärjestelmään ja hierarkkisiin rakenteisiin kiinnitetty strategiaprosessi
vaikuttivat strategiatoimijuutta mahdollistaen tai estäen.
87

4.1.1 Poliittiset päättäjät
Poliittiset päättäjät tässä tutkimuksessa koostuivat kaupunginhallituksen alaisen
hyvinvointilautakunnan ja hyvinvointitoimikunnan jäsenistä. Lautakuntaan ja
toimikuntaan viitataan tässä tutkimuksessa yhteisnimellä “toimielin”. Toimielinten
jäsenet kokivat yleisesti ottaen omat osallistumis- ja vaikutusmahdollisuutensa
hyvinä, vaikuttamisen edellyttäessä kuitenkin omatoimisuutta ja kykyä verkostoitua,
jotta voi vaikuttaa myös muutoin kuin virallisiin tilaisuuksiin osallistumalla.
Strategiatyö nähtiin kohtuullisen kattavana ja avoimenakin prosessina, johon
osallistuminen oli osittain itsestä kiinni.
“Kuinka aktiivisesti ja millä tavalla asioita tuo esille…nii kyllä mä
henkilökohtasesti koen, että mä oon tosi tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiini.
Että totta kai se on yhteispeliä ja demokratian mukaan toimitaan, mutta että
kyllä omalla toiminnalla ja aktiivisuudella voi tosi paljon vaikuttaa siihen.”
(Poliitikko)
“Kyllä ne [yhteiset infot ja keskustelutilaisuudet] on hyviä juttuja, mutta en tiiä
kuinka suuri vaikutus niillä siihen valmisteluun on sitte loppujen lopuks. Että
kyllähän ne jotka tuntee organisaation ja organisaatiossa olevat henkilöt, ne
luottamushenkilöt jotka on ollu pitkään, niin nehän pystyy vaikuttamaan muuta
kautta.” (Poliitikko)
”Oli tosi massiiviset [strategian] valmisteluseminaarit ja siellä kyllä jokainen
joka halus pääsi vaikuttaan. Että ehkä enemmänki oli päättäjien keskuuessa sitä,
että turhauduttiin eikä jaksettu lähteä mukaan. Mutta kyllä minusta siellä – jos
itellä on halua vaikuttaa – niin varmasti jokainen pääsi. Eikä pelkästään
päättäjät, vaan myös henkilöstöä, henkilöstön edustusta ja kuntalaisten
edustustaki oli.” (Poliitikko)
Tutkittavassa
organisaatiossa
yllämainituissa
toimielimissä
oli
haastatteluajankohtana, keväällä 2014, yhteensä 21 jäsentä, joista seitsemän oli
valtuutettuja ja 14 muita poliittisten puolueiden nimeämiä edustajia. Tämä asetti
toimielinten jäsenet jossain määrin eriarvoiseen asemaan strategiatyön osalta, koska
strategiaseminaarit koettiin pääosin kohdennetun valtuutetuille. Näin toimielimissä
oli myös niitä jäseniä, jotka eivät olleet käytännössä juurikaan osallistuneet
strategiatyöskentelyyn, mutta olivat jäsenyytensä myötä vastuussa strategian
toimeenpanosta. Joidenkin haastateltujen mielestä tämä näkyi myös käytännön
tasolla toisaalta vaikeutena sitoutua päätöksiin, joihin ei ole ollut vaikuttamassa ja
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toisaalta vaikeutena ymmärtää strategiadokumentteja tai sisäistää strategiaa riittävän
hyvin voidakseen mielekkäällä tavalla sitä kommentoida ja sitoutua sen taakse.
Lisäksi strategiatyössä käytetty kieli ja käsitteet arvioitiin osalle valtuutetuista
vieraiksi.
”Isoja valtuustoseminaareja oli keskellä päivää ja osa ei oo edes pystynyt
työnantajansa kanssa sopimaan, että miten näitä asioita hoietaan. Sitte
istutetaan johonki seminaariin, jossa joudut operoimaan semmosilla käsitteillä,
joita et esimerkiksi ihan edes ymmärrä.” (Poliitikko)
“Ja valtuustohan toki päättää paljon muutakin ku ite strategian. Talousarvion ja
monia muita linjauksia, niin jollain tavalla…kaikki ei koe niitä omikseen ja
itseään sitoviksi, vaikka kyllähän ihan lain mukaanki on näin, että [toimielimen]
pitäs toteuttaa sitä valtuuston tahtoa… Mutta näinhän ei sais toimia, koska
kyllähän valtuusto on ylin päättävä elin kunnassa ja kaupungissa ja kyllä sen
pitäs sitoo kaikkia, sekä virkamiehiä että [toimielimiä].” (Poliitikko)
“Ja sitte ne [strategia-asiantuntijoiden ja -konsulttien dokumenteiksi kokoamat
workshoppien keltaiset post-it-laput] lähti kommentoitavaksi [poliittisille]
ryhmille. Meki omassa ryhmässä käytiin niitä läpi, mutta mää uskon et on tosi
tosi vaikee semmosella valtuutetulla, joka ei oo ollu siinä seminaarissa läsnä, ni
sitte lähtee niitä laatikoita kommentoimaan.. Tai edes ajattelemaan sitä, että okei
toi passais tohon, mutta miten se näkyy siellä perushoitajan työssä. Tosi vaikee
kyllä lähtee sitten ulkopuolisena tavallaan kommentoimaan sitä.” (Poliitikko)
Poliitikot tunnistivat strategiaprosessissa omasta näkökulmastaan esimerkiksi, että
–
–

Oma aktiivisuus ja verkostojen hyödyntäminen on tärkeää vaikuttamisen
kannalta.
Strategiatyöhön osallistuminen ja siinä vaikuttaminen on kaupungissa laajasti
mahdollistettu.

Toisaalta poliitkot tunnistivat strategiatyössä omalta kannaltaan ainakin seuraavat
haasteet
–
–
–
–

On vaikeaa järjestää strategiatyöhön aikaa varsinaiselta työltä.
Strategiatyössä käytettävät käsitteet ovat vieraita ja vaikeita niille, jotka eivät
niitä esimerkiksi työssään muutoin tarvitse.
Ellei ole henkilökohtaisesti osallistunut strategiatyöhön, siinä syntyneitä
dokumentteja on vaikea ymmärtää ja kommentoida.
Ellei ole itse ollut osallisena strategiatyössä, työn tuloksiin on vaikeampi sitoutua.
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4.1.2 Hyvinvointipalveluiden henkilöstö
Henkilöstö tässä tutkimuksessa koostui kaupungin hyvinvointipalveluissa eri
tehtävissä
toimivista
johtajista,
johdon
asiantuntijoista,
päälliköistä,
palveluesimiehistä ja työntekijöistä. Yleisesti ottaen henkilöstö koki osallistuneensa
strategiatyöhön vähäisessä määrin. Erityisesti johtajat ja heidän suorat alaisensa
usein viittasivat tällöin “ylätason” strategiatyöhön, jossa tehtiin esimerkiksi vision ja
arvojen määrittelyä. Tämä strategiatyö koettiin keskushallinnon strategiaasiantuntijoiden ohjaamaksi prosessiksi, johon vain harvat tulivat kutsutuiksi
mukaan. Kutsuttujen lisäksi jotkut osallistuivat prosessiin valmistelemalla tai
kommentoimalla pyydettäessä dokumentteja strategiatyötä varten ja tätä työtä tehtiin
myös johtoryhmissä. Valmistelu ja kommentointi oli osa virkamiestyötä, jonka
myötä johdon strategiaan oli pystytty saamaan hyvinvointipalveluille tärkeitä asioita.
Strategiakäytäntöjä ei nähty aina kuitenkaan hyvinvointipalveluiden johdossakaan
ongelmattomina strategiatyöhön osallistumisen ja sen sisältöön vaikuttamisen
kannalta.
”Tuo palveluitten järjestämisohjelma mikä meillä tehtiin sillon 2013 on
kuitenkin minusta ollu hyvä asiakirja... Tää palvelumallihan oli sitte seuraava.
Näihinhän me ollaan osallistuttu, nää on meidän kirjottamia hyvin pitkälle.
Täällä on kyllä pystytty noihin vaikuttamaan. Mut sitte, siinä ite siinä
strategiatyöskentelyssä, se meni tällä kierroksella niin korkealle tasolle, ettei
siinä meiän tason johtajia ollu kovinkaan paljon.” (Johtaja)
“Ja sit sen koen, et on saatu strategiaan niitä tärkeitä asioita. Se et kyl mä koen
et se palvelumalli, joka hyvinvointipalveluista on ollu, ja ku ne luottamushenkilöt
ovat myös sen päättäneet niin, se on tavallaan myös jäsentyny sieltä strategiasta
eteenpäin ihan konkreettisiksi linjauksiksi.” (Johtaja)
”En ollu siinä [strategiatyössä] kyllä hirveesti mukana eikä meiltä moni
muukaan, että se on ollu tämmönen konsernivetonen asia.” (Johdon asiantuntija)
”Sithän tässä tulee aina se hektisyys, että kauheen nopeesti pitää kaikkien tehä...
yhtenä aamupäivänä tuli toimeksianto, että katoppa iltapäivällä
hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tätä prosessia. Ja kun sain sen pumaskan
käteen, niin sitä oli yli 50 sivua... Ne oli sitä [keskushallinnon
asiantuntijatyöryhmissä]
kirjottanu
ja
strategiasta
jalkauttaneet
järjestämisohjelmaa koko kaupungin näkökulmasta...kauhistus sitä kieltä. Siis
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minä mietin, että minä en ymmärtäny puoliakaan. Sanoja toisensa perään
laitettu.” (Johtaja)
“Mä oon ollu osa tätä valmistelukoneistoa eli sillon kun oon saanu kirjottaa
siihen omalle tontille… Sit ne katotaan yhteen ja välillä ne sun tekemät tekstit on
muuttunu ihan toiseksi, mutta se on vaan sitten hyväksyttävä.” (Johdon
asiantuntija)
“Tämä strategia mikä nyt on… siinä hirveesti pantiin panoksia siihen
kuntalaisten osallistamiseen ja sitä tehtiin, mutta että ei sitte taas mun mielestä
riittävästi meiän toimijoitten osalta.” (Johdon asiantuntija)
Palveluesimiehet ja työntekijät näkivät strategian annettuna, “ylhäällä”
mietittynä dokumenttina ja talouden raamina, johon heillä oli vain vähäisiä
mahdollisuuksia vaikuttaa. He näkivät vastuun strategiakeskustelun käymisestä
olevan omalla esimiehellään, mutta keskustelun tehtäväksi nähtiin tyypillisesti
“ylhäällä” päätetyn strategian avaaminen käytännön tason merkityksiksi ja tehtäviksi.
Ylätason strategia koettiin usein kuitenkin niin kaukaiseksi arjen työstä, että
keskustelu strategian sisällöstä jäi vähäiseksi. Vaikutusmahdollisuudet strategian
sisältöön tai oman työn taloudelliseen raamiin muutoin kuin jo päätetyn strategian
toimeenpanijana nähtiin tässä ryhmässä lähes olemattomina.
“Sitten kun me on [strategia]kalvot näytetty, niin sittenpä me istutaan. Ja sitten
aletaan pohtimaan ja keskustelemaan ja mietitään, että mitä tämä tarkottaa
meijän työn kannalta.” (Palvelupäällikkö)
”Että kyllä meillä.. sitä keskustelun ilmapiiriä luodaan. Mutta sitte että tuleeko
työntekijälle semmonen olo, et se menee jonneki, niin se jää ehkä vähemmälle...
Mut kyllä meiän se strateginen työ, kyllähän se tehhään sillä tavalla aika paljon
perinteisellä tavalla.” (Palvelupäällikkö)
“No sitä en tiedä, että ketkä sen [strategian] tekkee loppupeleissä. [Tiedotetaan
vaan, että] ruvetkaa toimimaan tämän mukasesti. Juuri se on se kaukaisuus. Että
se on kaukana.” (Palveluesimies)
“[Kysymys: Esimiehetkö eivät vaikuttaneet siihen miten arvot määräytyy?] “Ei,
enkä ois kyllä halunnukaan. Sitte ois ollu tämmöisiä päiviä, että ‘nyt ryhmissä
mietitte mitkä ne olis’. En mä semmosta ois halunnu.” (Palveluesimies)
“En minä tiiä kuka ne budjetit tekkee. Tehhäänkö ne tuolla päällikkötasolla. Ei
me olla oikeestaan saatu vastausta...” (Palveluesimies)
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[Kysymys: Miten hyvin sun mielestä ne strategiajutut mitä on puhuttu, on
linjassa sen kanssa miten käytäntö toimii?] “Hyvin heikosti. Sen viimesimmän
strategialehtisen minkä mä näin, niin se oli helkkarin kalliille kiiltävälle
paperille, oikeen hohtavalle paperille taitettu, niin mä aattelin, että tuo ei käy
ees vessapaperiksi. Että kyllähän se oli musta niin jotenkin.. ylhäältä katottuna
ja eikä käytännön tasolta nähtynä ollenkaan. Että ei silläkään paperilla
käytännön työssä ollu muuta arvoo kun se, että se nyt on painettu. Mut että ei
muuten.” (Työntekijä)
Henkilöstö tunnisti strategiaprosessissa omasta näkökulmastaan esimerkiksi, että
–
–

–

Varsinaiseen strategiatyöhön jotkut kutsutaan mukaan asemansa perusteella.
Jotkut pyydetään lisäksi valmistelijan tai kommentoijan rooliin.
Strategia on suunnitelma. Ylätason linjaussuunnitelma valmistellaan pääosin
poliittisten
päättäjien
ja
konsernin/keskushallinnon
toimesta.
Toimeenpanosuunnitelman tekemiseen osallistuvat myös toimintojen johtajat ja
näiden johtoryhmät.
Strategia tiedotetaan ylhäältä alas toimeenpantavaksi.

Toisaalta henkilöstö tunnisti strategiatyössä omalta kannaltaan ainakin seuraavat
haasteet
–
–
–
–

–

Käytännön tasolla henkilöstön mukana oleminen strategiatyössä muutoin kuin
toteuttajina on varsin vähäistä.
Strategia tuntuu monen työssä kaukaiselta.
”Hieno” strategiakieli ei tunnu omalta.
Strategiatyö itsessään herätti kysymyksiä (miksi asiantuntijan teksti muuttuu
matkalla, miksi niin paljon työpajoja, miksi hätäiset kommentointikierrokset,
kuka tarvitsee niin paljon dokumentteja).
Taloudellinen suunnittelu on keskittynyt päällikkötasolle ja talouden
asiantuntijoille: talousraami tulee palveluesimiehille annettuna.

4.1.3 Strategia-asiantuntijat
Tähän tutkimukseen haastatellut strategia-asiantuntijat työskentelivät kaupungin
keskushallinnossa, vastaten esimerkiksi strategiaprosessista ja sen kehittämisestä,
strategiatyön koordinoinnista ja sen tulosten dokumentoinnista. Strategian
näkökulmaa oli 2013 uudistettu tekemällä kaupunkiyhteisön strategia
kaupunkiorganisaation strategian sijaan. Strategiatyöhön oli kutsuttu mukaan
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poliittisten päättäjien lisäksi johtajia ja päälliköitä. Joitakin kaupunkilaisia oli
kutsuttu sparraamaan strategiaa erillisessä työryhmässä, ja lisäksi kaupunkilaisilla oli
mahdollisuus kommentoida strategiaa verkkosivuston kautta. Myös henkilöstölle oli
tarjolla tämä sama verkkosivuston kommentointikanava. Strategiatyöhön
osallistuminen noudatti kaupungin johtamisjärjestelmää, jossa valtuusto on
keskeinen strategiatoimija. Vision ja strategisten tavoitteiden lisäksi myös
kaupunkiyhteisön arvot päätettiin strategiatyön yhteydessä. Johtamisjärjestelmän
myötä strategiasta piirtyi vesiputouksen kaltainen mekanismi, jossa ylätason
strategiset linjaukset valutetaan seuraavalle tasolle toimenpideohjelmien
suunnittelua varten, ja kun linjaukset on lyöty lukkoon, ne jalkautetaan
johtoryhmäkeskustelujen ja lopulta kehittämiskeskustelujen kautta. Sekä poliittisten
päättäjien perehdyttäminen strategiatyön toimintamalleihin että ison organisaation
sitouttaminen strategian tavoitteisiin nähtiin haasteellisena, mutta strategian
käytäntöön viemisen vastuutus koettiin kuitenkin johtamisjärjestelmän mukaisena
selkeäksi. Strategia-asiantuntijat arvioivatkin, että strategiasta ja arvoista on käyty
keskustelua työyksiköissä, mutta seuranta tämän osalta oli haastatteluvaiheessa vielä
työlistalla.
“Tää prosessi on sillä tavalla, että.. me tehtiin kaupunkiyhteisön strategia, että
me ei tehty kaupunkiorganisaation eikä varsinkaan jonkun linjaorganisaation
strategiaa… Kaupungin johtamisjärjestelmässä valtuusto on se keskeinen
strategiatoimija, joka edustuksellisesti päättää että mitkä asiat on kaupungille
tärkeitä, tekee ne valinnat. Tavallaan se valtuusto on siinä prosessissa se toimija.
Mut sitten meillä on tietenkin kuntalaiset. Jos me halutaan, että meillä on
aktiiviset kuntalaiset, halutaan ne mukaan toteuttaan. Tietenkin sitten meillä on
henkilöstö, ja heidän osallistuminen tietenkin sillä tavalla, että on se strateginen
johto kaupungissa, on tavallaan kaupungin johtoryhmä, siinä on
pääprosesseista edustajat ja sitten apulaiskaupunginjohtajat, meidän
konsernipalveluitten johtajat. Sitten se muu osallistuminen tavallaan tehdään
sillä tavalla organisaatiossa, että ihan normaalia johtamisjärjestelmää
mukaillen tai sitä korostaen, että eri johtoryhmätasoilla ja sitten työyksiköissä,
sitä kautta sit käsitellään asioita.” (Strategia-asiantuntija)
[Kysymys: Miten sitten henkilöstöltä kerätään näitä ajatuksia ja ideoita ja
näkökulmia, joita kuntalaisilta on kerätty?] “Jotenkin sillain myös tähän
strategiaprosessiin samalla tavalla. Näihin eri prosessin vaiheisiin pääs
henkilöstö ottaan kantaa. Oli pari-kolme viikkoa, että oli mahollisuus sähköisesti
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ottaa kantaa. Ja sitten tietenkin oli semmonen noin sata henkilöä, päällikköjä ja
johtajia, oli hyvinkin aktiivisesti mukana.” (Strategia-asiantuntija)
“Ja sitten arvoista, niistä käytiin [strategiatyön aikana] keskustelua… Ja sitten
tietenkin jalkauttamisessakin on käyty yksiköittäin tätä arvokeskustelua, että
mitä se nyt meiän käytännön työssä tarkottaa, että ollaan reiluja ja niin
edespäin.” (Strategia-asiantuntija)
“Tässä ihan perusjuttu on tietenkin se, että miten kehittämiskeskustelussa
tavallaan käyään läpi sitä, että miten se strategia näyttäytyy omassa työssä, että
ollaan tavallaan rakentamassa niitä pyramideja, osana siinä. Sen työntekijän
työ on osa sitä pyramidin rakentamista... Kyllähän ne [substanssiin liittyvät]
keskustelut on käyty minun ymmärtääkseni aika laajasti siellä työpaikoilla. Että
uskon siihen, että se ymmärrys, et se on tavallaan noussu sieltä [työntekijöiltä]
ja sitten yhessä on ne käsitelty.” (Strategia-asiantuntija)
[Kysymys: Onko strateginen suunnittelu ja toteutus teillä kaksi eri vaihetta?]
“Ei, kyllähän ne lähtökohtasesti on samassa. Että meillä on kaupunkistrategia
ja sitten on sitä toteuttavat tämmöset strategiset ohjelmat... Tavallaan nämä on
ne ohjelmat, missä on tarkemmin määritelty tavoitteet.” (Strategia-asiantuntija)
[Kysymys: Mitä arvelet, että ihmiset organisaatiossa tulevat kertomaan minulle
strategiasta?] “Että ollaan kehitetty jotaki abstraktia jossakin tuolla. Miten se
tänne liittyy? Pitäs keksii joku toinen sana [sanan ‘strategia’ tilalle]. Mekin
ollaan mietitty tässä, että mikä on se oikea kieli puhua siitä, että se on
ymmärrettävää.” (Strategia-asiantuntija)
[Kysymys: Onko teillä nyt tällä hetkellä tietoa, että onko se strategia oikeasti
valunut sinne arkeen?] “Ei sitä oo kysytty. Tiedetään, että meillä aika monet
työyhteisöt on käsitelly arvoja ja me ollaan ite asiassa tehty pohjatkin nyt että
millä niitä voi käsitellä... Mutta sitä ei ole vielä nyt lähetty tsekkaamaan ja
velvotettu vielä et saatas tsekki niistä, että missä kaikissa ryhmissä on. Et se on
työlistalla.” (Strategia-asiantuntija)
Strategia-asiantuntijat tunnistivat strategiaprosessissa omasta näkökulmastaan
esimerkiksi, että
–
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Strategia oli merkittävällä tavalla uudistunut siirryttäessä kaupunkiorganisaation
strategiasta kaupunkiyhteisön strategiaan.

–

–
–
–

Strategiatyöhön oli tuotu uusia ja innovatiivisiakin elementtejä kuten nuorten
kuntalaisten
sparrausryhmä
ja
strategiadokumenttien
sähköinen
kommentointimahdollisuus.
Strategiaprosessi eteni loogisesti ja johtamisjärjestelmän mukaisesti.
Strategian ja sen toteutuksen suunnittelu ovat samaa, suhteellisen saumatonta
kokonaisuutta.
Strategiatyöhön on osallistunut laajasti päättäjiä, kuntalaisia ja henkilöstöä.

Toisaalta strategia-asiantuntijat tunnistivat strategiatyössä omalta kannaltaan ainakin
seuraavat haasteet
–
–

Strategia-asiantuntijoilla ei ole ollut keinoja tarkistaa, onko strategian
jalkauttamistyö tehty ja onko se tehty laadukkaasti.
Strategian kieli ja strategia sanana saattavat tuntua vierailta käytännön työtä
tekeville.

4.1.4 Näkemyserot osallistumisesta
Edellä olevia strategiatyön kuvauksia tarkastellen voidaan todeta, että ratkaisematta
jääneitä ja jaettuja strategian haasteita olivat esimerkiksi strategiadokumentaation
avautumisen hankaluus niille, jotka eivät olleet itse strategiatyössä mukana. Samoin
se, että strategisesta suunnittelusta ulkopuolella oleminen sai kokemaan strategian
kaukaiseksi. Näiden haasteiden tunnistamisesta huolimatta niitä ei ollut kovinkaan
aktiivisesti pyritty ratkaisemaan. Strategiadokumentaatio tunnistettiin vaikeasti
aukeavaksi ja selittämistä kaipaavaksi, vaikka askeleita dokumentaatiossa käytetyn
kielen yksinkertaistamiseen oli strategia-asiantuntijoiden mukaan pyritty ottamaan.
Vaikka esimerkiksi poliitikot arvioivat, että strategiadokumenttien kommentointi
olisi vaikeaa niille poliitikoille, jotka jäivät tai jättäytyivät strategiatyöpajojen
ulkopuolelle, johtamisjärjestelmää noudattava strategiaprosessi perusti strategian
jalkautumisen oletuksen sille, että strategian selittäminen organisaation tasolta
toiselle onnistuisi strategiadokumentaation avulla.
Sekä henkilöstön jättäminen strategisen suunnittelun ulkopuolelle että strategian
kielen vain sisäpiirille avautuminen onkin ehkä ollut tarkoituksenmukaista silloin,
kun strategian tehtävä oli sodanjohto tai varhainen liikkeenjohto, jolloin strategia oli
tarkoitettukin tarkkaan valitun sisäpiirin salaisuudeksi. Kuitenkin kun koko
henkilöstön odotetaan kiinnostuvan organisaation strategiasta, esimerkiksi
strategiakielestä saattaa tulla kommunikoinnin este ja keskijohtoa (joka ei myöskään
ole osallistunut strategiatyöhön) joudutaan käyttämään strategiatulkin tehtäviin,
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jolloin myös viesti saattaa muuttua matkalla. Tällöin voi olla, että kentällä joudutaan
yhdessä arvailemaan, mitä johdon strategialla oikein haetaan.
Haastateltavista vain harvat kertoivat olleensa mukana ylimmän tason
strategiatyöpajoissa, mutta jotkut olivat kuitenkin osallistuneet johtoryhmätasolla
esimerkiksi palvelumallin suunnitteluun tai pyydettäessä kommentoineet
strategiadokumentaatiota. Strategiaprosessi oli toteutettu siten, että isojen linjojen
strateginen suunnitelma syntyi poliitikkojen ja johdon toimesta ja näihin liittyvät
toimeenpanosuunnitelmat
valmisteltiin
pitkälti
virkamiesten
toimesta
johtoryhmätasolla. Muulla henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua näiden
suunnitelmien kommentointiin samoilla välineillä internetissä kuin kuntalaisillakin.
Haastateltavilla oli kohtuullisen yhtenevä käsitys siitä, miten strategiatyö
organisaatiossa tyypillisesti eteni eli kun ylätason suunnittelu on tehty, nämä
suunnitelmat “jalkautetaan” antamalla ne organisaatiolle tavoitteiksi toimeenpanon
miettimistä varten esimerkiksi yksiköittäin, kunnes strategia tavoitteineen käydään
viimein kehityskeskusteluissa läpi ja näin strategia muuttuu yksilötason tavoitteiksi.
Henkilöstön systemaattinen osallistuminen strategian suunnitteluvaiheeseen ei
käynyt haastatteluissa ilmi eikä johtamisjärjestelmän rakenteita mukaileva
strategiaprosessi varsinaisesti osoittanut tälle osallistumiselle paikkaakaan.
Strategiatyöpajoihin itse osallistuneilla vaikutti kuitenkin olevan tästä positiivisempi
kuva kuin muilla. Kaikkiaan strategiatyö näytti kuitenkin pohjautuvan logiikkaan,
jossa ensin päätöksentekijät ja johto tekevät suunnitelmat ja asettavat tavoitteet ja
sitten työntekijöille tiiviisti viestitään, mitä halutaan, ja työntekijöiden tehtäväksi jää
tämän tahdon toteutus. Strategiassa oli alkuun tavoiteltukin tiivistä ja tehokasta, jopa
konemaista muotoilua tätä viestintää helpottamaan.
“Yks dia [strategiasta] niin siinä yhellä kuvalla voi oikeestaan kertoo sen kaikki.
Et sitä haettiin että pystytäänkö jopa tämmöseen vähän konemaiseen muotoiluun,
mutta ei me ihan niin pitkälle päästy. Mutta siis yksinkertanen juttu, koska sitte
se on helpompi viestiä.” (Strategia-asiantuntija)
Ajatus strategiasta johdon tekemänä suunnitelmana vaikutti jaetulta
itsestäänselvyydeltä eikä henkilöstön vähäistä osallistumista tunnuttu näkevän
kovinkaan ongelmallisena. Strategia-asiantuntijat vaikuttivat olevan strategiatyön
keskiössä ohjatessaan prosessia, valmistellessaan aineistoa ja kootessaan esimerkiksi
strategiatyöpajojen keltaisten post it -lappujen ja valmisteluvaiheessa tehdyn
materiaalin pohjalta yhteistä strategianäkemystä laajoiksi dokumenteiksi. Uusia
näkökulmia mietittäessä oli päädytty tekemään koko kaupungiyhteisön strategia (siis
ei kaupunkiorganisaation strategiaa) ja tätä ajatusta tukien oli myös koottu halukkaita
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kuntalaisia antamaan panoksensa strategian sisältöön. Kaupungin omat työntekijät
tuntuivat kuitenkin jääneen osallisuuden ja vaikuttamisen marginaaliin. Poliitikkojen
kannalta taas strategiatyön käynnistyminen välittömästi uuden valtuustokauden
alettua on vaikuttanut haastavalta. Erityisesti osalla uusista valtuutetuista arveltiin
olleen vaikeuksia kyetä niin nopeasti valintansa jälkeen kasvamaan strategiseen
rooliin.
”Jos yleensä päätöksentekoa mietitään, niin onhan siinä iso ristiriita, että
vaaleilla valitaan yleensä tämmösiä joko mukavia naapureita tai yhden asian
ihmisiä, että yks joku yksittäinen asia on ihmiselle hyvin tärkeä. Sitte ku vaalit
on ollu, niin sen jälkeen niitten valtuutettujen pitäs olla niitä strategisia johtajia,
jotka kattoo vain isoja kokonaisuuksia, isoja linjoja...” (Poliitikko)
”Käytiin [strategiatyöpajoissa] keskustelua ja sitte se lähti eteenpäin
työstettäväksi [strategia-asiantuntijoille]. Että tehkääs pojat näistä... tässä ois
näitä keltasia lappuja.” (Poliitikko)
”Ja en tiiä sitte, että miten se toimintamallina vois olla toisenlainen se
strategiatyö. Et kyllä se aika ylätasolla on. Ja sitte mun tehtävä on se ylätason
strategiakieli kääntää kentän kieleksi ja ruveta tekemään töitä. Elikkä mä oon
siinä välissä. Näin mä oon sen ajatellu.” (Johtaja)
Strategiakäytännön vesiputous-tyyppisestä ajatusmallista tuntui olevan vaikea
irrottautua, sillä sen periaate oli tuttu jo vuosien takaa ja se vastasi hyvin vallitsevan
strategiadiskurssin ja strategiatradition oletusta hierarkkisesta työnjaosta.
Strategiatyö näyttäytyi hallinnon ja päättäjien suunnitteluprosessina, jonka
lopputuloksena oli päättäjien hyväksymä kattava dokumenttikokoelma, jonka
merkityksen oman työnsä kannalta henkilöstö osittain kyseenalaisti.
”Jäin miettimään, että mikä mieli tässä nyt on, että meillä on selkeet
kaupunkistrategiat, ni miks näitä pitää sitte kaikista tehä hirveen hienoja kirjoja,
joita ei kukaan lue.” (Johtaja)
”Mä oon vähän sitä mieltä, että tässä Suomen kunnallispolitiikassa käytetään
hirveesti työtä kirjottamiseen. Tässäki kaupungissa on kaikenlaista strategiaa ja
suunnitelmaa ja paperia vallan hirvittävät määrät, ja ne on aika kaukana siitä
suorittavasta portaasta. Että niin kun mä oon sanonutkin tai tää
työntekijäväkikin aika paljon, että hirveästi käytetään kyllä työpanosta
tekemällä näitä erilaisia papereita. Sillon kun mä oon pienessä kunnassa ollu,
niin me sillon siellä päätettiin, että se paperin tuuttaaminen painetaan minimiin
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ja koitetaan keskittyä tähän olennaiseen, tähän toiminnan johtamiseen oikeaan
suuntaan.” (Palvelupäällikkö)
”Hyvin vähän strategian nimellä on puhuttu strategiasta tuolla työntekijätasolla.
Eli siellä terveysasemilla lääkärit ja hoitajat ja terveydenhoitajat ketä siellä on
töissä, niin hirveän vähän siellä puhutaan, että nyt meille on muuten tullu
tämmönen strategia, katotaanpa mitä siellä on ja puhutaan.” (Johdon
asiantuntija)
“Nyt mun on pakko sannoo, että kun mä oon sillon ollu palveluesimiehenä, niin
en minä muista että mitenkä meitä ohjeistettiin [strategian osalta] muuta kun
että sitä pitää jalkauttaa. En todellakaan muista. Koska se liitty sitten, että kohta
siihen perrään tuli näitä kaikkia organisaatiouudistuksia, jotka söi voimavaroja
yheltä sun toiselta siinä kohassa. Ja oli isoja mullistuksia ja näin. Musta tuntu,
että oli niin nalakissa niitten töitten kanssa, että ei siinä mittään strategiaa kuule
hirveesti miettiny. Sitä yritettiin selevitä, päivästä toiseen ja viikosta toiseen ja
saada jotenkin väki riittämään… mä ainakin oon sitä mieltä että se on jääny
vähän jokaisen omalle vastuulle, että miten sen sitten siihen käytäntöön ossaa
soveltaa.” (Palvelupäällikkö)
”Se tavote siinä työssä ei välttämättä oo selkee, että mikä minun tavotteeni tässä
työssä on esimiehen mielestä. Jos ajatellaan sillä tavalla että esimiehen pitäs se
asettaa, kertoa et mikä on meiän tilanne ja mikä meidän tavote on. Se oli jollakin
tavalla että ei, se nousi sieltä [kyselystä], että sitä tavotetta ei oltukaan monille
asetettu.” (Johdon asiantuntija)
Strategian tiimoilta syvällisempi keskustelu ryhmissä vaikutti vähäisemmältä
kuin ehkä strategia-asiantuntijat olivat olettaneet. Samoin strategiaprosessi vaikutti
hyvin selkeästi ylhäältä alas liikkuvalta, vaikka strategia-asiantuntijoilla ja myös
poliitikoilla oli käsitys henkilöstön kattavasta osallistamisesta prosessiin. Erilaisia
näkemyksiä strategiatyöhön osallistumisesta on tiivistetty Kuvioon 7. Kuviossa
esitelty Prosessi 1 kuvaa tilannetta, jonka strategiatyöhön itse osallistuneet
haastatellut arvelivat toteutuneen eli että strategiaprosessi oli mahdollistanut
kattavan poliittisten päättäjien osallistumisen, mutta myös henkilöstön ja
kuntalaisten. Vaikutti jopa, että jotkut ajattelivat osallistumisen olevan pitkälti kiinni
omasta valinnasta ja jos vain itse todella halusi osallistua ja vaikuttaa, se oli
mahdollista. Strategiasta puhuttiin päättäjien linjauksina, jotka erilaisten
jalkautuskeskustelujen kautta lopulta päätyisivät kehityskeskusteluissa sovittaviksi
henkilökohtaisiksi tavoitteiksi ja tämä varmistaisi strategian toteutumisen. Strategian
98

suunnitteluun osallistuneet muodostivat tästä näkökulmasta strategiakäytännön
subjektit ja muu organisaatio sen objektit.
Prosessi 2 kuvaa sitä, millaisena strategia-asiantuntijat toivoivat
strategiaprosessin toteutuneen. He kertoivat uskovansa, että kentällä oli etukäteen
käyty substanssiin liittyvät, strategiaa valmistelevat keskustelut, jotka sitten nousivat
organisaatiossa johtamisjärjestelmän polkua ylöspäin päätyäkseen osaksi
strategiatyötä. Strategiatyön tulosten dokumentaation he arvelivat kulkevan samaa
johtamisjärjestelmän reittiä takaisin alaspäin toimenpiteiden suunnitteluun ja
edelleen muuttuen toiminnaksi kehityskeskusteluissa asetettavien tavoitteiden kautta.
Strategiaprosessi haluttiin nähdä vuorovaikutteisena ja osallistumiseen kannustavana,
jossa niillä, jotka osallistuivat strategiatyöhön tai sen valmisteluun, olisi subjektin
positio, sisältäen mahdollisuuden vaikuttaa. Osa oletetuista osallistujista muuttui
kuitenkin strategian objekteiksi silloin, kun päättäjien hyväksymä strategia oli aika
viedä käytäntöön.
Prosessi 3 kuvaa sitä, kuinka henkilöstö usein kertoi strategiaprosessista. He
näkivät osallistumisensa vähäisenä, ja kun strategiatyöhön oli osallistuttu, se tapahtui
esimerkiksi dokumenttien valmisteluna tai kommentointina ylätasolta ohjattuun
strategiatyöhön. Strategiatyön tuloksena nähtiin strategia-asiantuntijoiden kokoamat
dokumentit, jotka jaettiin esimiehille, joiden käskettiin niiden avulla jalkauttaa
strategia. Osa esimiehistä kävi dokumentit läpi ja osa ei käynyt. Tilanteissa, joissa
esimerkiksi ajankäyttöä piti priorisoida, arjen toiminta nähtiin tärkeämpänä kuin
strategiadokumentaatioon paneutuminen. Henkilöstö näki strategiatyöhön
osallistuneet subjekteina suhteessa strategiaan, mutta kaikki eivät suinkaan nähneet
itseään objekteina, vaan nostivat esille niitä valinnanmahdollisuuksia, joita heillä oli
suhteessa strategian merkitykseen omassa työssään esimerkiksi jättämällä strategian
huomiotta.
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Kuvio 7. Osallistumisen näkökulmia strategiaprosessiin.

Vaikka jotkut organisaatiot esittelevätkin rohkean innovatiivisuuden ja henkilöstön
työhyvinvoinnin tärkeinä asioina – kuten myös tämän tutkimuksen organisaatio –
tieteellisen liikkeenjohdon perimä tuntuu istuvan johtamismalleissa sitkeästi. Niinpä
on syytä kysyä, kenellä organisaatioissa on oikeus vaikkapa rohkeaan toimintaan ja
innovatiivisuuteen, jolla on merkitystä ja vaikutusta tulevaisuuden kannalta.
Kysymys on sama myös strategiatyössä: keillä on oikeus ja keillä ei ole oikeutta
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sellaiseen strategiasubjektiviteettiin, jolla on merkitystä organisaation tulevaisuuden
ja hengissä säilymisen kannalta. Vaikutti siltä, että tutkittavassa organisaatiossa
hierarkkinen asema määritti itsestäänselvyytenä myös osallistumisen strategiatyöhön.
Pääsääntöisesti hierarkiassa ylimpänä olevat vaikuttivat olevan strategian sisäpiirissä,
päättäjinä ja aktiivisina osallistujina, ja mitä alempana hierarkiassa on, sitä
vähäisemmät
olivat
vaikutusmahdollisuudet
muutoin
kuin
päätösten
toimeenpanijana. Lisäksi henkilökohtaiset resurssit (kuten tietyn alan
erityisosaaminen) saattoivat antaa joillekin kutsuttuina pääsyn joiltain osin johdon
strategian valmisteluun.
Ne, joilla on valtaa, voivat hierarkiassa päättää muiden tekemisistä ja asettaa
heidän työlleen tavoitteita ja reunaehtoja tai uudelleenorganisoida heidän työnsä
puitteet, neuvottelematta siitä tekijöiden kanssa. Tekijöiltä odotetaan sopeutumista
tilanteeseen ja sitä, että he päättäjien päätöksillä järjestetyissä olosuhteissa tekevät
parhaansa. Monet ovatkin valmiita näin tekemään ja venyvät organisaation ja
asiakkaittensa hyväksi. Jotkut taas ovat pettyneitä erityisesti siihen, että organisaatio
vaatii heiltä yhä enemmän antamatta tarvittavaa tukea, tai ovat turhautuneita siihen,
että organisaatio rajoittaa mahdollisuuksia. Näissä raameissa strategiaan liittyvät
subjektipositiot otetaan ja annetaan, samalla kun strategiakäytännön toimijat jaetaan
sen subjekteihin ja objekteihin.
Tutkittavassa organisaatiossa haastateltavien puheissa toistui “ylhäälle”
keskittynyt päätösvalta ja siihen liittyvä käskytys. Organisaation kulttuurissa oli
syvälle juurtunut ajatus siitä, että on itsestään selvää (ja välttämätön
selviytymismekanismi), että koska valtaapitävät päättäjät ovat päätökset tehneet,
päätöksiä on toteltava ja niihin on mukauduttava, vaikka ne eivät aina tuntuisi
oikeilta, vaikka niitä sisäisesti vastustettaisiinkin ja vaikka niitä tehtäessä ei kentän
ääntä olisi kuultukaan. Myös strategiakäytännöt vaikuttivat olevan ylhäältä alas
johdettuja ilman, että tätä olisi edes merkittävästi kyseenalaistettu. Kuitenkin myös
vastustus oli saamassa äänen, ja sen perusteluna oli usein kokemus
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Tämä kuului esimerkiksi kritiikkinä siitä, että
päätöksentekijöiden ei aina koettu julkisuudessa kantavan vastuuta ikävistä
päätöksistä, vaan seurausten kantaminen jäi yksin virkamiesten tehtäväksi.
4.2

Strategia käytännön työn kontekstina

Haastatteluissa strategiasta käytiin keskustelua peilaten johdon strategian joitakin
teemoja haastateltavien omaan työhön. Työn arjessa strategia näyttäytyi henkilöstölle
usein siten, että se on arjesta irrallaan oleva dokumentti ja kaiken kiireen keskellä
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aikaavievää lisätyötä tai ylimääräistä tiedotettavaa. Strategiaprosessia ohjaavat
strategia-asiantuntijat taas puhuivat yhteisestä kaupunkiyhteisön strategiasta, ja
henkilöstön asemaan viitattiin tässä yhteydessä käyttäen metaforaa, jossa jokaisen
työntekijänkin tulisi nähdä itsensä ensisijaisesti pyramidin rakentajana. Poliitikkojen
suhde strategiaan haastatteluhetkellä tuntui kuvastavan helpotusta siitä, että paljon
aikaa vienyt suunnittelutyö on tehty ja että strategia on etenemässä
toimeenpanovaiheeseen. Kuitenkin jotkut poliitikot näkivät työn tuloksen liian
yleisluontoisena, poliittisena konsensusasiakirjana ja tällöin strategiatyöhön liitettiin
odotuksia siitä, että jatkossa strategia olisi konkreettisempi ja ymmärrettävämpi.
Strategian sisältö vaikutti haastateltaville sekä vieraalta että tutulta. Jotkut
haastateltavat tunnistivat strategian teemat “vanhan kertauksena”, ja se, että strategia
oli hyvin yleisluontoinen tuntui vielä vahvistavan tätä vaikutelmaa. Joillekin
strategia näyttäytyi visiona tulevaisuudesta, mutta joillekin strategia oli lähes
synonyymi joko organisaatiomuutokselle tai budjettileikkauksille ja säästöille.
Yhteys omaan työhön ei ollut kovinkaan selkeä erityisesti silloin, kun keskustelu
strategiasta ja sen sisällöstä oli jäänyt vähäiseksi. Strategia näyttäytyi eri toimijoille
eri tavoin. Esimerkiksi strategian konkretia strategia-asiantuntijan kertomana kuvaa
strategiatyöhön osallistumisen sisäpiiriläisyyttä ja strategian syvempien,
strategiadialogissa syntyneiden merkitysten ymmärtämistä, joka ei keskustelusta
ulosjääneille ehkä pelkän strategiadokumentaation pohjalta helposti aukea.
“[Kysymys: Miten se näkyis se strategian ymmärtäminen sitten siellä
käytännössä?] “Jos työn tekemistä miettii, ihan konkretiaa niin… ensinnäkin se
että ymmärtää, että miksi se kaupungin visio on Skandinavian pohjoinen
pääkaupunki vaikka ei olla Skandinaviassa eikä olla pääkaupunki. Että
ymmärtää sen logiikan, että pystyy kuntalaisille kertoon näin. Mut sitte sen
varsinaisen työyhteisön osalta niin oikeestaan se on sit se arvojen maailma niin
ku rohkeus, reiluus, vastuullisuus että mitä se meillä on. Niin mä näkisin et sitä
kautta. Ei ne muista niitä loruja, mutta ne voi muistaa sen, että mitä tämä meille
tarkottaa tämä asia. Eli sillon se tarkottais, että käytännössä jokaisessa
työyhteisössä käytäis se asia läpi.” (Strategia-asiantuntija)
“Strategiahan pitää kaikilla olla nykyään. Tällä kaupungillahan on niin
innova… niin suurellinen, että me ollaan se Skandinavian paras pääkaupunki,
miten se nyt oli, pohjoisen.. ei siis Skandinaa.. ku pohjoisen, minkä alueen me
ollaan…. No, se on jotenkin huvittava minusta. En mää tiiä sitte.. strategia ja
arvot ne jää niin kauas. Ne on semmosta sanahelinää helposti.” (Palveluesimies)
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Joillekin
strategiset
linjaukset
tulkkiutuivat
päättäjien
vaatimina
resurssileikkauksina ja säästämisenä sekä näiden tuomina käytännön ongelmina.
“Se [strategia] on ohjannut mua hyvin paljon, että tällä hetkellä oon vähän
semmosessa käskyttäjän roolissakin henkilöstöön päin. Joutuu olemaan sen
strategian puitteissa, kun nyt on tää säästötilanne täällä ja kaikki muu. Plus
kuitenkin pitää saada aikaan ne tietyt jutut siellä. Niin, kyllä se on ohjannu.”
(Palveluesimies)
“Nyt sanotaan että sitä [rahaa] ei tuu mistään, että tällä on pärjättävä ja jos ei
tämä raha riitä, niin ei oo muuta konstia ku vähentää väkiä taas. Joka sitten taas
huonontaa niitä palveluja. Mutta sehän pitäs ymmärtää sitten myös näitten
valtuutettujen ja hallituksen. Ja heijän pitäs vastata myös teoistansa ja selittää
meijän väelle, että miksi näin on.” (Palveluesimies)
Joillekin strategiset mittarit ja sen mukainen ohjaus tulivat omasta tai oman
työyksikön työstä ja ulkopuolisilta asiantuntijoilta enemmän kuin kaupungin omasta
strategiasta.
”Meillähän just ne strategiset linjaukset on, jokka lähtee sieltä m
" ihin tänä
vuonna kiinnitetään huomiota?". Se nousee sieltä RAIsta ja THL:stä, kyl se on
semmonen valtakunnan mittari. Sieltähän ne nousee. Montako lääkettä
asiakkaalla on tällä hetkellä, kiinnittäkääpä siihen huomiota. Painehaavaumia
ei sais olla, ja tämmösiä.” (Palveluesimies)
”Tää palvelujenjärjestämisohjelma, sen hyvä tekeminen ja sitten taas sen
palvelumallin mukanen toiminta ja vielä niihin tarkennukset ja lisätavotteet, niin
se on oikeestaan se meiän strategia. Että ei niinkään se kaupunkistrategia...”
(Johdon asiantuntija)
Joillekin strategiassa oli hyvin vähän uutta, jolloin strategian koettiin sisältävän
kertauksen tavoitteista, joita oli käyty läpi jo vuosia.
“Ihan samoja asioitahan ne on mitä tässä on nyt varmaan se kymmenen vuotta
väännetty, vähän eri painotuksilla ehkä… onhan niitä johtoryhmis käyty, että
mihkä me nyt pyritään, että se on tämä kansalaisen osallistaminen ja
mahdollistaminen ja omatoimisuuden lisääminen ja kaikki nämä, että… emme
saa juoksuttaa luukulta toiselle vaan pittää saada prosessit kuntoon ja kaikki
nämä. Että onhan ne semmosia mitä sitten kuitenkin, koko aika siinä on
pyöritetty tässä työssä, että mitenkä nämä lähtee. Sitä ei vaan ehkä ajattelekaan
ennää niin, että se on jostain tuolta strategiasta tullu.” (Palvelupäällikkö)
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Strategiadokumentaatio ei oikein näyttänyt muodostavan sellaista yhteistä
raamia, joka ohjaisi jokaisen työtä ja fokusoisi työtä yhteiseen suuntaan. Osittain
haastatteluissa näkyi myös se, että joiltakin osin ohjaus ja keskeiset työn mittarit
tulivat asiantuntijaviranomaisilta kuten THL:ltä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).
Kirjoitetun strategian yhtenä haasteena mainittiinkin se, että se sisältää hyvin eri
kokoisia tavoitteita ja mittareita, mikä saattaisi viitata haastatteluissa mainittuun
kaikkia poliittisia puolueita miellyttävään dokumenttiin, joka tuotetaan ja
hyväksytään strategiatyön päätteeksi.
”Tämmösenään se ei tämä systeemi toimi. Pitäs tehdä niin konkreettinen se
strategia, että se ois suuntaviiva ja kellään ei ois semmosta väärinymmärtämisen
vaaraa siinä. Kun kirjotetaan auki niin laveasti ja leveästi, että se varmasti
miellyttää kaikkia poliittisia puolueita, niin siitä tullee sitten vähän tämmöstä
höttöö.” (Poliitikko)
Haastatteluissa strategiaa ei käsitelty yksityiskohtaisesti, vaan käytiin
keskustellen ja omaan työhön peilaten läpi joitakin vuonna strategiaprosessissa 2013
määritettyjä ja julkaistuja, hyvinvointipalveluihin liittyviä yleisiä teemoja, joita
olivat
–

tavoite, että hyvinvointipalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja että
palvelut ovat vaikuttavia ja tehokkaita (haastateltavien kokemuksia teemasta
avataan luvussa 4.2.1)
– tavoite, että kaupungin talous on tasapainossa keskipitkällä aikavälillä
(haastateltavien kokemuksia teemasta avataan luvussa 4.2.2)
– hyvällä johtamisella mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen
(haastateltavien kokemuksia teemasta avataan luvussa 4.2.3)
– kaupunkiyhteisön strategiaan määritellyt arvot (rohkeus, reiluus,
vastuullisuus) (haastateltavien kokemuksia teemasta avataan luvussa 4.2.4).
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan siis haastateltujen suhdetta strategiaan
edelläolevien teemojen kautta. Tarkoituksena on taustoittaa sitä, miten strategia
näyttäytyy haastateltavien työhön liittyvänä ja miten haastatellut ilmaisevat omia
toimijuuden mahdollisuuksiaan suhteessa strategian asettamiin tavoitteisiin ja
mittareihin.
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4.2.1 Vaikuttavat palvelut kuntalaisille asiakaslähtöisesti
Palveluiden vaikuttavuus ja tehokkuus
Haastateltavilla oli yleisimmin se näkemys, että sote-alan palveluiden
vaikuttavuuden mittaaminen lyhyellä aikavälillä on erittäin vaikeaa eikä siihen ollut
heidän mielestään olemassa tarkoituksenmukaisia mittausmenetelmiä tai mittareita.
Päättäjien tahto siirtyä tekemisen mittaamisesta vaikuttavuuden mittaamiseen on
ollut strategiaa tehdessä ilmeisesti kuitenkin suuri, sillä tavoite vaikuttavien
palveluiden tuottamisesta on kirjattu hyvinvoinnin strategisiin linjauksiin. Monet
haastateltavat pitivät yhtenä haasteellisena ilmiönä sote-alalle sellaisenaan
käyttöönotettujen liiketoimintamittareiden ja ihmiselämän mittareiden epätahtisuutta.
Ihmisen hyvinvoinnin edistämisen ja mittaamisen aikaikkunaksi kuvattiin kymmeniä
vuosia, mikä oli yksi perustelu sille, miksi liiketoiminnan malleja ja
“kvartaalimittareita” ei voida monien haastateltujen mielestä sellaisinaan istuttaa
sote-palveluihin. Vaikuttavuuskeskustelu herätti kysymyksen myös kunnan
perustehtävästä suhteessa kuntalaisiin.
“Puhutaan vaikuttavuudesta. Vähän abstrakti sana. Pitää saaha vaikuttavuutta.
Ei meillä oikein voi olla muuta kun sitä, että se kuntalainen lähtee voimaan hyvin.
Ja törmätään tyypillisesti ensimmäisenä siihen, että hetkinen et onks tää
kaupungin perustehtävä sitä, että kuntalaisten hyvinvointi paranee vai onko
perustehtävä tuottaa palveluja.” (Strategia-asiantuntija)
Strategian mittareissa haastatellut eivät useinkaan vaikuttavuusajattelua nähneet,
vaan mittarit kohdistuivat useimmiten virkamiestoiminnan ja palvelutuotannon eli
organisaation oman toiminnan mittaamiseen.
“Osa mittareista on täysin epärelevantteja…siellä [strategiassa] on hirveän
paljon laitettu mittariksi kertaa tai kappale tai tämäntyyppisiä asioita tai sitten
euromääriä. Ne ei oo välttämättä aivan oikeita tämmösessä sosiaali- ja
terveyspalvelussa, vaan niissä pitäs olla mittarina joku tämmönen, että niillä
mitattas vaikuttavuutta. Että kuinka vaikuttavaa palvelua on saatu
kaupunkilaisille tällä euromäärällä.” (Poliitikko)
“Se on ehkä tän hyvinvointipalveluiden ongelma et meil on hirveen huonot nää
vaikuttavuusmittarit. Nehän osin mittaa meijän määräaikoja, siis saatavuutta.”
(Johtaja)
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“Onhan tämmösiä no en mä tiiä ei sekkään kyllä mittään vaikuttavuutta mittaa
esimerkiks joku, että kuinka kauan joutuu odottaan puhelimessa tai mikkä on
jonot. Se on vain siihen kysyntään vastaamista. Mutta se mikä mittais todellista
terveydentillaa niin niitäpä ei taho oikein olla.” (Palvelupäällikkö)
Tutkittavassa organisaatiossa on seitsemän vuoden kokemus tilaaja-tuottajamallista, jossa hyvinvointipalvelut tuotteistettiin ja hinnoiteltiin. Hyvää tästä aiheutui
haastateltujen mielestä siten, että kustannustietoisuus hyvinvointipalveluissa parani
merkittävästi. Kuitenkin – kuten mittareiden tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuva
kritiikki kertoo – vaikuttavuusmittareiden puuttuessa jouduttiin mittamaan omaa
tekemistä. Aktiviteetit mittareiden edelleen kehittämiseen vaikuttivat jääneen
organisaation sisäisten ristikkäisten prioriteettien jalkoihin. Näin päädyttiin siihen,
että tilaaja-tuottaja-mallissa oli yritetty mitata ja maksimoida organisaation sisäisen
toiminnan tehokkuutta, mikä haastateltavien mielestä usein johti osaoptimointiin ja
tapahtui asiakaslähtöisyyden kustannuksella.
Palveluiden asiakaslähtöisyys ja organisaatiolähtöisyys
Asiakaslähtöisyys oli nostettu organisaation strategisiin linjauksiin ja lähes sen
synonyymina käytiin keskustelua kuntalaislähtöisyydestä. Jälkimmäisellä viitattiin
palveluihin, joita kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää ja edellisellä viitattiin jo
syntyneisiin asiakkuuksiin. Yksinkertaisuuden vuoksi asiakaslähtöisyys kattaa tässä
tarkastelussa nämä molemmat näkökulmat. Organisaation toiminnan tehokkuuden
mittaamisella vaikutti olleen seuraamuksia siten, että palveluprosesseja oli pyritty
optimoimaan organisaation tuotoksen näkökulmasta. Jotkut haastatellut käyttivät
tästä ilmiöstä nimitystä organisaatiolähtöinen toimintatapa, jossa asiakasta
juoksutetaan organisaation lähtökohdista rakennetuissa prosesseissa ja asiakkaita
käsitellään, ikäänkuin he olisivat tasapäisesti samanlaisia. Vaikka osa haastatelluista
oli päätynyt näkemään asiakaslähtöisyyden ja organisaatiolähtöisyyden toistensa
vastakohtina, niitä voitaneen toki ajatella myös saman kolikon kääntöpuolina.
Vaikuttavuuden ja tuottavan toiminnan aikaansaamiseksi myös organisaation
sisäisen toiminnan optimointiin on varmastikin syytä panostaa, joskaan ei
asiakaslähtöisyyden kustannuksella. Haastattelujen perusteella näytti siltä, että
organisaatiossa ei vielä ainakaan haastatteluhetkellä ollut täysin yhteistä käsitystä
asiakaslähtöisyydestä tai sen aikaansaamisesta strategiakirjauksesta huolimatta.
Esimerkiksi keskustelu siitä miten määritetään ne kuntalaisten halut ja tarpeet, joiden
suhteen palvelua tarjotaan resurssien puitteissa, vaikutti olevan vielä kesken.
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Kuitenkin vaikutti siltä, että strategiaa oletettiin strategiaprosessin aikataulun
mukaisesti jalkautettavan kohti kehityskeskusteluja.
“Varmaan niitä hienoja korulauseita, joita ei oo sitte auki kirjotettu. Kyllähän
ne [siellä ylhäällä] puhhuu hyvin paljon siitä, että se on laadukkaita palveluita,
niitä palveluita mitä se asiakas tarvii, niistä asiakkaitten tarpeista, siitähän ne
hokkee. Emmä tiiä miten ne sen käytännössä sisäistävät.” (Palveluesimies)
”Mää luulen että se [asiakaslähtösyys] on vaan ajattelun muutosta... Jotenkin
toivosin, että se ajattelu lähtis nyt niin, että lähettäski istuttammaa, että tässä
meil on asiakas ja sitte oikein syvennytään siihen, että okei, kerro mitä sä haluat.
Sitten me vaikka pannaan paperille, että tää on nyt se suunnitelma, jolla me
voijaan sua auttaa. Eikä niin, että me istutettaan se asiakas niihin meiän
lokeroihin. Elikkä istutettaan suoraan siihen järjestelmään, kun se pitäs olla,
että se järjestelmä itse asiassa puretaan ja lähetäänkin miettimään, että mitä ne
meiän kuntalaiset haluaa.” (Poliitikko)
“Se meijän strategia, niin oikeesti se on kustannustehokkaat asiakaslähtöset
palvelut. No, ne osin lyö toisiaan korville, jos se asiakaslähtösyys on määritelty,
että kaikki saa mitä haluaa, siis eikä asiakkaiden tarpeista lähtevä
palvelu.“ (Johtaja)
“Voihan se palvelu olla asiakaslähtöstä, mutta että siihen ei mee enää niin paljo
rahaa. Voi olla vaikka sähköinen palvelu tai jotenki, että se maksaa tälle
kaupungille vähemmän. Mut se on siitä huolimatta nähtävä, että se on
asiakasnäkökulmasta tai asiakas kokee sen palvelun paremmaks. Niinhän sen
pitäisi olla. Sitähän me tietysti yritetään.” (Johdon asiantuntija)
Asiakaslähtöisyys ja organisaatiolähtöisyys nousivat keskusteluun myös
käytännön työssä eli siinä, miten virkamiesten aika on asiakkaiden tai toisten
virkamiesten käytettävissä. Samoin keskusteltiin siitä, missä määrin huomioidaan
sitä kuinka palvelut olisivat asiakkaille helppoja käyttää (asiakaslähtöisyys)
suhteessa siihen, että ne tekisivät palvelun tarjoajan työn mahdollisimman helpoksi
(organisaatiolähtöisyys). Seuraavat esimerkit kuvaavat näitä työn arjessa näkyviä
seikkoja ja niiden tiimoilta käytyä keskustelua.
“[haastateltava kertoo esityksestä tilaisuudessa, jossa oli mukana henkilökuntaa,
asiakkaita ja näiden omaisia] ...neljäs dia oli täynnä, että alue 1, alue 2, alue 3,
alue 4, mikä postinumero, mikä puhelinnumero, soita yheksän ja kymmenen
välillä näihin, jos ei ole kiireellistä asiaa. Sit seuraava kuponki, että soita arkisin
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yheksän ja yhentoista välillä jos sul on kiire, mut sit oliki eri aluejako...tähän
syyllistyy kaikki, minäki varmaan. Mutta se tapa on organisaatiolähtönen.”
(Palvelupäällikkö)
“Joillakin on tiukasti puhelinajat vaikka yheksästä kymmeneen. On se tietenki,
ymmärrän et siinä on työrauhaki. Mut se semmonen, jollaki tavalla se semmonen
joustavuus… joilleki työntekijöille on virkalinjat, joihin he vastaa [toisten
kaupungin työntekijöiden puheluihin] sillon ku he pystyy, mutta kaikki ei vastaa
ees niihin muuten kun soittoajalla.” (Työntekijä)
”Sitä mä oon pohtinu, et mikä tässä on tässä meiän toimintakulttuurissa, et on
niin vaikee vastata puhelimeen. Jos aatellaan asiakaslähtösyyttä, ni musta se
pitäs nyt tää strategiatason asiakaslähtösyys ruveta konkretisoimaan, että mitä
se tarkottaa. Kun että puhutaan hienosti asiakaslähtösistä palveluista…täytys
sitten huolehtia, että käydään läpi työyksiköissä, että mitä se teiän näkökulmasta
on tää asiakaslähtönen toiminta.” (Johtaja)
“…ku ne on organisaatiolähtösesti rakentunu nää meiän palvelusysteemit, niin
unohtuu heleposti se koko kuntalainen. Elikkä systeemit pyöris ilman niitä
kuntalaisiaki joissaki tapauksissa.” (Poliitikko)
Monet haastateltavat eivät nähneet kuitenkaan puhetta asiakaslähtöisyydestä
uutena asiana tai strategian tuomana muutoksena, vaan enemmänkin asiana, joka
oli ”kentällä” itsestään selvä, mutta oli nyt kirjattu myöskin strategiaan.
“Se on ehkä menny sinne [kaupungin strategiaankin] asti sitte, että hei et
katopas, tätähän voi ajatella näinkin päin, että mitä ne asiakkaat tarvii…”
(Työntekijä)
“Nyt kun puhutaan tänäpäivänä paljon asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden
tarpeista, niin se on ollu jo vuonna -71 sosiaalihuollon periaatekomiteassa, että
asiakkaat palvellaan asiakkaitten tarpeista käsin, yksilöllisesti. Ja heitä
palvellaan, se palvelukulttuuri tuli jo sillon. Se tuli sitten 80-luvulla tähän
lainsäädäntöön ja sitten kun tuli laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeudesta, niin siellähän oikein korostetaan asiakaslähtöisyyttä.”
(Palvelupäällikkö)
“Kyllä se on justiinsa tämä, että tääl ois tulijalle mahollisimman hyvä ja heleppo
olla ja nousis sitä itsetuntoa sieltä ja rohkeutta lähteä sitte etteenpäin. Ei
niinkään että jos me huomataan jo tullessa, että tämä on ensinki liian iso
[paikka], täällä on liian vähän ohjausta ja tulija tarttee paljon enemmän, ni ei
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me sillon ajatella tätä taloo. Sillon katotaan turvallisempi paikka ja missä on
enempi ohjausta.” (Työntekijä)
Viimeisin edellä oleva lainaus kuvaa hyvin sitä käytännönläheistä näkemystä
asiakaslähtöisyydestä, joka varsinaista asiakastyötä tekevillä vaikutti usein olevan.
Haastatellut kokivat yhtenä merkittävimpänä asiakaslähtöisyyden haasteena
niukkenevat talouden resurssit, joita käydään läpi seuraavaksi.
4.2.2 Talouden reunaehdot ja palveluiden organisointi
Talouden suunnittelu ja seuranta sekä kokemuksia tilaaja-tuottaja-mallista
Rahan käytön ja myös sen niukkuuden vaikutukset nousivat usein esiin
haastatteluissa. Erityisesti rahan keskeisyyttä käsiteltiin keskusteltaessa tilaajatuottaja-mallista, jota haastatellut kuvasivat “aikaa vieväksi kauppaleikiksi”, jossa
tehtiin sopimuksia tuotteiden tilaamisesta ja toimittamisesta ja joiden “myymisessä”
ja “ostamisessa” liikuteltua rahaa haastatellut kutsuivat “leikkirahaksi”, jolle
laskettiin katetta. Koska tilaaja-tuottaja-malli oli ollut seitsemän vuoden ajan
hyvinvointipalveluiden ja näin myös haastateltavien keskeinen työympäristön ja
toimintakulttuurin konteksti, sitä avataan tässä hiukan laajemmin. Haastateltavien
puheista sai käsityksen, että tilaaja-tuottaja-malli on käynnistetty aikanaan hyvänä
tavoitteenaan tuoda tehokkaita liike-elämän malleja kunnalliseen palvelutuotantoon,
mutta toteutus oli jäänyt kesken ja jännitteitä aiheuttavia ristikkäisvastuita oli jäänyt
painamaan arkea. Vaikutti siltä, että tilaaja-tuottaja-malli oli otettu käyttöön
tietoisesti jossain määrin puutteellisena ja oletuksella, että yksityiskohdat hiotaan
matkan varrella. Kuitenkin kaksinapainen johtamismalli ei ohjannut eikä
kannustanut rakentamaan yhteistyötä. Päinvastoin, vastakkain asettelu vaikutti
vuosien varrella kasvaneen. Konsulttien aikanaan poliittisille päättäjille ennustama
ja paikallisessa lehdessä erään haastateltavan mukaan otsikoitu ”tilaaja-tuottajamallilla 30 % säästöt sosiaali- ja terveyspalveluista” ei ollut toteutunut.
Vuoden 2008 alussa mallin tavoitteita esiteltiin “Kuntien palvelukäytännöt” foorumilla seuraavasti (Lähde: silloisen apulaiskaupunginjohtajan esitysmateriaali)
−

”Palvelut tulee tuottaa halvemmalla,
kilpailukykyisemmällä organisaatiolla.

tehokkaammalla

ja
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−

Tavoitteena on saada aikaan pysyviä säästöjä ja pysyviä muutoksia
toimintakulttuurissa sekä lisätä kaupungin organisaation kilpailukykyä
tuottamalla palvelut taloudellisesti kevyemmällä organisaatiolla.

−

Tavoitteena on riittävän sopeutusajan kuluessa tuotantotoimintojen
kilpailukykyisyyden lisääminen niin, että tuotantoyksiköt ovat valmiita
avoimeen kilpailuun.

−

Tilaajan ja tuottajan roolit eriytetään.

−

Palvelujen
järjestäminen
tapahtuu
ydinkunnan
tilauksin
tuotantoyksiköiltä. Alkuvaiheessa käytetään sopimusohjausmenettelyä.
Sopeutusajan
jälkeen
päätetään
valtuustossa
mahdollisesta
kilpailuttamisesta. Palveluyksiköt määrittelevät itse, miten palvelut
tuotetaan. Ne toimivat liikeyrityksen tapaan ja ne tulee pääsääntöisesti
organisoida liikelaitosmuotoon. Yhtiöittäminen on mahdollista erikseen
päätettäessä.

−

Malliin siirrytään portaittain erillisin valtuuston päätöksin
hallintokunnittain saatujen kokemusten mukaan ja sopeuttamisen
kautta, ottaen huomioon henkilöstöpolitiikan periaatteet.”

Ylläolevien tavoitteiden perusteella omasta palvelutuotannosta oli siis tarkoitus
tulla suhteellisen itsenäinen, kilpailukykyinen palveluntuottaja, mutta käytännössä
se on ollut tuotannossa työskennelleiden haastateltavien mukaan tiukemmin tilaajan
määräysvallassa kuin ulkoiset palveluntuottajat. Omassa palvelutuotannossa
työskennelleet ovat esimerkiksi kokeneet, että heidän on pitänyt käyttää runsaasti
aikaa selittääkseen toimintaan ja talouteen liittyviä, mutta kokonaisuuden kannalta
suhteellisen vähäpätöisiä poikkeamia tilaajan edustajille tai hyväksyttää tilaajalla
päätöksiä, jotka ulkopuoliset palveluntuottajat ovat tehneet itsenäisesti osana omaa
toimintaansa. Toisaalta taas tilaajan näkökulmasta kuvio näyttäytyi vuosi toisensa
jälkeen siten, että palvelutuotanto ilmoitti jossain vaiheessa vuotta rahojen loppuvan
kesken ja että tilaajan oli hankittava päättäjiltä (poliitikoilta) lupa talousarvioraamin
ylitykseen. Haastateltavat puhuivat asiasta siten kuin tästä olisi muodostunut
poikkeuksen sijaan vuosittainen näytelmä ja normaali käytäntö niiden vuosien aikana,
joina tilaaja-tuottaja-malli oli ollut käytössä. Mallin ongelmista oli puhuttu, mutta
keinot asioiden ratkaisemiseen olivat puuttuneet. Vaikutti siltä, että tilaaja-tuottajamallista oli tullut osa päättäjien strategiaa ja se oli jossain määrin saanut
ideologisiakin painotuksia. Pulmalliseksi tilanteen teki se, että käytännössä malli ei
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näyttänyt kovinkaan toimivalta eivätkä siihen asetetut toiveet toteutuneet, mutta
päättäjät eivät halunneet sitä purkaa, jolloin käytännön ongelmat, niihin
sopeutuminen ja selviytymisen keinot jäivät organisaation jäsenten ratkaistavaksi.
Haastateltavat olivat jotakuinkin yksimielisiä sovelletun tilaaja-tuottaja-mallin
huonosta sopivuudesta sote-alalle, mutta oli toki muunkinlaisia mielipiteitä.
”Mä tykkäsin tosi paljon siitä tilaaja-tuottaja-mallista, se oli ihan hyvä ja siinä
tavallaan tämmöisen palveluiden järjestämisen näkökulma nousi tärkeään
rooliin…substanssiosaajat oli tilaajia sitten. Eli me tunnettiin se mitä me
tilataan. Siellä toisella puolella oli meidän kollegat sitten… Niin se tuli perattua
se oma toiminta…kun sehän tuotteina tilattiin tai palvelukokonaisuuksina, niin
ne tuli selkeästi esille, että mitä siellä tehdään. Ja jos se ei ollut sen tyyppistä
mitä haluttiin, sitten se korjattiin pois. Sitten myös kustannustietoisuus nousi
aivan valtavasti, koska kaikelle tuli hintalappu.” (Johdon asiantuntija)
Joillakin haastatelluilla oli aiempia hyviä kokemuksia mallista pienissä kunnissa,
joissa toimijat tunsivat toisensa ja tekivät luontaisesti yhteistyötä vastakkainasettelun
sijaan. Vastakkaisuus rakennettiin malliin kuitenkin siten, että palvelutuotantoa
ohjasi kaupunginhallituksen alainen johtokunta ja tilaajan toimintaa ohjasi
kaupunginhallituksen alainen lautakunta, joiden keskinäinen yhteistyö vaikutti
olleen vähäistä. Suuressa organisaatiossa toteutettuna mallista löytyi varsin vähän
hyvää sanottavaa lukuunottamatta kohtuullisen suurta yksimielisyyttä siitä, että
organisaation kustannustietoisuus lisääntyi. Lisääntyneestä kustannustietoisuudesta
huolimatta monet tuotannossa työskennelleet palveluesimiehet kertoivat, että he
eivät ole osallistuneet oman budjettinsa laadintaan, vaan talousarvio annettiin heille
jo valmiiksi alijäämäisenä, jolloin he arvioivat jo alkuvuodesta ylittävänsä
talousarvioraaminsa kyseisenä vuonna. Lisäksi malliin jääneet käytännön puutteet
edellyttivät tarkentavien sisäisten kauppatapojen käyttöä kuten sopimista siitä, kenen
vuoro oli milloinkin ”laskuttaa tuote” siinä tapauksessa, että useamman eri
kustannuspaikan työntekijä oli yhteistyössä tehnyt tilaajalta laskutettavan suoritteen
kuten kotikäynnin. Samoin malliin liittyvät mittarit jäivät puutteellisiksi:
vaikuttavuusmittareiden puuttuessa mitattiin tekemistä, kuten lääkärin
vastaanottokäyntien määriä päivän aikana, josta eräs haastatelluista käytti nimitystä
“oven lonksutus -mittari”. Tilaajan ja tuottajan näkökulmien ero käy ilmi esimerkiksi
seuraavista haastateltujen puheista.
“Tuotannossa laskettiin suoritteita ja sitä, että mahollisimman paljo olis tuloja.
Vähä niin ku yritysmaailma, semmonen joku yritysmaailman tämmönen, että sul
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on automaattisesti asiakkaat ja se on ihan sama mitä se maksaa. Mutta sää saat
tuloja, niin ku sul ois voucheri johonki.. Tähän oli tuotannossa totuttu…”
(Johtaja)
“Sen tilaaja-tuottajamallin… se ajattelu oli jotenkin niin hullu. Tuolla joku
jossain sano, että nyt teijän täytyy tuottaa X kappaletta pitkiä käyntejä ja X
kappaletta lyhyitä käyntejä ja semmonen. Ja sitten teillä on tämä raha ja tällä
rahalla sitten saatte sen tehä… Mutta että kyllä minun järki on se, että jos mä
aattelen että minä olen tilaaja ja minä menen kauppaan ja mulla on sata euroo,
ja minä sanon sille myyjälle siellä, että haluan ostaa tällä sadalla eurolla
kymmenen T-paitaa, niin ei se nyt mulle myy kymmentä T-paitaa sillä sadalla
eurolla, jos niitten hinta on 20 euroo kappale.. Että mikä tilaaja se on, joka
sannoo, että tässä sulle raha ja sitten sä myyt mulle sillä rahalla näin paljon. Se
ajattelu oli jotenkin ihan hullu.” (Palvelupäällikkö)
”Pelattiin että täs on näin monta tuotetta tehty ja näin paljon leikkirahaa nyt
liikkunu, mutta että järjestäjällä ei ollut käsitystä mikä oli sen tuotannon hinta...
Eihän sitä kokonaisuutta voinu hallita tämmösellä sopimuksella... Ja kun sitte ei
oo taas ostopalvelumahollisuutta ideologisista syistä...se meni niin täysin
erilleen. Aatellen että samojen veronmaksajien euroja pyöritetään, niin oltiin
vastapuolia. Eihän siitä semmosesta tule mittään. Ei voinut olla ilmanen
järjestelmä.” (Johtaja)
“Toimintakatetta kerättiin, kerättiin suoritteita koska suoritteilla oli hinta ja
määrillä sai rahaa. Riippumatta siitä mikä sen kokonaisvaikuttavuus on. Ei sovi
sosiaali- ja terveydenhuollon julkiseen sektoriin ollenkaan. Eli kyllä siinä
valuvikoja oli tässä tilaaja-tuottaja-…, jotenki niitä ei ymmärretty.” (Johtaja)
“Tässä [tilaaja-tuottaja-mallissa] oli keinotekosinta tämä sisäinen
sopimusohjaus. Sisäiset sopimukset tämäntyyppisillä kauppavälineillä oli hyvin
keinotekosia… Se että se tämmösten kate- ja muitten ajattelujen kautta
kanavoidaan niin se on ihan vierasta kyllä tänne. Ja nimenomaan kun saman
työnantajan siis saman kaupunkiorganisaation alla on sekä nää tuottaja että
sitten nää tilaajat, että siinä tämmöstä leikkikauppaa käydään. Se musta
nimenomaan tässä oli se hulluin piirre.” (Poliitikko)
“Sieltähän [liittyneitten pienempien kuntien työntekijöiltä] rupes tulemaan, et
miten tää on näin järjetöntä. että täällä pitää kymmenen ihmisen päättää joku
asia joka on ihan selkeä.“ (Johtaja)
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Tilaaja-tuottaja-malli näkyi myös muille kuin johtajille ja päälliköille
esimerkiksi työajan tiukkana raportointina, jota seurattiin tarkasti ja käytettiin
sisäisen laskutuksen perusteena.
“Niin tokihan siinä [tilaaja-tuottaja-mallin myötä] tuli se tilastointi. Että sehän
oli aika hirvittävän tiukka, monta vuotta piti aika paljon niksutella... Tokihan
siinä tuli tämmönen, tämä.. tietoisuus. ‘Muistakaa tilastoida kaikki tekemänne
työ’ ja sitte siinä mietittiin aina ku labravastauksia katotaan niin mitä kirjataan,
kun reseptejä uusitaan niin niitten tilastoinnit… Ja sitte aattelee, että miten
monet ihmiset siellä, hyväpalkkasetkin, näitä tämmösiä asioita ku pyöritteli
tilaaja-tuottaja-kokouksissa ja kaikkia tuotteita siellä, että… paljonko se maksaa,
kun sitä Mikki Hiiri – rahaa siinä pyöritellään…” (Työntekijä)
“Esimerkiks tehtiin noita.. semmosii laajoja avohoitokäyntejä joissa oli
työntekijöitä eri yksiköistä. Ja sitten siitä saatiin kuitenkin yksi tuote. Että sitten
ne vuorotteli, että ‘nyt saat sinä merkata’ ja ‘nyt saat sinä’ ja osa merkkas sitten,
että jos vaikka sinä merkkasit ja me oltiin yhessä käyty jossain potilaan luona.
Niin sää sait sen rahakkaan tuotteen ja minä sitten merkitsin ilmasen käynnin.
Että se tuli kuitenkin näkyväksi. Niin tää, että kyllä siinä semmosta kikkailua tuli
tai joutu tekkeen.” (Palvelupäällikkö)
Toisaalta (kuten eräs haastateltava totesikin) tilaaja-tuottajamalli on saattanut
olla välillä myös sopiva syntipukki asioihin, joiden syy on muualla. Tästä
esimerkkinä ovat vaikkapa kaupungin sisäisten liikelaitosten laskutukset tai
hallintokulujen vyörytykset.
”Sillai ymmärrän sen tilaaja-tuottajamallin että se on purettu, ku sisäiset
palvelut, se rahankäyttöhä on ihan hullu. Me tarvitaan lipunnosto, niin se
maksaa 200 euroa. Ikäihmiset maksaa… aivan hullua se, että kilpaillaan kuka
saa eniten. Nehän kuitenki on ne samat rahat siellä liikkeessä. Sehän pitäs
miettiä, että miten tämä tehhään kaikista sujuvammin ja edullisemmin.”
(Palveluesimies)
“Tässä [tilaaja-tuottaja]-systeemissä mikä nyt on ollu tähän helmikuun loppuun
asti, niin on ollu just nämä sisäiset vyörytykset. Ne on jotakin tämmöstä
leikkirahaa tai virtuaalirahaa jota pyöritellään, mutta ne näkyy siellä
vastuuyksikköjen kirjanpidossa. Ei näy, että mikä maksaa… Ja sitten ne
näyttäytyy luottamushenkilölle sillä tavalla, että nämä on aivan poskettomat
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nämä hallintokulut. Se ei ehkä oo aivan koko totuus, mutta ehkä se on osatotuus.”
(Poliitikko)
Allaoleva palveluesimiehen kommentti ehkä kiteyttää hyvin sen toiveikkuuden,
joka tuoreeseen tilaaja-tuottaja-mallin purkamiseen organisaatiossa tuntui liittyvän
eli toiveen siitä, että johtaminen selkeytyy ja työhön liittyvät sisäiset ristiriidat
vähenevät.
“Ku ei oo enää tilaajaa ja tuottajaa, et nyt se on se yks henkilö joka kattoo sitä
yhtä asiaa....ainakaa ei tuu ennää semmosia syytöksiä, että mei oo tilattukkaa ja
te ootte tuottaneet. Niin vähän tämmösiä mitä oli. Että sitähän ei nyt oo
mahollista tulla.” (Palveluesimies)
Talouden seuranta on ollut keskeistä tilaaja-tuottaja-mallissa, mutta
taloudellisten resurssien niukentuessa on sitä toki myös jatkossa. Palveluesimiesten
kannalta tilanne on haasteellinen: toisaalta heitä on vastuutettu seuraamaan
kustannuksiaan, mutta talousraaminsa suunnitteluun tai siihen liittyvään
päätöksentekoon heillä ei ole ollut juuri sanomista. Näin he ovat sekä strategian
asettamien tavoitteiden että niihin liittyvän taloudellisen raamin osalta toteuttajina.
Seuraavassa on kuvattu lisää haastateltujen näkemyksiä taloudesta ja talouden
johtamisesta. Rahan niukkuus näkyi joka tasolla hyvin käytännönläheisinä
ongelmina, joihin oli etsitty ja etsittiin edelleen erilaisia sopeutumisen keinoja. Yksi
niistä on ollut kontrolli eli päätösvallan nostaminen ylöspäin.
“Kyllä se monen johtajan suusta juuri täältä yläpäästä kuuluu, että ei sitä valtaa
voi antaa, että ei niitä rahoja, se pitää olla minun näpeissä. Tämä sillai
harmittaa, että kyllä siinä pitäis kattoa sen johtajan sitä koko kuvioa ja
vastuuttaa seuraavalle tasolle ja seuraaville tasoille. Kyllä ehkä siitä
kokonaisuuesta niin paremmat tulokset tulee. Mä hyvin ymmärrän kuitenkin sen,
että joutuu sitten johtajina, varsinkin tääl yläpäässä, tiukkojakin ratkasuja
tekemään ja niitä vähän väkisinkin vyöryttään, siit ei varmaan kokonaan päästä
eroon. Mutta pidemmällä tähtäimellä ei se ratkasu voi olla noin.” (Johdon
asiantuntija)
Kulttuuri, jossa hierarkialla on pitkät perinteet saattaa toki myös houkutella
esimiehiä vetäytymään vastuusta ja varmistamaan omia päätöksiä seuraavalta
esimiestasolta. Tämä vaikutti kuitenkin vain osittaiselta selitykseltä, sillä osa
palveluesimiehistä kertoi halunneensa osallistua esimerkiksi budjetointiin, mutta
siihen ei ollut annettu mahdollisuutta.
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“Siis kyllä ne rahat on sinne jaettu, mutta kymmeniä kertoja oon törmänny
siihen tilanteeseen, että kysytään, että voinko minä tehä tätä ja tätä. Jos sä esität
vastakysymyksen, että mitäs sinä tämmösiä kyselet, että sinähän tiiät ne omat
euros ja omat juttus. Ni siinä vaiheessa se juttu katkee, että ‘ei ne mulla ole
tiedossa ne eurot’ tai ‘en minä siittä saa sillä lailla tietoa’. Näin se tulee monilta
palveluesimiehiltä.” (Johdon asiantuntija)
“Ei me koskaan palveluesimiehet olla mukana [budjetoinnissa]. Sen tekee
päällikkö tai taloussihteerin kanssa miettii... Sillon ku mä tulin tänne tai mä olin
haastattelussa, mä luulin että mä pääsisin, koska mulle annettiin ymmärtää näin.
Mä aattelin että voi vitsi, onpa tää ihan mahtava työ, mä pääsen tosiaanki ihan
noin tekkeen, mä pääsen miettimään tulevaa ja kehittämmään ja näin. Tässä sitä
ollaan. Ennää en halua ees kehittää.” (Palveluesimies)
“Mää saan kyllä esittää mitä tahansa [siihen budjettiin], mutta sitä ei tehä
realistisesti, vaan se tehhään sen mukkaan kun siellä meijän taloussihteerit ja
muut kattoo että se on järkevää. Että se ei vastaa todellisuutta.” (Palveluesimies)
“Nytkin meillä on kuulemma rahat loppu ja säästöä pitäs saaha, siis se budjetti
mikä ei oo etes laadittu sillain, että se riittäs meijän palakkarahoihin.”
(Palveluesimies)
“Osaltaan juuri nää tän koneen ohjaustavat, jotka on puutteellisia, puhutaan nyt
vaikka siittä delegoinnin tasosta tai näistä talouden prosesseista. Että se liikaa
sinne ylätasolle keskittyy ne talouden prosessit.” (Johdon asiantuntija)
Muutamat esimiehistä olisivat olleet hyvinkin halukkaita vaikuttamaan ja
kantamaan selkeämpää kokonaisvastuuta oman toiminta-alueensa suunnittelusta ja
päätöksistä, kun taas joidenkin osalta oli havaittu päinvastaista käytöstä. Voidaan siis
olettaa, että esimerkiksi organisaatiorakenne, toimintakulttuuri tai käytännöt eivät
yksinään muokkaa suhdetta henkilökohtaiseen vastuuseen ja vaikuttamiseen, vaan
kysymys on myös kunkin yksilön halusta ja hänelle ominaisesta tavasta toimia
kulloisessakin tilanteessa.
Organisaatiorakenteiden muutokset ja tehokkuus
Rakenteiden osalta useat haastatellut mainitsivat toistuvat organisaatiomuutokset,
joita toteutetaan nopealla syklillä ja perustelematta. Haastatteluissa oli vaikeaa
hahmottaa näiden muutosten varsinaista alkuperää. Usein arveltiin, että
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organisaatiomuutokset
lähtevät
ylimmästä
johdosta,
jolla
viitattiin
hyvinvointipalveluiden johtajiin. Johtajat taas näkivät organisaatiomuutosten
pohjautuneen tyypillisesti poliitikkojen päätöksiin, mutta myös haastatellut poliitikot
tuntuivat olevan osittain epävarmoja siitä, miksi näitä päätöksiä tehdään.
Organisaatiossa työskentelevien näkemys jo tapahtuneista organisaatiomuutoksista
oli tyypillisesti se, että päätöksiä oli ryhdytty toteuttamaan käskyn mukaan ilman että
uusien rakenteiden soveltuvuutta arjen työhön oli voitu varmistaa. Lisäksi usein
nähtiin, että organisaatiomuutoksista oli ollut asiakastyölle haittaa ja että niistä
aiheutui epävarmuutta ja ylimääräistä työtä, ja sitä kautta lisäkustannuksia. Ajatusta
muutoksista ei sinällään vastustettu, mutta muutosten suunnittelun ja toteutuksen
laatua kritisoitiin. Kritiikkiä sai esimerkiksi se, että koska muutoksia oli tullut niin
nopeaan tahtiin, uusista toimintamalleista ei haastateltavien mielestä ehditty saada
hyötyjä, eikä tavoiteltuja hyötyjä ollut organisaatiolle myöskään yleensä etukäteen
kerrottu eikä ollut tietoa, että näitä hyötyjä olisi jälkikäteenkään arvioitu. Samoin
kritisoitiin suunnittelun keskushallintomaisuutta eli sitä, että organisaatiomuutokset
mietittiin ottamatta niiden suunnitteluun mukaan esimerkiksi asiakastyötä tekevää
henkilöstöä. Näin saatiin aikaan organisaatiorakenteita, jotka näyttivät paperilla
hyvältä, mutta olivat liian yleisellä tasolla toimiakseen käytännössä ja jättivät liikaa
käytännön päätöksiä auki, jolloin toiminta vaikeutui. Myös osa poliitikoista suhtautui
organisaatiomuutosten hyötyyn epäillen ja itsekriittisestikin, pitäen niitä esimerkiksi
poliitikoille kätevänä tapana lykätä varsinaisia vaikeita asioita tuonnemmaksi ja
ajatella, että organisaatiorakennetta muuttamalla on tehty tärkeitä päätöksiä, joiden
hyödyt näkyvät kuitenkin vasta vuosien päästä.
“Kuntien ja julkisten organisaatioitten – on varmaan tällä hetkellä yksityistenkin
– johtaminen on niin vaikeeta, niin äärimmäisen vaikeeta... Siellä pitää uskaltaa
mennä hyvin syvälle sillon kun tutkitaan, että miten me tästä selvitään ja mikä
on se meidän tie ja mikä meidän strategia on sitte…siinä tulee varmaan aika
ikäviäkin asioita väkisinkin, jos mennään syvälle ja tarvetta hyvin monenlaisiin
ja syviinkin muutoksiin. Ja jotenkin must tuntuu, että aika harva ainakaan
julkinen organisaatio on oikein hirveen valmis sellaseen. Se aukasee vähän
liiankin paljon haavoja ja asioita ja jotaki muuta tämmöstä. Ja ehkä ajatellaan,
ettei oo valmiutta kuitenkaan kaikkee niitä hoitaa, niin sen takia on helpompi
rajoittua johonkin pinnallisempaan ja... tehdä organisaatiomuutos ja
vakuuttautua siitä, että nyt me teemme upeeta työtä taas.” (Poliitikko)
Henkilöstö koki organisaatiomuutokset tyypillisesti ylhäällä päätettyinä ja
valmisteltuina. Esimerkiksi työntekijöiden tai palveluesimiesten osallistuminen
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näihin mietintöihin nähtiin joko vähäiseksi tai tarjotut osallistumismahdollisuudet
koettiin suhteellisen näennäisiksi. Joskus päätöksiin esitetyt kommentit ja kritiikki
oli hiljennetty.
“Se [organisaatiomuutos] on tosiaan niin sanotusti strategialähtönen, että se on
sieltä hallinnosta käsin lähetty sitä valmisteleen, että ei alhaalta ylös, ei mun
mielestä. Että aina tietenki joku karkea pohjapaperi voipi olla A4:lla tai
suurinpiirtein yhellä fläpillä että mitä tavotellaan. Mutta että se alkaa olla sata
sivua ja valmiiksi hiottu, niin kuka työntekijä ennää uskaltaa siinä vaiheessa
mittään sannoo.” (Palveluesimies)
“…saatiin [johdolta] suunnilleen vettä niskaan, vähän että mitä te tämmöseen
puututte, joka ei teille kuulu ollenkaan, eikä tää [työnjakoon liittyvät kysymykset]
oo oleellista tässä vaiheessa, ja tää pitää kattoo nyt kuntalaislähtösesti eikä
tällai organisaatiolähtösesti…ne näyttäyty isoina kysymyksinä, joihin nyt
törmätään edelleen. Niistä ei saanu keskustella, niistä ei tehty linjauksia, siis
niistä, mitkä ois mun mielestä johdon linjauksia ihan selkeesti.” (Työntekijä)
Työntekijät ja heidän esimiehensä näkivät ylhäältä alaspäin lähteneissä
organisaatiomuutoksissa käytännön ja asiakkaiden kannalta pulmia. Vaikutti siltä,
että epävarmuus rakenteiden muuttamisen vaikutuksista aiheutti käytännön työhön
harmaita alueita ja yhteistyön ongelmia ja keskeneräiset työnjakoon liittyvät asiat
toivat työhön sekavuutta.
“Tuntuu monesti että nää, mitä minunkin lyhyen työuran aikana on ehtiny tulla
nää lukemattomat organisaatiomuutokset, niin kaikki on lähteny jotenki silleen
ehkä kaupungin lähtökohdista, että mikä on kaupungille edullisinta. Mutta ei
olla yhtään osattu ajatella, että asiakkaat aina on kärsiny loppupeleissä siitä.”
(Työntekijä)
“En mä tiiä tietenkään, että mitä tämä tuo tullessaan, mikä tämä on tämä
elämänkaarimalli, ei me tiietä sitä.” (Työntekijä)
“Ja kyllähän varmaan koko ajan pelätään, että mikä on seuraava
organisaatiomuutos, että no lähetäänkö taas jotaki ihan mullistavaa tekemään.”
(Palveluesimies)
Tulevista muutoksista oltiin tietoisia siinä määrin, että muutoksen otsikko
(elämänkaarimalli) tunnistettiin, mutta sisältö ei ”tietenkään” ollut tuttu.
Organisaatiomuutoksia odotettiinkin aiempien kokemusten perusteella enemmän
huolestuneina kuin innostuneina, niiden koetun ja oletetun negatiivisen arvon
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johdosta. Lisäksi lukuisten organisaatiomuutosten koettiin osaltaan vaikeuttavan
työn systemaattista kehittämistä.
Työn kehittäminen hankkeissa ja tehokkuus
Työn kehittäminen vaikutti usein olleen ylhäältä ohjeistettua ja hankkeistettua, mutta
näiden hankkeiden kokonaisuus vaikutti pirstaleiselta ja strategiatyöstä irralliselta.
Työyksiköissä oman työn ja työmenetelmien kehittäminen tuntui monista syistä
jääneen vähemmälle. Osittain lähes koettiin, että kehittämiseen ei ollut työntekijöillä
ja heidän lähiesimiehillään lupaa, vaan kehittäminen oli otettu kontrolloitavaksi ja
tehtäväksikin johtoon tai hankeasiantuntijoille. Lisäksi hierarkian jäykkyys ja joskus
myös joidenkin yksittäisten esimiesten haluttomuus viedä kehitysideoita eteenpäin
oli koettu työn kehittämisen esteiksi. Hankkeistamisen haasteeksi koettiin
kehitystyön tulosten käytäntöön vieminen ja työntekijöiltä lähtevien ideoiden
ongelmaksi koettiin ideoiden hiljainen hiipuminen matkalla ylöspäin hierarkian
portaita päätöksentekoon. Kehittämiseen osallistumisen yhtenä esteenä oli myös se,
että hanketyöntekijöiden (työn kehittäjien) ja asiakastyötä tekevien (niiden, joiden
työtä kehitettiin) aikataulujen ja työmenetelmien yhdistäminen oli käytännön tasolla
koettu haasteelliseksi. Toisaalta hankkeiden tulosten kentälle vienti oli vastaavasti
sekin vaikeaa, mikäli kehitystyö oli jäänyt vain asiakastyön ulkopuolisen hankkeen
toimesta tehtäväksi. Työn kehittämiselle hankkeissa on toki rationaalisia perusteluja,
mutta tuttua tässä toimintamallissa on se, että jako työmenetelmien kehittäjiin ja työn
suorittajiin on yksi keskeisiä tayloristisia periaatteita 1900-luvun alusta.
“[Ylemmät esimiehet] mietti meijän puolesta, että miten se [työ] parhaiten
hoituis. Se oli [heidän mielestään] aika lailla se ongelma, että me ollaan liian
hittaita ja me ollaan liian laiskoja ja ei me tuoteta tarpeeksi.. Kyllä niitä meijän
kirjoja joku katteli ja jos sieltä joku oli...väärin annettu aika tai.. Että meni
semmosiin lillukanvarsiin jos suomeksi sanotaan...” (Palveluesimies)
“Kyllä se [kehittäminen] on minusta hyvin ylhäältä ohjattua. En tiiä sitten mistä
he ne visionsa saa, mutta ainaki tällä hetkellä tuntuu, että jos itellä olis joku
visio, niin se pitäs saaha jotenki hiljasesti pienesti markkinoitua sillä tavalla,
että se olis oikeasti jonkun päällikön tai johtajan oma idea. Sillon se ehkä vois
mennä läpi.” (Työntekijä)
“Täällä kaupungilla on kuitenki kauheen hierarkkinen tää systeemi ja täällä ei
voi hypätä jonkun ohi ja laittaa viestiä suoraan jonnekin, vaan täytyy mennä
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tällälailla porras portaalta. Jos se yks askel on semmonen, että se ei vie sitä
etteenpäin, niin ei se sillon mee. Se jää siihen.” (Palveluesimies)
“Kyllä mä jotenkin uskon semmoseen dialogiseen kehittämiseen, että siihen
otetaan niitä eri osallisia mukaan ja mahollisimman avoimesti keskustellaan ja
muuta. Mutta jotenkin, meillä täällä on vähän tämmönen ajatus, että joku
ulkonen hanke viisaasti implementoi tänne ihan mitä tahansa toimintatapoja tai
asioita tai laitteistoja tai sähköisiä kuvioita ja se sillä ratkee. Ja niin se ei tuu
tapahtumaan, ei ikinä. Sitä on aika paljon kokeiltu täällä, eikä toimi.”
(Työntekijä)
”Projektiväki ei ymmärrä ku me selitetään, et miksi meiltä ei osallistuta, jos
pitää tulla kaheks päiväks näihin, workshop on nyt tää kuuluisa sana. Ku ei
meiltä voi workshoppiin tulla kaheks päivää, ku kuka ne asiakkaat hoitaa, ku ei
me saaha ottaa sjaisia. Että yrittäkää järjestää iltapäivälle kolme tuntia, niin me
yritämme irrottaa. Sit ne tekee omaa maailmaansa siellä, hiukan kärjistäen.”
(Palvelupäällikkö)
“Kentälle jalkauttaminen on ollu se heikko kohta näissä hankkeissa ja
projekteissa.” (Johdon asiantuntija)
Silloin kun kehittämistyötä oli tehty niin, että työtä asiakasrajapinnassa tekevä
henkilöstö oli aidosti osallistunut työnsä kehittämiseen, oli saatu erinomaisia tuloksia.
Haastatteluista jäikin vaikutelma, että henkilöstössä olisi valtava määrä kehittämisja osaamispotentiaalia, joka oli jäänyt kiireen ja hierarkkisen johtamisen vuoksi
hyödyntämättä. Kuten alla oleva esimerkki ”Hyvä vastaanotto” -projektista kertoo,
omaan työhön vaikuttaminen auttaa jaksamaan kiireenkin keskellä, lisäämällä
työhön ja työmenetelmiin mielekkyyttä. Samaiseen projektiin liittyen oli havaittu
tärkeäksi se, että päällikkötaso siirtyy uudenlaiseen rooliin. Aidon ja arkipäivässä
luontevasti toimivan kehitystyöhön osallistumisen mahdollistaminen edellyttänee
siis muutoksia myös johtamisessa, ja tämänkaltaiselle muutokselle vaikutti olevan
myös poliittisten päättäjien tuki.
”Sitten päästiin siihen Hyvä vastaanotto -projektiin, joka meistä on ollu se
kaikista paras mitä tähän asti on tämän minunkin yli 20-vuotisen uran aikana
tapahtunu. Työntekijät pääsi vihdoin ite miettimään, miten tämä työ tehtäisiin
paremmin ja tehokkaammin ja vaikuttavammin… Nyt on tosi ihanaa vaikka
meillä on ollu muuten supistuspaineita ja rankkaa, niin me ollaan saatu mittarit,
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millä me voijaan mitata sitä ommaa tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme. Se
pannee ihmiset ponnistelemaan.” (Palveluesimies)
“Esimerkiks tässä [Hyvä vastaanotto –projektissa] päällikkötasoa tarvittiin
siihen, että ne tuli henkilökohtasesti paikalle sanomaan, että pidämme tätä
erittäin tärkeänä, odotukset ovat kovat ja teillä on vapaat kädet ja emme tule
estämään mitä tahansa te suunnittelette ja teette. Se oli se mitä tarvittiin, mutta
näytti että sitä oli vaikea uskoa, koska siihen asti oltiin eletty hyvin tarkan
keittokirjamääräys-kulttuurin aikaa, että kaikki tuli ohjeena ja määräyksinä, että
näin toimitaan ja näin ei toimita ‒tyylisenä.” (Johdon asiantuntija)
“Uskon siihen, että kyllä meiän suorittajatason ihmiset…niin siellä ollaan intoa
täynnä, että mitenkä saahaan tämä järkiperäistettyä ja sitä myötä sitten tullee
niitä kustannussäästöjäki.” (Poliitikko)
Edellä olevassa keskustelussa kehittämisestä ja siihen osallistumisesta on selkeä
samankaltaisuus strategiatyön kanssa. Kehitystyö oli koettu antoisaksi ja
hyödylliseksi silloin, kun tekijöillä itsellään oli ollut valtuudet miettiä ja päättää
miten työtä tehtäisiin paremmin, kun taas kehityshankkeissa yleisemmin oli
ongelmana tulosten kentälle jalkauttaminen. Olisiko siis yksi strategian
jalkauttamisen keskeinen ongelma juuri siinä, että suunnitelmat tehdään liian
kaukana käytännön työstä, jolloin ne eivät löydä tartuntapintaa arjesta. Ehkäpä
tärkeät asiat olisivatkin arjesta, asiakkaiden vierestä katsoen toisenlaisia kuin etäältä
tarkastellen. Vaikutti siltä, että organisaatiossa oli todellakin halu järkiperäistää
toimintaa, mutta toimintamallien ei aina koettu mahdollistavan kehittämistä. Tämän
potentiaalin hyödyntäminen edellyttäisikin johtamiskulttuuria, jossa henkilöstön
osaamiseen työn kehittämisessä uskalletaan luottaa ilman, että johto katsoo asiakseen
kontrolloida tarkasti lopputuloksia tai miettiä kaiken tarkasti henkilöstön puolesta.
Hyvä johtaminen oli yksi strategian sisältöön liittyvistä ja haastatteluissa
keskustelluista teemoista. Seuraavassa on haastateltujen näkemyksiä tästä teemasta.
4.2.3 Hyvä johtaminen mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen
Hyvä johtaminen oli strategiassa kuvattu välineenä tavoitteiden saavuttamiseen. Se,
mitä hyvä johtaminen tutkittavassa organisaatiossa tarkoittaa, ei kuitenkaan tullut
määritetyksi strategian osana. Mielenkiintoinen havainto poliitikkoja haastatellessa
oli, että osalle heistä johtaminen oli sama kuin johtamisjärjestelmä ja edelleen
organisaatiorakenne. Hyvä johtaminen sai näin eräältä haastatellulta määrittelyn
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elämänkaarimalli, jonka mukaiseksi organisaatiorakenne muutetaan ja johon
henkilöstökin organisoidaan. Haastateltavien puheissa johtamiskulttuurista kuvastui
vahva hierarkkisuus, minkä edelleen arveltiin olevan esteenä johtajuudelle alemmilla
tasoilla. Tämän koettiin näkyvän joskus niin, että päätöksistä halutaan sälyttää vastuu
seuraavalle ylemmälle tasolle. Tämä saattaa kuvastaa kuitenkin pelkoa esimerkiksi
siitä, että haastavissa tilanteissa päätöksentekijä jää yksin ja vaille näiden ylempien
päättäjien tukea.
“Semmosissa asioissa missä sitä päätöksentekovaltaa olis alemmalla tasolla,
niin johtamiskultturista johtuen tavallaan mennään sen ylemmän tason taakse.
Että ei uskalleta olla johtajia niin, että minä alemman tason johtajana omalle
porukalle sanon, jos on mun mielestä hyvä, että näin tehhään, vaan mä sanon,
että kun ne siellä ylhäällä vaatii meitä toimimaan näin.” (Poliitikko)
“Ja sitte täytyy ku tekkee semmosen [asiakkaaseen liittyvän] ratkasun, niin
perusteellisesti täytyy miettiä perustelut sille. Jos tässä matto veetään alta, niin
mulla on todellaki nyt perusteet tälle asialle. Ne juuri liittyy strategiaan ja näihin
meijän kirjoitettuihin juttuihin. Täytyy itelle hakea se tuki sitä kautta. Tykkään
kun on itsenäisyyttä, mutta kaipaan määki sitä esimiehen tukia. Pelkästään
kolleegoilta se ei riitä tietyissä asioissa, vaan se tarvitaan se tuki muualta,
ylempää.” (Palveluesimies)
Sen lisäksi, että ylempien esimiesten tukea kaivattiin päätöksentekoon liittyen,
heiltä toivottiin tukea myös omaan jaksamiseen. Jo sen tunnustaminen, että työ on
haasteellista, tuntui joidenkin osalta puuttuvan. Toisaalta taas monilla esimiehillä oli
niin paljon esimerkiksi hallinnollista työkuormaa, että tuen ja ajan antaminen alaisille
oli käynyt haasteelliseksi.
“Siihenhän mää voin luottaa, että mulla on henkilökunnan tuki, että mun ei tartte
tätä yksin tehä ja me yhessä täällä pähkäillään näitä asioita, mutta sen mää myös
toivosin. että mulla ois oman esimiehen tuki, koska hän ei oo kertaakaan kysyny,
että miten te jaksatte. Miten te jaksatte vettää tätä porukkaa ja miten te jaksatte
viiä nämä määräykset ja päätökset läpi. He on siellä, tuntuu että he on erillään
siellä norsunluutornissa. Ne vaatii, mutta että panevat kädet korville ja sanovat,
että en-kuule-en-kuule-en-kuule, jos me jotakin valitettaan, ja sanovat että hekin
on hankalassa asemassa. Kyllä mää sen uskon, mutta pieni myötätunnon osotus
ois joskus paikallaan. Että on teillä rankkaa, että koittakaa jaksaa.”
(Palveluesimies)
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Toiveita kohdistui myös tukeen kaupungin poliittisilta päättäjiltä ja johdolta.
Henkilöstö koki esimerkiksi, että päättäjät tekevät päätöksiä heille toteutettavaksi,
mutta eivät ota näkyvää vastuuta näistä päätöksistä eivätkä tue henkilöstöä näiden
päätösten toteuttamisessa. Osa henkilöstöstä totesi hiukan kyynisesti, että päättäjille
on tärkeämpää varmistaa poliittinen uransa kuin tukea heitä hyvän asiakaspalvelun
toteuttamisessa.
”Ollaan tässä ootettu, että millon kaupunki ilmoittaa ja antaa juttuja lehteen,
että kun meillä on nämä säästöt nyt menossa niin samanlainen palvelutaso ei
toteudu ku tähän asti. Ja että turha varata ajokorttitodistuksiin aikoja, niitä ei
tuu täältä ja turhaan sitä ja tätä, että koittakaahan kestää. Me täällä yritämme
puhua puhelimessa ja selvittää, että miksi me emme anna sitä aikaa. Meijän töitä
helpottas että ne [kuntalaiset] tietäs. Koska kaikkihan ei oo lakisääteisiä mitä
tämäkin kaupunki tarjuaa, niin nehän vois karsia sieltä pois, mutta se on jännä
juttu, että kuka sen haluaa tehä ja menettää poliittisen imagonsa ja kenties
työnsä. Siinä on ihan korkeat panokset, mutta väärin se on panna se perusväki
tekemään se päätös, että ketä me otetaan tänne vastaanotolle ja ketä ei, koska
meillähän se perustuu ihan lääketieteelliseen arvioon. Mutta se helepottas myös
niitä asiakkaita varmaan, et he miettis kahesti ennen ko varraa sitä aikaa sinne,
että oonko mää nyt niin kipiä, että todellakin tarvin sen hoitajan tai lääkärin vai
voisinko mennä apteekkiin ja kysyä, että mitä mää voisin tähän ottaa.”
(Palveluesimies)
Tutkittavan organisaation strategia ei ota kantaa siihen mitä strategiassa mainittu
‘hyvä johtaminen’ tarkoittaa muutoin kuin ehkä arvoperustan kautta, joten se jättää
runsaasti liikkumavaraa jokaiselle yksittäiselle johtajalle ja esimiehelle siinä, kuinka
hän johtaa. Käsitykset hyvästä johtamisesta, haastateltavien itsensä kokema
johtamisen kirjo, koetut johtamisen haasteet ja keinot johtamisen kehittämiseen
olivat myös haastatteluaineistossa moninaisia. Jotkut näkivät johtamisessa tärkeäksi
esimerkiksi luovuuden ja itseohjautuvuuden.
“Minä näkisin, että just rohkeuteen kannustaminen, luovuuteen ja yhdessä
keksimiseen ja muuta…että siihen on ihan ehdoton oikeus ja kannustus..että se
olis hirveen selvästi sanottu ja koko kaupunkistrategian tasolla. ..Se et siellä on
rohkeus ja innovaatio – sanoja, että organisaatio on rohkee ja muuta, niin se ei
välttämättä viesti sitä, että kaupunkiorganisaatiossa todella oltais mahottoman
onnellisia, jos joka ikinen työntekijä olis luova ja rohkee. Ja sitten toisaalta tämä
tämmönen, että itseohjautuvuutta ja kaikkee muuta tämmöstä sitten
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kannustettais. Nyt must tuntuu, että… jos näitä ei oo selvästi auki tuotu
strategiassa, niin se antaa myös mahollisuutta toisenlaiseen johtamiseen,
tämmöseen aika jäykkään, hierarkkiseen ja käskyttävään ja joka passivoi sitten
kentällä. (Poliitikko)
Joillakin taas puheessa korostui erityisesti yhteisiin tavoitteisiin sitouttaminen ja
tästä linjasta poikkeavien ohjaaminen oikealle tielle tai toisiin tehtäviin.
“Kun tullee kaikkia niitä vastuksia ja esteitä ja hidasteita, ni kuitenki sitten
semmosta, myös tietynlaista tiukkuuttakin siinä, että kun me on kerran tää suunta
valittu me tähän mennään. Ja tietynlaisia tämmösiä, että aina jos mennään
kivikkoiselle polulle, ja me pyritään niitä välttään, mut sinne ei voi jäähä eli
tavallaan ei sallita semmosta. Vaan että nyt kuuleppa sä menit nyt tähän ja
palaahan tähän meiän yhteisesti sovittuun. Ja sitte myös sitä, että jos se ihminen
ei kykene, ni pitää pystyä tekemään ratkasuja. Että nyt sä et kulje ollenkaan tän
suunnan mukaan, et ootko sä itte miettiny, että pystyks sää muuttaan vai onko
sulle jotaki muita tehtäviä.” (Johtaja)
Joidenkin kokemukset omasta esimiehestä olivat hyvin positiivisia. Jotkut
näkivät esimiehensä kehittäjänä, joka kannusti myös työntekijöitä miettimään miten
työt voisi tehdä paremmin.
“Mä annan kunnian ja kiitoksen kyllä meidän omalle esimiehelle, tälle
palveluesimiehelle, että hän on semmoinen, että haluaa kehittää tätä meidän
toimintaa yhessä meidän kanssa. Ja on pistänyt meidät tavallaan sillain töihin
miettimään näitä meidän oman yksikön asioita ja asiakkaitten asioita ja miten
me tehtäis tää työ paremmin.” (Työntekijä)
Joillekin taas aiemman esimiehen vaihtuminen
itseohjautuvuuden vaihtumisena hierarkkiseen kontrolliin.

toiseen

oli

näkynyt

”Nyt me ollaan palattu hänen [uuden esimiehen] aikana takasi siihen, et
ylhäältä käskytetään. Meillä oli tosi semmonen salliva työyhteisö ja tietyllä
tavalla ehkä semmosta itseohjautuvuutta oli enemmän, mutta nyt ei sitä sallita.
Et sulle sanotaan mitä sä teet ja jos sä teet jotain muuta niin se kielletään. Et
jotenki, jos kärjistää niin kun tulet töihin, niin omat aivot narikkaan ja sä teet
sen mitä käsketään. Jotenki semmonen oma luova ajattelu, mitä hyvin usein pitää
näissä asiakastilanteissa keksiä niitä luovia ratkasuja, niin tulee semmonen
tunne et se ei oo sallittua. Tosi hankalaa.” (Työntekijä)
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Joillekin johtamisen laatu näyttäytyi todistusaineiston kautta, mistä alla on
esimerkkinä johtoryhmän itsearviointityökalu, jonka tulosten perusteella kukin
johtoryhmä voi itse arvioida kehittymisen tarvettaan ja joka myös tuottaa dataa
organisaation tasolla tehtäviin yhteenvetoihin.
”Se itsearviointityökalukin on yks tavallaan työkalu, jos tiiät tän CAF:in se on
siitä EFQM:stä tehty, siitä laatujärjestelmästä. Siinä on ne ihan johtamisen
peruselementit. Ne käyään läpi johtoryhmässä, että miten ne käytännössä meillä
toteutuu. Ja sitten on sellainen arvosteluasteikko sitten...ne ite arvioi, että miten
se toteutuu. Että tavallaan sen itsearvioinnin kautta ne pystyy hahmottaan, että
minkälaisia tämmösiä johtamisen kokonaisuuksia on olemassa, ja ne pystyy
sitten sitä omaa työtä lähteen kehittään. Sehän kootaan ne itsearvioinnin tulokset
sitten yhteen, että onko semmosia yhteisiä kehittämiskohteita missä johtamista
tarvii lähteä kehittään.” (Strategia-asiantuntija)
Jotkut näkivät johtamisessa keskeistä olevan sen, kuinka vuorovaikutus
esimiesten ja alaisten välillä toimii ja kuinka keskinäinen arvostus näkyy arjessa.
Tämä tärkeäksi katsottu vuorovaikutus toimi joidenkin kohdalla hyvin ja joidenkin
kohdalla huonommin.
“Kyllä se [hyvä johtaminen] varmaan on se, että tullaan kuulluksi ja otetaan
huomioon ne pienetki asiat siinä arjessa. Niin minä sille minun työntekijälle, kun
minulle minun esimiehet.” (Palveluesimies)
“Ei tässä oikein määräilyllä eikä semmosella pääse etteenpäin. Kuitenki on niin
paljon työntekijöissä oman alansa ammattilaisia ja osaajia, että moni viisaus
nousee sieltä. Toki esimies pittää olla siinä sitä viemässä etteenpäin, mutta että
ei voi kovin syvällä rintaäänellä määrätä, että näin nyt tehhään. Vaan yhessä
miettien ja pohtien ja sillä lailla niijen hyvien ratkasujen löytäminen. Kyllä minä
siihen keskusteluun ja puhumiseen oon ikäni uskonu enkä oo vielä muuta konstia
keksiny.” (Palvelupäällikkö)
“Meitä on koulutettu hyvin paljon tähän, että vuorovaikutus pittää olla alhaalta
ylös ja ylhäältä alas molemminsuuntasta, mutta kun tämä ei toteudu.”
(Palveluesimies)
“Alhaalta ylöspäin viestintä…se on niin heikkosignaalista, että se ei johda
mihinkään.” (Poliitikko)
Se, että ymmärrys ja toimintamallit johtamisen suhteen olivat moninaiset, oli
havaittu. Käytännössä tämä ehkä kertoo juuri siitä, mikä johdon strategiasta puuttui,
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eli vaikka hyvä johtaminen oli mainittu keinoksi tavoitteiden saavuttamiseen, se oli
jäänyt sisällöllisesti määrittämättä. Hyvä johtaminen oli siis lopulta sitä, millaiseksi
kukin johtamistyötä tekevä sen itse määritti.
“Omasta kokemuksesta tiijän, että on siellä vaihtelua [palvelupäälliköissä]. Se
riippuu siitä tyypistä, että mitkä asiat paat tärkeäks. Se minun esimies haluaa,
että henkilöstön johtaminen on tärkein ja se muu tullee siinä ja reiluus pittää
olla hänen osalta. Hän näkkee että se on tärkee, mut ei se kaikilla oo.”
(Palveluesimies)
“Just nyt ei oo sitä määritetty, että mitä se hyvä esimiehisyys on.” (Strategiaasiantuntija)
“Saattaa jossain olla kirjaus, että kiinnitetään huomiota hyvään johtamiseen.
No mitä se on? Se on ihan tämmönen abstrakti lause.” (Poliitikko)
Vaikutti siltä, että useimmat haastatellut näkivät vuorovaikutteisen johtamisen ja
yhdessä tekemisen olevan toivottu malli, ja monet esimiestehtävissä toimivat
kertoivat itse näin johtavansakin. Kuitenkin, kun puhuttiin koko organisaatiosta,
siihen liitettiin byrokratian piirteitä, kuten päätösten sanelu, ylätason kasvottomuus
ja yksilöiden huomiotta jättäminen yhteisen hyvän etua ajettaessa. Kuten edellä
todettiin, arvot voivat toimia yhtenä hyvän johtamisen ohjenuorana. Seuraavassa
tarkastellaan sitä, millaisia ajatuksia strategiatyön aikana määritellyt organisaation
arvot herättivät haastatelluissa.
4.2.4 Arvoperusta: rohkeus, reiluus, vastuullisuus
Arvot tuntuivat monista haastatelluista kaukaisilta ja arjesta irrallaan olevilta, ja ne
herättivät enemmänkin välinpitämättömyyttä kuin sitoutunutta innostusta. Lisäksi
arvojen näkymistä käytännössä kyseenalaistettiin viittaamalla esimerkiksi kaupungin
päättäjien toimintaan. Arvojen ei juurikaan nähty ohjaavan päättäjien ja ylimmän
johdon työskentelyä, vaan arvot näyttäytyivät enemmänkin ikään kuin rekvisiittana,
jonka voi ottaa esille, kun se sopii tilanteeseen. Eräs haastateltavista tiivisti tämän
näkökulman näin: “varmaan hyviä arvoja, et hyvä pyrkiä niihin, mutta että jospa
tämän kaiken laman jälkeen sitte…” Arvot oli määritetty ja päätetty strategiatyön
yhteydessä. Tähän työhön oli osallistunut varsin rajallinen joukko ihmisiä, joten
monilla haastatelluista oli jäänyt arvojen osalta puuttumaan omakohtaisuus ja
liittymäpinta omaan työhön. Kysymyksiä herätti esimerkiksi se, miksi juuri nämä
arvot oli valittu, mikä aikaisemmissa oli vialla (esimerkiksi kysymyksiä herätti se,
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miksi arvo luovuus oli pudonnut listalta) tai miten päättäjät haluaisivat uusien arvojen
näkyvän käytännön työssä. Konkreettiseen työhön ja ammatillisuuteen liittyen
arvokeskustelua oli kuitenkin käyty jonkin verran.
“On me näistä keskusteltu, näistä arvoista. Sillon ku ne tuli, jotenki ne jäi
hirveen kaukasiksi. Minun mielestä niistä ei oikeestaan, jos mä aattelen tänne
meijänki maailmaan, niin ei tullu semmosta tietoa, että mitä se vois tässä meijän
arjessa tarkottaa. Mä en oo hirveesti niihin panostanu. Enkä oo henkilöstön kans
hirveesti sitä miettiny. Meillä on ollut tämä oma arvomaailma, omat hoitotyön
arvot.” (Palveluesimies)
[Kysymys: Toteutuvatko ne arvot mielestäsi tämän kaupungin toiminnassa?]
“Ku mää mietin sitä raha-asiaa, että jotenki se varmaan nyt tämä rahan puute
syö pohjaa nuilta kaikilta asioilta. Rohkea kyllä voi olla vaikka ois vähän
köyhäkin, mutta sitte miten onko ihmiset taas minkälaisessa asemassa kunnan
palvelujen suhteen ja onks se reilua, että naapurikunnassa on näin. Ja oliks se
vastuullisuus? Niin varmaan eniten mietityttää just kaikki nää vanhukset ja
vammaset ja tämmöset. Jotenki kuitenki joku vastuu kunnilla pitäs olla… Nyt on
paljon puhuttu omaishoitajista ja kaikista tämmösistä, et se ei oo reiluakaan.
Mutta että varmaan hyviä arvoja, et hyvä pyrkiä niihin, mutta että jospa tämän
kaiken laman jälkeen sitte...” (Työntekijä)
“Rohkeestihan se kaupunki näitä päätöksiä tekee, mutta kantaako se lopuksi
vastuuta niistä asioista mitä se on päättänyt. Että ei voi ehkä tajuta sitä mitä se
täällä pienille ihmisille tarkottaa ja onko aina reilua. En mä nyt sitä oikeen osaa
sanoa. Mutta on me sitä pohdittu…työntekijöistä se aika hassua, että kaupungin
arvot on rohkeus ja reiluus ja vastuullisuus, että ne on vähän semmoista
diibadaabaa, mitä ne tarkottaa… Vastuuntunto on ihan oikein. Mut mitä
tarkottaa vaikka rohkea. Mitä se tarkottaa, että on rohkea ja reilu?” (Työntekijä)
“Ei niitä arvoja niin syvällisesti oo puhuttu. Tällä hetkellä se on kesken, vaan
pitäsi kyllä puhua kun meillähän se esimieskysely oli nyt talavella ja siellähän
niitä kysyttiin, että onko niistä puhuttu täällä. On niitä varmaan ihan sivuttu
jossaki palaverissa, mutta ei sillä lailla niin kauhian syvällisesti. Mutta kyllä me
tämmösiä arvoasioita nii, mehän ollaan käyty läpi tämmösellä niinsanotulla
pysäkillä. Jossa me semmosella tikkataulumallilla käyvään asioita läpi mitä
täällä työyhteisössä on. Työvuorosuunnittelua ja asiakastyötä ja työhyvinvointia
ja… kyllähän ne tämmösissä keskusteluissa sitten noussee tämmösetki asiat.”
(Palveluesimies)
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Edellä on pyritty luomaan yleiskuvaa haastateltujen kokemuksista ja
näkökulmista joihinkin strategiateemoihin. Seuraavaksi paneudutaan ensiksi
organisaation toimintakulttuuriin strategiakäytäntöjen ja strategiadiskurssin
kontekstina, ja sen jälkeen niihin selviytymisstrategioihin ja subjektiviteetteihin,
jotka näyttivät muodostuneen reaktiona ylempää tuleviin vaatimuksiin.
4.3

Strateginen päätösvalta ja toteuttamisvelvoite

Henkilöstöä vaikutti ohjaavan strategiaa enemmän velvollisuudentunto ja
sitoutuminen työhön asiakkaiden hyväksi sekä oma kokemus tärkeän työn
tekemisestä. Monet puhuivat siitä, miten haasteellisessa tilanteessa kokivat olevansa
joutuessaan selviytymään oman työn sujumista hankaloittavista tekijöistä, kuten
asiakastyötä vaikeuttavista säästötoimenpiteistä, hallinnollisesta työkuormasta ja
keskeneräisistä päätöksistä. Samalla kuitenkin toimintakulttuurissa oli oletus siitä,
että päättäjien ja ylempien esimiesten päätöksiä on noudatettava. Yhtä lailla päättäjät
olivat hankalassa asemassa, koska päätöksentekijöiden kesken ei tuntunut vallitsevan
yhtenevää tärkeysjärjestystä asioille, ja päättäjillä oli taustansa ja kokemuksensakin
pohjalta erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on tärkeää. Lisäksi poliittinen järjestelmä
toi käytännön työhön omat haasteensa esimerkiksi niin, että vaikka päättäjät pitivät
tyypillisesti tärkeänä sitä, että työntekijöitä johdettaisiin hyvin ja heidän
näkemyksensä otettaisiin huomioon, päättäjien oma tapa tehdä päätöksiä osana
johtamisjärjestelmää ja kaukana arjesta oli hyvinkin autoritäärinen. Poliittisten
päättäjien saattaa lisäksi olla haasteellista hahmottaa esimerkiksi säästöpäätösten
konkreettisia vaikutuksia arkeen, koska hyvinvointipalveluiden henkilöstön
käytännön työ ei ole välttämättä heille tuttua muuten kuin ehkä joidenkin palveluiden
käyttäjinä tai käyttäjien omaisina. Kuitenkin päätöksiä tehtiin odottaen, että
organisaatio ne jotenkin toteuttaa. Henkilöstölle nämä linjaukset näkyivät
merkittävinä käytännön haasteina, joita käydään seuraavassa läpi.
Säästäminen – ”kun se ei sais näkyä missään”
Haastateltavat puhuivat paljon säästämisestä, henkilöresurssien niukkuudesta ja
resurssien jatkuvasta vähentämisestä. Niukkuus koettiin tosiasiaksi, jonka kanssa oli
selvittävä päivästä toiseen.
“Meijän pitäs vähentää ja me ollaan vähennetty jo syksyn aikana vakansseja.
Niin nyt pitäs säästää vielä lissää monta miljoonaa. Ja vähennettään edelleenkin
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syksyllä, mutta sitten kun se ei sais näkyä missään…mutta ei ihmiset ajatta tee
työtänsä. Eikä lääkärit tutki viijessä minuutissa potilasta.” (Palveluesimies)
Pettymyksiä aiheutti erityisesti se, että samalla kun päättäjät tulojen pienentyessä
halusivat karsia menoja, mikä tarkoitti käytännössä esimerkiksi henkilökunnan
vähentämistä tai lomautuksia, he olivat haluttomia luopumaan kuntalaisille
tarjottavista palveluista. Henkilöstö, mutta myös osa päättäjistä kritisoi tätä. Joitakin
päätöksiä oli kuitenkin nyt tehty (kuten tilaaja-tuottaja-mallin purkaminen), jotka oli
aiempina ”hyvinä aikoina” voinut siirtää päätöksenteossa tuonnemmaksi.
”[Kun kysyy, että] ’mistä luovutaan, kun rahat ei riitä?’, niin se äkkiä karkottaa
sen keskustelevan porukan. Se semmonen karsinta tai niukkuus ei oo
poliitikoille hirveen mieluisaa… [kuitenkin] verrattuna parin vuoden takaseen,
kun on nyt tää talouskriisi ja muu, niin mä oon siitä kiitollinen, että meijän ylin
johto ja päätöksentekijät ovat kyenneet päätöksiin, joita sillon hyvinä, löysinä
aikoina vellottiin edestakasin ja palautettiin valmisteluun...” (Johtaja)
”Nytkin kun tätä muutosprosessia tehhään, niin mua hiertää vähän se, että
näyttää, että iso osa päättäjistä, ja varsinkaan päättäjistä, ei oo valmiita
luopumaan mistään.” (Poliitikko)
Henkilöstöllä oli tunne siitä, että he jäivät yksin kantaessaan säästöpäätösten
seuraukset ja joutuivat selittämään poliitikkojen päätöksiä asiakkaille ilman tukea
päättäjiltä. Erityisesti palveluesimiehet ja työntekijät kaipasivat ”ylhäältä” yleisen
tason linjauksia, joilla ristiriita palvelutarjonnan tason ja resurssien leikkaamisen
välillä ratkaistaisiin, mutta näitä linjauksia koettiin saadun puutteellisesti. Samalla
palveluiden saatavuusongelmien pelättiin vaikeutuvan asiakkaiden näkökulmasta ja
yksiköiden toiminnan suunnittelun hankaloituvan.
“…tullee [lomautusten vuoksi] tätä henkilökunnan poissaoloa tänä vuonna, ja
me ei pystytä selviytyyn kaikista niistä tehtävistä, jotka meille on säädetty ja
määrätty ja annettu. Me ollaan oltu vailla sitä, että pitäs nyt poliittisten
päättäjien, tai kuka se päättää, mitä jätetään tekemättä. Mikä on vähemmän
tärkiää. Koska ei voi jokainen terveysasema ja palveluesimies ruveta yksinään
pohtiin täällä… Laki säätelee, mutta jos ei työtunnit riitä ja kaupunki ei maksa
ylitöistä niin jotakihan sitä jää tekemättä. Sehän on ihan päivänselvä asia, mutta
poliitikot ei halua myöntää sitä.” (Palveluesimies)
Vaikutti siltä, että päättäjien säästöpäätökset syntyivät numeroiden perusteella ja
työtä ohjattiin leikkauslistoilla. Päätökset resurssileikkauksista palveluja karsimatta
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koettiin henkilöstössä jossain määrin loukkaavana viestinä siitä, että työntekijöillä
olisi niin paljon löysää aikaa, että samat työt pystytään ilman muuta tekemään
vähemmillä resursseilla. Tämä näkyi myös hieman kärjekkäänä kommentointina siitä,
että päättäjät ovat enemmän huolissaan omasta uudelleen valinnastaan kuin
työntekijöiden hyvinvoinnista, joka sekin oli kirjattu strategian tavoitteisiin.
Säästämisestä keskusteltaessa nousi myös esiin esimerkkejä, joissa näkyi päättäjien
kirjaamien strategisten tavoitteiden ja heidän tekemiensä lyhyen tähtäimen päätösten
välinen ristiriita.
Päättäjävalta – “ei auta kun totella”
Henkilöstö kuvasi kulttuuriaan ylhäältä-alas ohjautuvaksi. Päätöksiä, käskyjä ja
määräyksiä saattoi tulla myös perustelematta. Vaikutti siltä, että näitä päätöksiä
voitiin kyllä pienissä piireissä arvostella, mutta kun käskytys tuli ylempää, käskyjä
oli noudatettava ja päätösten avoin kyseenalaistaminen ei tullut kysymykseen.
“Nyt ku on näistä lomautuksista esimerkiksi ja säästövapaista puhuttu ja niistä
kun puhutaan, niin se tahtoo se keskustelu aina mennä siihen, että on se niin
väärin ja miten me voijaan ja mitä tästä tulee. Kyllä pittää ihan pysäyttää siihen,
että tämä on nyt tosiasia että näin on päätetty ja me ei voi sille mitään. Meijän
täytyy nyt vaan jättää se omaan arvoonsa. Me ollaan kaikki sammaa mieltä, että
ei tää oo ihan hyvä ratkasu ja hankaluuksia tulee. Mutta kun ei sille voi mittään,
niin nyt täytyy keskittyä siihen, että miten tää parhaalla mahollisella tavalla
hoijetaan.” (Palvelupäällikkö)
”Määkin ymmärrän, että hekin [johtajat] on vastuussa sitten näille valtuuston
jäsenille ja kaupunginhallitukselle ja sieltä tullee osat määräykset. Heijänkään
ei auta kun totella.” (Palveluesimies)
Ylhäältä ohjautuvuus näkyi henkilöstölle myös työtä haittaavana tekijänä ja
asioiden viivästymisenä ja päätösten pitkittymisenä. Monet kokivat, että liian pieniä
asioita otetaan päätettäväksi liian ylös ja koska ne ovat johdolle niin pieniä, ne voivat
ehkä johdon mielestä odottaa kunnes isot asiat on käsitelty. Kuitenkin
asiakasrajapinnassa työskenteleville nämä ”pienet” asiat ovat isoja asioita.
Toimijuuden edellytysten puuttuminen tilanteen ratkaisemiseksi turhautti.
”Niillon vissiin niin kauheesti asioita, nuilla issoimmilla johtajilla, että ne seisoo.
Siis ihan käytännön asiat, vaikka meidän [päivittäiset työvälineet]. Siit on
puhuttu kaks vuotta. Tietää sen kenen pöyvällä se on, mut jostain syystä se jää.
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Paljo semmosia asioita, jokka sitte haittaa käytäntöö ja sitä ommaa esimiestyötä.
Sittehä ne työntekijät sannoo minulle, että tämä asia ei etene. No on sitä yritetty
viijä. Ja meijän päällikkö on kans, hänellä on jotenki inhimillisempi
johtamistyyli. En tiiä...” (Palveluesimies)
“Tää koko meidän alkuvuosi on ollut ihan kaaosta. Meillä tehtiin
organisaatiomuutos ja siihen liittyen johtajat tai päättäjät ovat kyllä päättäneet
joitakin tiettyjä asioita, jotka vaikuttaa erityisesti henkilöstön määrään täällä,
mutta he eivät ole päättäneet, mitä tehtäviä sitten siirtyy näitten henkilöitten
mukana pois ja mitkä jää meille.” (Työntekijä)
“Me jatkuvasti törmätään nyt siihen, että johtajien täytys tehdä ne päätökset...
Nimenomaan nyt yhteistyökumppaneitten kans pitäs olla selvillä, että te teette
tuota ja me tehhään tuota ja tämä tehhään yhessä.“ (Työntekijä)
“Pitäs olla semmonen visionäärinen johtaminen eikä semmosiin pikkuasioihin
puuttuva. Siis johtamista, joka ymmärtää delegoija osaaville ihimisille ne asiat,
mitkä he hallittee eikä näin, että takertuu tämmösiin lillukanvarsiin.”
(Työntekijä)
Delegointi
tapahtui
organisaatiossa
määritettyjen,
kirjallisten
delegointisääntöjen mukaan. Kuitenkin näytti siltä, että kulttuuriin kiinnittynyt
johtamiskäytäntöjen kirjavuus ja hierarkian perinne olivat johtaneet siihen, että
käytännön asioissakin ylempi taso oli tottunut käyttämään oikeuttaan ottaa
päätöksenteko itselleen. Samoin osalle alemman tason esimiehistä oli saattanut
rakentua tapa siirtää päätökset itseltään kaiken varalta ylöspäin.
Puolesta-ajattelu – ”ei kukkaan koskaan oo kysyny mittään”
Asioiden päättäminen ylemmillä tasoilla oli yksi esimerkki toisten puolesta
ajattelusta. Näitä esimerkkejä oli muitakin: päälliköt ja talousasiantuntijat tiesivät
palveluesimiesten puolesta näiden budjettitarpeet, päälliköt ja johtajat tiesivät
asiakastyötä tekevien puolesta miten asiakastyötä on tehtävä, päättäjät tiesivät
organisaation puolesta miten sen työ tulee organisoida ja hankkeet tiesivät
työntekijöiden puolesta miten työtä on kehitettävä.
“…me ollaan kyllä tarjottu itteämme siihen budjetin laadintaan. Mutta ei meiltä
oo kukkaan koskaan kysyny minkä verran me tarvitaan rahhaa ja millä
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rahamäärällä me pyöritettään tätä. Ei kukkaan koskaan oo kysyny mittään.”
(Palveluesimies)
“…me, jotka on oikeesti näitä asioita kuitenkin opiskeltu ja kohdataan
asiakkaita ja tiietään aika paljon näistä asioista, niin meitä ei kuunnella sitten.
Kyllähän me näitä asioita puhutaan niitten meidän asiakkaitten puolesta,
perheitten puolesta, ei vain itsemme.” (Työntekijä)
”Just tässä mulla yks työkaveri kävi ja istahti ja sano, että taas on tulossa
muutoksia, et hän ei kyllä ihan tiedä mitä ne on, mut vakavalla naamalla se
sano...ettei hetken rauhaa tavallaan, että koko aika tulee jotain.... aina ku sitte
näitä muutoksia on, ni tavallaan jossaki siellä viimeseksi katotaan, et mitäs
nuille tehtäs. Kai sitte ihmiset väsyy semmoseen työn kehittämiseen...”
(Työntekijä)
”Joskus tuntuu, että aina ku ruvetaan miettiin jotaki asiaa, niin ensimmäisenä
täällä tullee, että perustetaanpa työryhmä tätä varten. Sit se työryhmä miettii ja
miettii niitä juttuja… No missä se näkkyy sitte ku työryhmä on miettiny? Jossaki
muistiossa, että se on palaveerannu ja miettiny… Pannaan miettimään, mutta
sitte se ei mee kuitenkaa, hyvin harvoin mennee käytäntöön ja näkkyy jossaki.”
(Palveluesimies)
Kuitenkin myös joidenkin poliittisten päättäjien puheessa näkyi tahtoa purkaa
tätä ylhäältä alas -kulttuuria niin, että valtuuksia siirrettäisiin organisaatiossa alaspäin.
Keskustelu yleisillä linjauksilla johtamisesta ja operatiivisesta johtamisesta oli
kuitenkin ristiriitaista. Samalla kun päättäjät toivoivat organisaatiossa toimivilta
esimiehiltä enemmän toimintavapauksia työntekijöille, osa oli haluttomia luopumaan
omasta kontrollistaan. Tässä muutoksessa yhtenä haasteena saattaa olla esimerkiksi
poliitikkojen oma tausta: joidenkin päättäjien arveltiin näkevän roolinsa niin, että
konkreettisiin käytännön asioihin paneutuminen oli heistä yhtä lailla tärkeää kuin
pysyminen poliittisessa roolissa, kun taas jotkut olivat valmiita luottamaan
organisaatiossa toimivien ihmisten kyvykkyyteen ja luomaan mahdollisuuksia tämän
osaamisen käyttöön.
”[Poliittisen päättäjän] on varmaan kuitenkin maallikkona paljon helpompi
tarttua semmosiin pieniin asioihin. Koska ne on konkretiaa, niit on helpompi
pureskella, kun se että oltas isoista, siis linjauksista päättämässä, mikä itse
asiassa on se työ.” (Poliitikko)
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“Tässä on meiän päättäjien kesken ehkä se ristiriita, et mä ite ajattelen niin että
me ei tässä vaiheessa saaha sitoa yhtään mitään, koska vaikka ne ois semmosia
sinänsä merkityksettömiäkin – tai ainaki me ajatellaan niitä merkityksettöminä
asioina mitä etukäteen päätetään – niin ne on kuitenki rajaamassa ja
tappamassa sitä innostusta ja innovatiivisuutta. Minusta meiän pitäs
nimenomaan, kun me on ne isot linjat tehty, niin tavallaan pitäs uskaltaa ihan
täysin heittää se pallo [henkilöstölle] että hei, miten te hoiatte tämän,
innostutteko te tästä ja mitä te saatte aikaan. Ja totta kai sitten kun aika kuluu
niin tehhään korjausliikkeitä tarpeen mukaan ja jos joku homma ei toimi niin
puututaan, mutta minusta pitäs jollain tavalla tätä päätöksentekoa saaha
enemmän mahdollistavaksi.” (Poliitikko)
“Ainahan sitä sanotaan, että tää on täysin tämmöstä operatiivista johtamista,
että teijän ei luottamushenkilöinä piä siihen puuttua, mutta kun toisaalta mä oon
lähteny tämmöseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tämmösenä kuntalaisten
edustajana, veronmaksajien edustajana, niin mun tehtävä on myös – koska mulle
tulee viestiä ja palautetta ihan sieltä just sieltä mikä kuulus sinne operatiiviseen
johtamiseen – niin sieltä rajapinnasta mulle tulee työntekijöitten, mutta
ennenkaikkea kuntalaisten viestejä. Niin kyllä mä sitten tuon niitä asioita esille.
Mun on pakko. Mun on pakko sen takia, että nämä palvelut on kuitenkin
verovaroin tuotettuja ja sitten se, että niitten pitää kestää tämmönen eettinen
tarkastelu.” (Poliitikko)
”Sitä mä mietin, että jotenki kyllä hirveen vahvasti poliittinen taho määrittelee
asiat. Ja ottavat myös semmosta asiantuntijaroolia, mikä ei mun mielestä heille
kuulu...” (Johtaja)
Käytännön tason konkreettisiin asioihin tuntuikin kohdistuvan mielenkiintoa
kaikilta toiminnan tasoilta, mutta käytännön työn tekijät kokivat omat
vaikutusmahdollisuutensa kyseiseen käytännön työhön usein kohtuullisen vähäisiksi
muutoin kuin työn toteuttajina. Kuitenkin henkilöstö koki tyypillisesti
ammattitaitonsa ja ammattietiikkansa vahvaksi. Se, että heidän osaamiseen ja
ammattitaitoon pohjautuva näkemyksensä oli usein tullut ohitetuksi, koettiin
turhauttavana ja loukkaavanakin. Kuitenkin silloin, kun ammattitaidon käyttämiselle
ja kehittymiselle oli ollut tilaa ja kun henkilö koki tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi,
se näytti vaikuttavan positiivisesti jaksamiseen silloinkin, kun työympäristöstä löytyi
kritisoitavaa. Vastaavasti silloin, kun henkilö koki jääneensä ulkopuoliseksi tai hänen
näkemyksensä oli sivuutettu tai niitä oli vähätelty, turhautuminen oli selkeästi
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havaittavissa. Tällöin työn mielekkyys ja oma tulevaisuus organisaatiossa näkyi
kyseenalaisena ja organisaation toiminta kokonaisuudessaan näyttäytyi
synkemmissä väreissä.
Asiakaskeskeisyys – “aina lähetään asiakkaan näkökulmasta”
Asiakaskeskeisyyteen liittyi puhetta, joka mahdollisesti kuvasi myös sosiaali- ja
terveydenhuollon perimää hoitajan ja hoidettavan suhteesta. Erityisesti työntekijät
kokivat asiakkaitaan kohtaan suurta myötätuntoa ja olivat huolissaan näiden
hyvinvoinnista kiristyvässä taloustilanteessa. Kannettiin huolta siitä, että asiakas jää
yksin ja joutuu pulaan ilman palveluita, joita hän selviytyäkseen tarvitsisi.
Asiakastyössä toimivat kokivat usein olleensa tavallaan pakotettuja valitsemaan
puolensa ja tuntuivat asettuvan asiakkaan puolelle, jonka hätä näkyi heille
konkreettisesti. Oman organisaation toimintaa kritisoitiin resurssien virheellisestä
kohdentamisesta tai leikkaamisesta.
“…joskus ihmisellä ei oo muita ku me viranomaiset. Että sillä ei oo sitä sukua,
ei perhettä, on muutettu tänne jostain tuolta kaukaa… ja ei oo sitä tukea.”
(Työntekijä)
“Mä aattelen, että tähän hoitoalalle kuitenki hakeutuu semmosia ihmisiä, jotka
ajattelee sitä asiakkaan kanssa tehtävää työtä. Et nimenomaan tämmösiä eettisiä
pohdintoja on kyllä.” (Palvelupäällikkö)
”Minulle riittää, että asiakkaat voivat paremmin kun byrokratia. Että vielä
kukkaan ei oo kuollu siihen, jos joku asia on pikkasen viivästyny tai vähän
huonommin hoidettu, tommonen hallinto- tai byrokratiajuttu. Mutta asiakkaat
voivat kuolla jos ne hoidetaan huonosti. Tässä on tietenkin vähän tämmösiä
eroja, jotka lähtevät täältä omasta itsestä ja omasta ihmiskäsityksestä ja
tämmösestä.” (Palveluesimies)
Strategiaan kirjattuna tavoitteena oli kuntalaisten oman vastuun korostaminen,
mikä on linjassa yhteiskunnallisen keskustelun kanssa siitä, millä edellytyksillä
tarvittavia julkisia palveluja voidaan tuottaa, millä keinoin ne voidaan rahoittaa ja
millä kriteereillä ne ovat käytettävissä. Kuntalaisen vastuullisuuteen kuuluu
esimerkiksi se, että häntä voidaan velvottaa ponnistelemaan itsensä hyväksi ja näin
myös hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi.
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[Kysymys: Kaupungin strategiassa puhutaan kuntalaisten oman vastuullisuuden
lisäämisestä, miltä se sinusta kuulostaa?] “...joissain tilanteissa tullee tosiaan
mieleen, että heitteillehän ne jätetään. Että ‘koittakaa selevitä’.” (Työntekijä)
“Sitten myös se kuntalaisten omaehtosuus, et ite tehdään niitä valintoja. Me ei
ihan kaikkeen pystytä eikä oo meiän tehtäväkään, mut sen tunnistaminen, että
me nähdään ja osataan tarttua niihin, joilla sitä avuntarvetta on, riittävän
matalalla kynnyksellä.” (Johtaja)
“Se [pohjoismainen hyvinvointivaltio] on rakennettu vähän siihen hoitamisen
kulttuuriin ja siihen, että me tehhään kaikki asiakkaalle tai potilaille valmiiksi.
Asiakas on hirveen passiivisessa roolissa, ei tarvi tehä mitään. Mä tässä nyt vaan
syön ja juon ja olen liikkumatta, että mun ei tarvi sitoutua mihinkään. Sehän on
yks tässä meiän hyvinvointikeskusajatuksessa tämä asiakkaan oman roolin
vahvistaminen. Se tarkottaa minun mielestä myös tämmösiä asioita, että voiaan
asiakastaki nyt velvottaa johonki hoitosuunnitelman tavotteisiin. Että minä teen
tämän osuuden ja minä vaikka rupean käymään kävelyllä joka päivä.” (Johtaja)
Yksi hoitamisen perimään liittyvä tekijä on hoitajan ja hoidettavan välinen
tiedon epätasapaino. Tämä näkyi puheena siitä, miten annettujen palveluiden –
vaikka ovatkin asiakaslähtöisiä – tulee perustua asiantunteviin arvioihin ja
määritettyihin kriteereihin, jotka muodostavat palvelujen tarjonnan reunaehdot.
Asiakastyössä henkilökunnan tehtävä onkin asiantuntijatyönsä lisäksi toimia myös
julkisten varojen vartijoina.
”Aina lähetään asiakkaan näkökulmasta kattomaan, mutta että se lainsäädäntö
ja sitte nää lautakunnan kriteerit mitkä meillä on, nehän ohjaa sitä meiän työtä
ja päätöksentekoa. Että vaikka kuin tuntus, että ois kiva ja tämä hyötys tästä,
mut jos ne kriteerit ei täyty, niin sitte meiän pittää lähtee miettiin niitä muita
vaihtoehtoja.” (Palveluesimies)
“Se [asiakaslähtöisyys] ei tarkota sitä, et se ihminen saa mitä se haluaa...jos mä
sanon, että mun päästä pitäis ottaa magneettikuva, niin mistä minä sen tietäsin,
jos mulla ei olis lääkärin koulutusta että pittääkö siitä ottaa vai ei? Jos mä sen
ite maksasin, niin se olis aivan yhentekevää vaikka kuvattais tervettä päätäki.
Mutta jos se yhteiskunta sen maksaa, nii siinähän pitää olla se sillon, että
tarviiko tämä todella sen.” (Palvelupäällikkö)
Asiakaskeskeisyyden teemoista erityisesti asiakkaan vastuuttaminen halutaan
usein yhteiskunnallisessa keskustelussa ottaa kiistakapulaksi tekemällä siitä
134

puoluepolitiikkaa. Hyvinvointipalveluissa kysymys vastuuttamisesta liittyy
kuitenkin myös asiakkaan omien resurssien tunnistamiseen ja vahvistamiseen, ja
asiakkaan kohteluun pystyvänä subjektina sen sijaan, että hän olisi
hoitamistoimenpiteiden objekti. Strategiaan kirjoitettua asiakaskeskeisyyttä
jouduttiin kuitenkin käytännön työssä puntaroimaan myös esimerkiksi
säästämistoimenpiteitä ja ajankäytön priorisoinnin hasteita vasten.
Työn mielekkyys – ”vois tehä ommaa perustyötä”
Perustyön merkitys nousi haastatteluissa usein esiin. Vaikutti siltä, että
organisaatiossa oli paljon sisäisiä palavereita ja erilaisia organisaation sisältä ja
päättäjiltä ja eri viranomaisilta tulevia selvitys- ja tilastointitoimeksiantoja, jotka
tuntuivat vievän varsin paljon aikaa. Kuulosti lähes siltä, kuin organisaatiota olisi
pyörittänyt arjesta irrallinen ja omaa elämäänsä elävä näkymätön byrokratiakoneisto,
joka pakotti vastentahtoiset ihmiset osallistumaan aktiviteetteihin, joiden arvoa he
eivät pystyneet näkemään. Tämän byrokratiakoneiston ahmiman ajan koettiin
päinvastoin olevan turhaa ja pois perustyöhön käytettävästä ajasta. Monien toiveena
oli hallinnollisen työn karsiminen, kirjallisten töiden vähentäminen ja mahdollisuus
paneutua perustyöhön.
“…mut ei menis semmoiseen turhanaikaseen sitä aikaa, kun että voitais ihan
rauhassa keskittyä tekemään sitä omaa perustyötä ja sitä kuntouttavaa
toimintaa.” (Työntekijä)
“Mutta sitte tämä kaikki muu [kuin asiakastyö ja muu oma perustyö], niin
kyllähän se vie tässä työssä voimia myöski.” (Työntekijä)
“Täppi sinne ja täppi tänne. Kaikki pitää tilastoida. Pitää osottaa, että sä oot
tienannu sen palkkas… Tai kun täytyy osottaa, että tehdään tulosta ja jokainen
täällä palkkansa tienaa.” (Työntekijä)
“Välissä, ihmettelen että miksi näitä [kaikkia papereita] pitää tehä. Tähän
menee turhaan aikaa, että minä jouvun yhelle henkilölle tekeen useasti
mahollisesti kuukauvessa samanlaista lappua ja tämmöstä. Tiiän sen, että ne
lukee ja että kaikille pitää olla, paikkoihin pitää olla täyttöluvat ja tämmöstä,
mutta välissä tehhään samalle henkilölle useampaa lappua. Se on mun mielestä
turhaa ajankäyttöä.” (Palveluesimies)
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”…meillä tietyt tavotteet ei muutu yhtään mihinkään vuodessa eikä viidessä
vuodessa… Et miks tänne ei lähetä oikeesti miettiin näitä toimintamalleja, mitä
tässä pitää tehä. Että meil on hirveesti tätä.. tehhään hyviä suunnitelmia, mut
sitte se että mitä pitäs oikeesti tehä, sitä on kyllä vähemmän.” (Johtaja)
“…hirveen paljon turhia palavereitaki... mun pittää niissä sitte olla istumassa,
kun mulla ois ihan oikeetaki työtä. Mä koen mun oikeena työnä sen, että mulla
on aikaa mun työntekijöille, meillä on aikaa keskustella ja miettiä asioita, eikä
se oo sitä tällä hetkellä.. puhelimella ja sähköpostillahan mä hoijan esimiestöitä.”
(Palveluesimies)
Organisaatiossa
tunnistettiin
kyllä
kehittämiskohteita
ja
nähtiin
kehittämismahdollisuuksia. Vaikutti kuitenkin siltä kuin joidenkin mielestä
suunnittelu olisi saanut enemmän painoarvoa kuin suunnitelmien toteuttaminen.
Haastatteluissa ei syntynyt selvyyttä siihen mikä tämän saisi aikaan, lukuun ottamatta
päätöksenteon hierarkkisuutta ja ehkä myös toimeenpanoon tarvittavien
yhteistyötahojen omiin lokeroihinsa siiloutuneita käsityksiä.
4.4

Tulosten yhteenveto

Kaiken kaikkiaan edellä oleva puhe tuntuu heijastelevan hierarkkisen rakenteen
mukaisen toiminnan tärkeyttä ja myös hallinnon keskeistä roolia. Poliittisten
päättäjien linjaukset ulottuivat organisaatioon esimerkiksi siten, että talouden
tiukentuessa säästöjä oli pyritty saamaan aikaan leikkamalla resursseja, mutta
haluamatta tinkiä palvelutarjonnasta. Tämä oli näyttäytynyt henkilöstölle
kohtuuttomiltakin tuntuvina vaatimuksina selvitä mahdottomista tilanteista ilman
päätöksentekijöiden tukea. Vaikuttikin usein siltä, että strategia – sellaisena kuin se
henkilöstölle näyttäytyi – harvoin näkyi positiivisina haasteina. Visio, arvot,
organisaatiomuutokset, organisaatiotason tavoitteet ja resurssien leikkaukset sekä
niiden seuraukset niputettiin henkilöstön toimesta usein samaan johdon strategian
kokonaisuuteen.
4.4.1 Strategia päätöksinä ja niistä selviytymisenä
Selviytyäkseen strategian ja päättäjien päätösten asettamista vaatimuksista,
henkilöstöllä oli erilaisia selviytymismekanismeja ja selviytymisstrategioita.
Kulttuuriin
kuuluvat
totteleminen
ja
mukautuminen
olivat
selviytymismekanismeista tyypillisimpiä ja ne myös varmistivat organisaation
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toiminnan jatkuvuuden. Vastustus näkyi kriittisyytenä, mutta vaikutti siltä, että avoin
kriittinen keskustelu oli vähäistä ja sitä käytiin vain pienissä, luotettujen ihmisten
piireissä. Seuraavassa käydään läpi tarkemmin läpi selviytymismekanismeja ja niihin
liittyviä selviytymisstrategioita, kiinnittäen niitä organisaation toimintaan ja työhön
liittyviin esimerkkeihin.
Päätösten toimeenpanon pakko
Päätösten toimeenpanossa näkyi kaksi selviytymismekanismia, totteleminen ja
mukautuminen. Tottelemisella tarkoitetaan tässä organisaation asettamien
päämäärien ja tehtyjen päätösten mukaista toimintaa. Tämä näkökulma tiivistyy
seuraavaan johtajan kommenttiin, kun taas johdon asiantuntijan kommentissa näkyy
toive siitä, että päättäjät tuottaisivat kestävämpiä päätöksiä toteuttavaksi.
“Kyllähän tietenkin jokainen ymmärtää, tämmösessä kuntaorganisaatiossa niin
kyllähän nää on poliitikot, jotka sillä lailla johtaa. Että sitten niitä toteutetaan
täällä virkamiestasolla parhain päin miten pystytään ja sitoudutaan. Eihän
tämmöstä työtä voi tehä, jos ei ole sitoutunut siihen, et vaik olis itsellä erilaisia...
kyllähän meillä jokaisella kuntalaisella on oikeuskin, mutta siinä roolissa kun
ollaan näissä pesteissä, niin tietenkin täytyy toteuttaa sitten sitä, se on ihan selvä
asia. Se jos alkaa kovin ahistamaan, niin sit pitää hankkiutua muualle.” (Johtaja)
”...poliitikkojen käskystä millon mihinkin suuntaan, että okei nyt me keskitymme
tähän ja nyt me tehhään tätä. Nämä kaikki muutokset, niin nehän on tullu
poliitikoilta, että näin tehdään. Niin sitten se toteutus ja ne vaihtoehdot, ne
teettää sitten töitä.” (Johdon asiantuntija)
Mukautuminen johti myös päätösten toimeenpanoon, mutta sisälsi epäilyn tai
kritiikin siitä, onko päätös perusteltu. Tällaisia epäilyjä oli jo pitkään liittynyt
esimerkiksi tilaaja-tuottaja-malliin.
”[Tilaaja-tuottaja-malli oli] aivan puuta heinää, leikkikauppaa. Kun siinä oli
isoja, 15 hengen köörejä keskustelemassa, että saako laskuttaa rahaa jota
kummallakaan ei oo. Kumpi ottaa miinukset. Mitä väliä? Siis kumpi ottaa
miinukset tämmösessä tilanteessa ku me ollaan: tehhään tälle kaupungille yhen
veroprosentin verran ylitystä vuodessa.” (Johtaja)
Seuraava esimerkki (vaiheet 1 – 4) kuvaa sitä, miten edellä
mainittu ”poliitikkojen käskystä milloin mihinkin suuntaan meneminen” on näkynyt
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käytännössä, kun strategiaan kirjattu pitkäntähtäimen tavoite vanhusten kotona
asumisesta ja pari vuotta pilotoitu kuntouttava työote, jossa vanhusta tuetaan
tekemään enemmän itse, jäävät lyhyen tähtäimen säästöpäätösten varjoon.
1.

Strategiaan vuosia sitten kirjattu tavoite: ”Tahtotilojahan pitää sanoa
ääneen, vaikka ne olis kuinka abstrakteja. Että esimerkiks tää 92 % yli 75vuotiaista asuu kotona. Se on ollu niin kauan…joskus se oli 91 % nyt se on
92 %...” (Johtaja)

2.

Strategisen tavoitteen kanssa linjassa käynnistynyt toiminta: ”Nyt pari
vuotta on kotihoidon asiakkaiden osalta pilotoitu tämmöstä kuntouttavaa
hoitotyötä. On haettu sen kuntouttavan hoitotyön semmosta laajempaa
käsitettä ja mitä se tarkottaa nimenomaan siellä arjessa.”
(Palvelupäällikkö)

3.

Strategisen tavoitteen vastainen päättäjien tekemä päätös: ”Nythän meillä
on tietenki hyvin poikkeuksellista, että meil on aivan älyttömän tiukat
lomautukset tulossa.” (Johtaja)

4.

Strategisen
tavoitteen
vastaisen
päätöksen
käytännön
seuraamukset: ”Meillähän puhutaan hyvin paljon kuntouttavasta
työotteesta, mutta [nämä lomautuksethan] lyö nyt sitä vasten, koska
kuntouttavassa työotteessa meillä pitäis jäähä asiakkaalle aikaa. Koska
asiakkaan pitäs pystyä tekkeen mahollisimman paljon ite ja asiakashan
tekkee hittaasti kaiken. Mutta nyt kun taas kiristettään tahtia, niin eihän me
jouveta antaan asiakkaalle sitä aikaa.” (Palveluesimies)

Koska strategiaprosessin kesto on ollut puoli vuotta valtuustokauden alussa ja
tavoitteita ei ole ollut tapana kesken kauden muuttaa, ristiriita esimerkiksi edellä
kuvatun, strategiassa asetetun tavoitteen ja sen käytännön toteutusmahdollisuuksien
välillä vaikutti jäävän henkilöstön ongelmaksi. Tämä on esimerkki myös siitä, miksi
henkilöstön yksi selviytymisstrategia heidän mukautuessaan päätöksentekijöiden
tahtoon, on suhtautua työhönsä selviytymiskamppailuna.
Selviytymiskamppailu
Haastateltavat kertoivat lukuisia esimerkkejä tilanteista, joissa he kokivat olevansa
mahdottoman tilanteen edessä. Toisaalta heiltä edellytettiin tavoitteiden
saavuttamista ja lakien ja suositusten noudattamista ja toisaalta he kokivat jäävänsä
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välillä vaille tukea näihin vaatimuksiin vastatessaan. Seuraava esimerkki kuvaa
yhden haastatellun tuntemuksia.
“Ne (Valviralta) kumminkin sano, että pitäs nyt seurata nuita ruokasuosituksia.
Lähettiin sen mukkaan tekemään ja siitä tuli kuluja. Ei niitä hyväksytä siihen
budjettiin, sitä että ne pittää lisätä siihen... Ja sitten meikäläiselle tullee mieleen,
että mitä minä tässä sitten ennää näitä puhun ja pölisen ja marisen. Että jos
tämmösiä suosituksia saahaan ja lähetään niitä seuraamaan, niin kumminkin on
sitten, että ‘seuratkaa, mutta ette saa rahhaa’. Ei oo niitä Jeesuksen taitoja
vielä...” (Palveluesimies)
Tuki organisaatiolta tuntui välillä puuttuvan myös siten, että työn tekemiseen
tarvittavat päätökset olivat jääneet tekemättä tai asioita käsiteltiin moneen otteeseen
päätösten syntymättä ja päättämättömys vaikutti eskaloituneen. Koska
päätöksentekoa oli viety ”ylemmäs”, yksi selviytymiskeino kentällä oli todeta tilanne
ja resurssileikkausten ja puuttuvien päätösten keskellä yrittää tehdä parhaansa.
”Asiat velloo ja heiluu tuolla. Ja sitte mitä nyt näitä muistioitaki lukkee, niin
joka muistiossa käyvään samoja asioita läpi, joka palaverissa käyvään samoja
asioita läpi. Eihän se tällä lailla voi mennä. Pittää josaki palaverissa ne
päätökset tehä. Kyllä, nyt täytyy sillai aatella, että tämä vuosi me mennään tää
nyt tällä lailla, ja minä teen omat työni parhaalla mahollisella tavalla ja se
riittää tai ei riitä.” (Palveluesimies)
“…ei pysty ilman aikaa kattomaan ihmisiä ja ihmiset kuitenkin sairastaa ihan
entistä tahtia. Ei niitten sairaudet vähene meijän työvoiman mukkaan. Se on
tämmönen tämä meijän elämä…mutta aina me ollaan selevitty päivästä toiseen.”
(Palveluesimies)
Vaikutti siltä, että organisaatiossa työskentelevien ihmisten ammatillinen
itsetunto oli vahva. He kokivat olevansa alansa ammattilaisia ja tämä sekä erityisesti
lähimmältä työyhteisöltä saatu tuki tuntui antavan heille henkilökohtaiset
resurssit ”selvitä päivästä toiseen”. Vaikka edellä kuvatun kaltaiset työtä haittaavat
tekijät nousivat monissa haastatteluissa esiin työn haasteina, ammattilaisuus ja
sitoutuminen työn sisältöön vaikuttivat keskeiseltä jaksamisen lähteeltä.
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Työn sisältöön sitoutuminen
Sitoutuminen työn sisältöön vaikutti monille haastateltaville strategiaa tärkeämmältä
tekijältä. Strategiasta puhuttiin ristiriitaisesti ja kriittisestikin. Se tuntui
kuuluvan ”hallinnolle” ja sen yhteys työn arkeen vaikutti epäselvältä. Oma
ammattitaito vaikutti kannattelevan jaksamista, kun taas tehtävästä riippumatta
haastatteluissa puhuttu kritiikki kohdistui esimerkiksi toimintakulttuuriin, toiminnan
kehittämistarpeisiin ja hallinnollisiin käytäntöihin. Myös mahdollisuus
ammatilliseen kehittymiseen ja työn kokeminen asiakkaiden kannalta ja
yhteiskunnallisestikin merkittäväksi tunnistettiin motivaation lähteiksi.
”Ainakin tämän toimialan henkilöstö on niin kutsumustyössä ja haluaa tehä
kliinistä potilastyötä, siis sekä hoitajat että lääkärit, että tämmönen ajatus että
meitä ohjaiskin joku tämmönen hallinnollinen asiakirja tai linjaukset, on
kontrastissa siihen, että kyllä mä osaan tän hoitaa.” (Johdon asiantuntija)
“Siis tämä oma työ on aivan ihanaa ja tämähän antaa ja tätähän jaksaa. Ja kun
siihen vielä saa koulutusta, että pysyy ajan tasalla ja saa siitä työvälineitä.”
(Työntekijä)
”Kun esimiehiä vaihtuu, nii jokkaisella on sanansa sanottavana tähän soppaan
niin sitte...se on aivan hirveän kuluttavaa. Muutenhan tää oiskin mukavaa työtä.
Eikä nämä asiakkaat ookkaan mittään hankalia, että siis heijän kans kyllä
pärjää.” (Työntekijä)
”Tätä nuorempaa kollegapolvee kun tulee tänne, niin ne nieleskelee sitte, että
täälläkö pitää osata englantiaki...mä en oo sitä yhtään vierastanu. Se on ihan
mukavaa ollu sinällään ja hirveesti viihdyn siinä ympäristössä, että musta on
ihan mahtava kokemus sinällään nähdä erilaisia ihmisiä, erilaisia kulttuureja,
erilaisia käsityksiä asioista.” (Työntekijä)
”Minä oon ollu aina tyytyväinen tämän kaupungin työntekijä. Et mä oon aina
saanu tehä semmosia tehtäviä, mitkä minua kiinnostaa. Ja jos minä en oo ite
ymmärtäny hakeutua, ni minua on potkittu ja ohjattu oikeaan suuntaan sillain,
et ne on jotenki muut ihmiset nähneet sitte sen, mitä minä haluan ja osaan tehdä.”
(Työntekijä)
”Oikeestaan se meijän paljon palveluita käyttävien analyysi.... Sen kautta on vasta
iteki tajunnu että herrajumala, meil ei tässä valtakunnassa kukaan tätä tiiä. Miten
tätä ei oo tehty? …kyllähän tässä on koko valtakuntaa aatelleen kiinnostus kova
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siihen mitä täällä ollaan tehty. Se kai tässä auttaa tätä ympärivuorokautista työtä
jaksamaan tai motivoi. Kokee tekevänsä hirveen tärkeetä työtä.” (Johtaja)
Asiakastyö ja työtehtävissä kehittyminen vaikutti olevan haastatelluille
motivoivaa, vaikka jotkut muut työympäristöön liittyvät tekijät koettiin
kuormittavina
ja
esimerkiksi
kokemus
strategian
ohjaavuudesta
ja
uskottavuudestakin oli ristiriitainen. Ylätason strategia saattoikin tuntua
hallinnolliselta dokumentilta, joka asettaa palveluille saatavuusvaatimuksia,
pureutumatta kuitenkaan välttämättä ratkaisemaan niitä pulmia, jotka koettiin oman
tuottavan työn esteiksi, kuten vaikkapa lääkärien työn kannalta pulmalliset
tietojärjestelmien käyttöoikeus- ja yhteensopivuusongelmat. Lisäksi aikaisempien
kokemusten perusteella osa henkilöstöstä epäili, josko suunnitellut muutokset (kuten
hyvinvointikeskukset) todella tulevat positiivisesti vaikuttamaan heidän työhönsä ja
niiden suhteen odotettiin näyttöjä. Sekä itse strategiaa että työtä hankaloittavia
toimintamalleja kritisoitiin. Vaikutti myös siltä, että monien mielestä muutos
toimintakulttuurissa on välttämätön. Koettiin jopa, että ellei muutos lähde ”ylhäältä”,
niin jonkinlaisen kapinan on käynnistyttävä organisaation sisältä.
Kytevä kapina
Osa henkilöstöstä vaikutti väsyneeltä ja turhautuneelta pitkään jatkuneeseen
selviytymisen vaatimukseen, joka yhdistyi rajallisiin vaikutusmahdollisuuksiin.
Päättäjät ja ylin johtokin tunnuttiin kokevan kaukaisina vaatimusten asettajina, jotka
itsestäänselvyytenä olettivat, että päätökset pannaan toimeen sellaisina, kuin ne
on ”ylempänä” mietitty. Vaikutti siltä kuin organisaatiossa olisi ajauduttu kahteen
maailmaan: päättäjien ja ylimmän johdon rakenteiden ja periaatteiden tasolla
käytävään keskusteluun ja palveluesimiesten ja työntekijöiden käytännönläheiseen
maailmaan. Näistä jälkimmäisen tehtäväksi oli jäänyt selvitä käytännön tasolla niistä
suunnitelmista, jotka annettiin periaatteiden tasolla ylempää. Näiden kahden
maailman välillä palvelupäälliköille ja johtajillekin oli jäänyt eräänlainen tulkin
tehtävä. Lisäksi organisaatiossa vaikutti elävän vielä erillinen keskushallinnon
maailma, johon esimerkiksi strategia-asiantuntijat kuuluivat. Se, miten tilanteen
tulisi muuttua jatkossa, oli noussut keskusteluun sekä päättäjien ja johtajien että
muun henkilöstön keskuudessa.
”Ne on siellä [keskushallinnossa/konsernissa] mukavuusalueellaan, ne puuhaa
hyvin tärkeitä asioita itsekseen. Tekee niitä hirveen hienoja [power pointteja] ja
antaa sitte, että täyttäkää nää laatikot omalta osaltanne kun kaupunginhallitus käski.
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Saattaa olla, että tää on meillä joka tasolla se ongelma. Nyt ku tässä ihan oikeesti
pitäs tehä, myöskin konsernin pitäs lähestyä meitä. Siis sen pitäis kokea itsensä
palvelutehtävänä eikä toisinpäin. Tää voi olla, että se menee itse asiassa hyvin sinne
samanlaiselta näyttävänä aina tasolta toiselle.” (Johtaja)
Ylläoleva kommentti synnyttää mielikuvan hallinnollisesta systeemistä, jota on
totuttu pitämään yllä ja palvelemaankin joka tasolla ja joka edellyttää systeemiin
osallistumista monilta eri toimijoilta. Epäily siitä, että vaatimusten asettaminen
ylhäältä alaspäin näyttäytyy samanlaisena tasolta toiselle vaikuttaa oikealta.
Systeemissä strategian oletettiin jalkautuvan niin, että tavoitteet asetettiin ylhäältä,
kunkin seuraavan alemman tason henkilöstön oletettiin toteuttavan sille asetetut
tavoitteet ja sen jälkeen raportoivan työstään takaisin ylöspäin. Vaikka kriittistä
keskustelua oli käyty esimerkiksi käytännön työjärjestelyihin liittyen,
tämä ”kapinahenki” oli näyttänyt jäävän vielä keskusteluksi omien työyksiköitten
sisällä. Kritiikki vaikutti usein liittyvän vaatimusten paljouteen ja tuen toiveeseen.
“[Ylin johto] viimesimmässä esimiesinfossa sano vaan, että tämä on kova
homma, mutta kyllä me tämä hoidetaan. Mutta se ei paljon lohduta. Se ei paljon
lohduta sitä esimiestä, joka iliman työntekijöitä yrittää hoitaa niitä asiakkaita.
Ja ottaa vastaan niitä kitkeriä puheluja sitten... Mutta jossakin vaiheessa pittää
ymmärtää. Että en tiiä lähteekö se sitten meistä se kapina, että ei me kyetä tähän.
Että mitä me ollaan, jo kaks vuotta varmaan kysytty, myös jo sillon tilaajatuottajamallin aikana, että mitä jätetään tekemättä, mutta me ei saaha siihen
vastausta.” (Palveluesimies)
”En mä yksin näitä asioita pyörittele mielessä vaikka välillä tuntuu tosi
yksinäiseltä… tulee se tunne et työntekijöihin ei luoteta…me eletään kuitenki 2000lukua, tuntuu et mennään jonneki, menneisiin vuosikymmeniin. Että tulee ylhäältä
ohjatusti ja sanellusti kaikki tehtävät ja meiän vaan pitää selvitä ja sit jätetään yksin.
Sanotaan et siinä, ota koppi ja zip, ovet kiinni ja hoitakaa homma. Saatasko vähä
jotain tukea tähän, tehtäskö yhessä tätä ja sit ku ei siihen saa vastakaikua niin kyllä
se turhauttaa, se väsyttää tosi paljon.” (Työntekijä)
Selviytymismekanismit (totteleminen, mukautuminen ja vastustus) ja
selviytymisstrategiat (päätösten toimeenpano, selviytymiskamppailu, työn sisältöön
sitoutuminen ja kytevä kapina) vaikuttivat muodostuneen vastineena päättäjien
linjauksiin ja odotuksiin, joihin organisaatio pyrki vastaamaan. Selviytyminen
strategian vaatimuksista vaikutti olevan erityisen haasteellista esimerkiksi siksi, että
strategian tavoitteet koettiin kaukaisiksi asiakkaiden tarpeista ja oman työn arjesta,
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ja joidenkin strategialinjausten hyötyä oli vaikea kentällä nähdä ja ymmärtää.
Päätösten koettu ylimalkaisuus ja arvaamattomuus sekä ristiriitaisuus aiempien
linjausten kanssa koettiin työn kannalta ongelmallisiksi. Henkilöstölle turhauttava oli
myös tunne siitä, että he jäivät toistuvasti vaille tukea, samalla kun heihin kohdistui
odotus selvitä lähes mahdottomiksi koetuista tilanteista. Epäilemättä päättäjät
halusivat tehdä hyviä päätöksiä, mutta ne eivät välttämättä näkyneet sellaisina
henkilöstölle. Keskusteluyhteys (ja sitä myötä keskinäinen ymmärrys) ylimmän
tason ja asiakastyötä tekevien välillä vaikutti vähäiseltä. Strategiatyön ensimmäisen
vaiheen määrittyessä suunnitelmana ja toimeenpanosuunnitelmana ja toimeenpanon
määrittyessä strategian toisena vaiheena syntyi johtamisjärjestelmää luontevasti
mukaileva jako strategiapäättäjiin (strategiasubjektit) ja strategiaselviytyjiin
(strategiaobjektit).
4.4.2 Strategiadiskurssin positioinnit ja subjektiviteetit
Kun strategiatyötä tarkastellaan diskurssina, jonka kategoriat osaltaan luovat
osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä, voidaan haastateltujen puheesta tunnistaa
niitä positioita, jotka he luontevasti omaksuvat itselleen tai osoittavat muille.
Strategiadiskurssin oletetut positiot ja näiden mukainen toimijuus perustuivat
hierarkiaan, mikä käy ilmi esimerkiksi seuraavasta strategia-asiantuntijan puheesta,
jossa todetaan, että valtuusto on keskeinen strategiatoimija ja strateginen johto
kuuluu tietenkin johtoryhmälle, kun taas kuntalaiset halutaan mukaan toteuttamaan
valtuuston tahtotilaa ja organisaation osallistuminen noudattaa johtamisjärjestelmää.
”…kaupungin
johtamisjärjestelmässä
valtuusto
on
se
keskeinen
strategiatoimija… halutaan, että meillä on aktiiviset kuntalaiset…halutaan ne
mukaan toteuttaan… sitten meillä on henkilöstö ja heidän osallistuminen
tietenkin sillä tavalla, että se strateginen johto…on kaupungin johtoryhmä… ja
sitten se muu osallistuminen tehdään sillä tavalla organisaatiossa, että ihan
normaalia johtamisjärjestelmää mukaillen…” (Strategia-asiantuntija)
Näitä tradition mukaisia positioita ei tyypillisesti haastettu, vaan
strategiasubjektiviteetin ja päätöksenteko-oikeuden nähtiin kuuluvan päättäjille ja
ylimmälle johdolle. Haastateltavat vaikuttivat tarkastelevan traditionaalista
strategiadiskurssia
sen
sisältä
käsin
ja
pitävän
sitä
suhteellisen
kyseenalaistamattomana toimiessaan strategiadiskurssin itsestäänselvyytenä
tarjoaman valtarakennelman sisällä.
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”…en tiiä sitte, että miten se toimintamallina vois olla toisenlainen se
strategiatyö…” (Johtaja)
Joidenkin puhujien puheenvuoroissa korostui itsen asemoiminen vaikuttamisen
ytimeen, mitä tuki puhe omasta pystyvyyden kokemuksesta kompetenttina ja
aktiivisena päätöksiin vaikuttajana, samalla kun jotkut muut tulivat positioiduiksi
ytimen ulkopuolelle esimerkiksi silloin, jos he eivät olleet aktiivisia osallistujia tai
heiltä puuttui tarvittava kompetenssi kuten strategiatraditioon kuuluvien käsitteiden
ymmärrys.
”…oon tosi tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiini…omalla toiminnalla ja
aktiivisuudella voi tosi paljon vaikuttaa…” (Poliitikko)
”…on saatu strategiaan niitä tärkeitä asioita… on jäsentyny sieltä strategiasta
eteenpäin ihan konkreettisiksi linjauksiksi…” (Johtaja)
”…joudut (eli tässä uudet valtuutetut joutuvat) operoimaan käsitteillä…joita
et… ymmärrä...” (Poliitikko)
”…jos ei oo ollu siinä seminaarissa läsnä…tosi vaikee kyllä lähtee
sitten…ulkopuolisena tavallaan kommentoimaan…” (Poliitikko)
Kaikki poliitikot eivät itse kokeneet kuuluvansa ytimeen, sillä ydinvaikuttajalla
oletettiin olevan myös henkilökohtaisia vaikutuskanavia, jotta ääni
strategiadiskurssissa on vahva:
”…ne, jotka
(Poliitikko)

tuntee…henkilöt…pystyy

vaikuttamaan

muuta

kautta…”

Joidenkin nähtiin irrottautuvan ytimestä tahallaan esimerkiksi ajamalla omaa
asiaansa yhteisen tahtotilan sijaan. Tämä kuuliaisuuden puute asetettiin
kyseenalaiseksi sekä poliitikkojen että virkamiesten osalta, ja sen nähtiin
vaikeuttavan ylimmän päättävän elimen tahdon toimeenpanoa, jonka tulee kuulua
kaikille:
”…kaikki ei koe niitä …[linjauksia]... itseään sitoviksi, vaikka…lain
mukaankin…pitäs toteuttaa valtuuston tahtoa…valtuusto on ylin päättävä
elin…ja sen pitäs sitoo kaikkia…” (Poliitikko)
Edellinen kuvaa hyvin myös traditionaaliseen strategiadiskurssiin
itsestäänselvyytenä kiinnittynyttä ajatusta ylimmän johdon tahtotilasta, jota on
toteltava ja jonka toimeenpaneminen on velvollisuus, johon kaikkien on
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mukauduttava, vaikka se edellyttäisi itselle tärkeiden tavoitteiden syrjään jättämistä.
Vastustaminen leimataan edellisessä puheenvuorossa sitoutumattomuudeksi ja
laittomuudeksikin ja totteleminen todetaan toivottavaksi.
Kun ydinvaikuttajaksi positioiduttiin muuta kautta kuin traditionaalisen
strategiaprosessin sisäpiiriläisenä, vaikuttaminen oli lähellä käytäntöä ja
strategiakompetenssi liittyi arjen toiminnan kehittämiseen ja pystyvyyden
kokemukseen omalla osaamisalueella. Tästä aktiivisesta vaikuttamisesta ja siihen
liittyvästä positioitumisesta löytyivät haastatteluista nämä esimerkit, jotka avaavat
mahdollisuuden tarkastella strategiaa arjen työstä kumpuavana sen sijaan, että
strategiaa ajateltaisiin vain johdon suunnitelmana. Esimerkit osoittavat, että
merkittävät muutokset saattavat saada alkunsa myös arjen työssä:
”…kun päästiin siihen Hyvä vastaanotto -projektiin… työntekijät pääsi vihdoin
ite miettimään, miten tämä työ tehtäisiin paremmin ja tehokkaammin ja
vaikuttavammin … se pannee ihmiset ponnistelemaan…” (Palveluesimies)
”…hyvinvointineuvolan ajatus on lähteny ihan työntekijöistä … se lähti yhestä
neuvolasta ja nyt se on laajentunu koko kaupunkiin…” (Palvelupäällikkö)
Henkilöstössä tyypillisimmin johtajat ja johdon asiantuntijat kokivat päässeensä
vaikuttamaan taustalta strategian sisältöön, mutta yleensä ytimelle alisteisina. He
asemoivat itsensä tällöin myötävaikuttajiksi, jotka edistivät strategialinjausten ja
strategiadokumentaation syntyä omaa asiantuntemustaan käyttäen:
”…nää on meidän kirjoittamia… täällä on kyllä pystytty noihin vaikuttamaan…
mutta ite siinä strategiatyöskentelyssä … ei siinä meiän tason johtajia ollu
kovinkaan paljon…” (Johtaja)
”…oon ollut osa tätä valmistelukoneistoa eli sillon kun oon saanut kirjottaa
siihen omalle tontille…” (Johdon asiantuntija)
Myös edellinen kuvaa strategiadikurssin hierarkkista luonnetta, joka määrittää
varsinaisen strategiatyöskentelyn sellaiseksi suunnitteluksi, joka tapahtuu ylimmällä
tasolla, jonka toimijoina ovat ylimmän tason päättäjät (”ei meiän tason johtajia”) ja
jossa vaikuttaminen ytimen ulkopuolelta mahdollistuu kirjoittamalla omaa
osaamisaluetta koskevia dokumentteja. Traditionaalisen strategiadiskurssin
luonnetta ei yleensä asetettukaan kyseenalaiseksi. Päinvastoin, sen hierarkkinen
vesiputousmalli vaikutti yhteisesti ja laajasti hyväksytyltä kehykseltä, jonka
mukainen toiminta edellytti sopeutumista ja mukautumista päättäjien tahdon
toimeenpanoon. Toimeenpanijat kuvasivat subjektiviteettiaan tunnistaen, että heidän
145

tehtävänsä oli ottaa hoitaakseen päättäjien strategiasuunnitelman tulkinta kentän
toimintasuunnitelmiksi ja toteuttaa nämä suunnitelmat omaa ammattiosaamistaan
hyödyntäen ylempänä tehtyjen päätösten mukaisesti:
”…mun tehtävä on se ylätason strategiakieli kääntää kentän kieleksi… mä oon
siinä välissä…” (Johtaja)
”…kun ollaan näissä [virkamies]pesteissä, niin tietenkin täytyy toteuttaa
[poliitikkojen tahtoa], se on ihan selvä asia… se jos alkaa kovin ahistaan, niin
sit pitää hankkiutua muualle…” (Johtaja)
”…kun me on strategiakalvot näytetty, niin sittenpä … mietitään mitä tämä
tarkottaa meijän työn kannalta…” (Palvelupäällikkö)
”…strategia on ohjannut mua hyvin paljon… oon vähän semmosessa
käskyttäjän roolissakin henkilöstöön päin… joutuu olemaan sen strategian
puitteissa…” (Palveluesimies)
”…tämä on nyt tosiasia että näin on päätetty ja me ei voi sille mitään… me
ollaan kaikki sammaa mieltä, että… hankaluuksia tulee… mutta kun ei sille voi
mittään, niin täytyy nyt keskittyä siihen, että miten tää… hoijetaan…”
(Palvelupäällikkö)
Kaikki henkilöstössä eivät kuitenkaan nähneet strategian ohjaavuutta työssään,
vaan nämä individualistit sitoutuvat enemmänkin professionsa arvoihin ja itselleen
tärkeään työhön. Ylätason strategiaa he kuvasivat usein kaukaiseksi ja sen merkitys
työn kannalta koettiin vähäiseksi. Individualistit kuvasivat esimerkiksi seuraavin
tavoin sitä, kuinka kokivat johdon strategian olevan irrallaan omasta työstään ja sen
arvoista:
”…strategiahan pitää kaikilla olla nykyään… strategia ja arvot ne jää niin
kauas..semmosta sanahelinää helposti…” (Palveluesimies)
”…tää palvelujenjärjestämisohjelma… se on oikeestaan se meiän strategia… ei
niinkään kaupunkistrategia…” (Johdon asiantuntija)
”…tämän toimialan henkilöstö on niin kutsumustyössä ja haluaa tehä kliinistä
potilastyötä…että tämmönen ajatus, että meitä ohjaiskin joku… hallinnollinen
asiakirja tai linjaukset, on kontrastissa siihen, että kyllä mä osaan tän hoitaa…”
(Johdon asiantuntija)
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Kriitikon subjektiviteetteja suhteessa strategiatyöhön löytyi kaikista
haastatelluista ryhmistä. Näihin liittyi paitsi tyytymättömyys asioiden tilaan ja
turhautuminen niiden edistymiseen, myös usein kokemus siitä, että omaa osaamista
tai näkemystä ei huomioida. Nämä kriittiset positiot liittyivät myös tilanteisiin, joissa
periaatteiden ja käytännön välillä nähtiin ristiriitoja tai joissa toimijoille oli tarjottu
näennäisiä vaikutusmahdollisuuksia tai oli tehty näennäisiä ratkaisuja esimerkiksi
näin:
”…pitää uskaltaa mennä hyvin syvälle sillon kun tutkitaan, että miten me tästä
selvitään… aika harva ainakaan julkinen organisaatio on valmis sellaseen… sen
takia on helpompi rajoittua johonkin pinnallisempaan ja … tehdä
organisaatiomuutos ja vakuuttautua siitä, että nyt me teemme upeeta työtä
taas…” (Poliitikko)
”…kun rahat ei riitä… karsinta tai niukkuus ei oo poliitikoille hirveen
mieluisaa…” (Johtaja)
”…kun tätä muutosprosessia tehhään, niin mua vähän hiertää se, että… iso osa
päättäjistä ei oo valmiita luopumaan mistään…” (Poliitikko)
”…me ei pystytä selviytyyn kaikista niistä tehtävistä, jotka meille on säädetty ja
määrätty ja annettu… me ollaan oltu vailla sitä, että pitäs… päättää mitä
jätetään tekemättä, mikä on vähemmän tärkiää… jotakihan sitä jää tekemättä…
mutta poliitikot ei halua myöntää sitä…” (Palveluesimies)
”…mä saan esittää siihen budjettiin mitä tahansa, mutta ei sitä tehä
realistisesti… se ei vastaa todellisuutta” (Palveluesimies)
”…me, jotka on oikeesti näitä asioita kuitenkin opiskeltu ja kohdataan
asiakkaita ja tiietään aika paljon näistä asioista, niin meitä ei kuunnella sitten…”
(Työntekijä)
”…työryhmä miettii ja miettii niitä juttuja… no missä se näkkyy… pannaan
miettimään, mutta sitte… hyvin harvoin mennee käytäntöön ja näkkyy jossaki…”
(Palveluesimies)
Silloin, kun henkilön osaaminen oli tullut joiltain osin ohitetuksi tai hänen
äänensä oli jäänyt kuulematta, vaikutti siltä, että jotkut olivat tilanteesta
selviytyäkseen alistuneet nykyiseen tilanteeseen, jota eivät kokeneet voivansa
muuttaa. Tämä alistujan subjektiviteetti ei ollut ihmisen kokonaisvaltainen kokemus
itsestään, vaan se liittyi tyypillisimmin tilanteisiin, joissa haastateltava koki
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pettyneensä tai tulleensa toistuvasti kohdelluksi piittaamattomasti organisaation
käytännöissä kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi:
”…mä luulin, että mä pääsisin, koska mulle annettiin ymmärtää näin…
miettimään tulevaa ja kehittämmään … tässä sitä ollaan, ennää en halua ees
kehittää…” (Palveluesimies)
”…organisaatiomuutos on … sieltä hallinnosta käsin lähetty valmisteleen, että
ei alhaalta ylös… että se alkaa olla sata sivua ja valmiiksi hiottu, niin kuka
työntekijä ennää uskaltaa siinä vaiheessa mittään sannoo…” (Palveluesimies)
”…aina kun näitä muutoksia on, ni… siellä viimeseksi katotaan, et mitäs nuille
tehtäs…” (Työntekijä)
Strategiadiskurssin positiot ja subjektiviteetit vaikuttivat luonteeltaan yksilölle
dynaamisilta niin, että haastateltava tarkasteli strategiadiskurssia haastattelun aikana
useita tässä tutkimuksessa tunnistettuja eri subjektiviteetteja omaksuen. Se kertoo
ehkä siitä, miten asioiden ääneen puhuminen edistää niiden pohtimista useammista
näkökulmista, ja ehkä se kertoo myöskin siitä, että vaikka strategiadiskurssi vaikuttaa
sen sisällä toimiville itsestäänselvältä, sen seuraamukset ovat ristiriitaisia. Strategia
ylhäältä alaspäin pudotettuina vaatimuksina tuntui monista kohtuuttomalta silloinkin,
kun vaihtoehtoa sille, ”mitä strategia on”, ei nähty, strategian määrittyessä
kyseenalaistamattomasti päättäjien ja ylimmän johdon tahtotilaksi ja suunnitelmaksi.
Seuraavaan on valittu kaksi haastattelua, toinen johtajan ja toinen työntekijän, ja niitä
on analysoitu nimenomaisesti positioitumisen dynaamisen luonteen näkökulmasta.
Haastattelut eivät edusta aineistossa organisaatioroolinsa tyypillisiä tapauksia eikä
organisaatiorooleista ole pyritty tyypillisiä tapauksia tässä tutkimuksessa
löytämäänkään. Kummastakin haastattelusta on seuraavassa otteita ainoastaan
positioitumiseen liittyvien siirtymien näkökulmasta.
Johtaja
Kysymys: ”Miten siinä kaupunkistrategiaan liittyvässä työssä sinä tai sun
organisaation ihmiset on olleet mukana?”
”Aika vähän. Että oikeestaan jotenki sitä miettiiki, että…omaa roolia…Kyllä
tässä on ollu monesti aivan tietotyhjiössä. Ja jos sitä ois jäänyt harmittelemaan,
ni eihän siinä ois tullu työnteosta mitään. Eli mä oon sit keskittynyt tähän niin
sanottujen vaikuttavien palveluitten kehittämiseen… Oon aatellu, et se nyt on
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sama sille organisaatiolle mikä se on, ku perustehtävän ite tietää… tän
kuntaintegraation myötä… pääsi enempi mukaan näihin yhteisiin
keskusteluihin…”
Johtajan nimikkeeseen liitetään usein strategian sisäpiiriläisyys, mutta asia ei ole
näin yksinkertainen. Strategiakäytäntöön rakennettu hierarkkinen malli, jossa vain
ylimmät johtajat edustavat organisaatiotaan strategiatyön ytimessä oli saanut
haastateltavan pohtimaan omaa positiotaan suhteessa strategiaan. Koska
vaikuttaminen strategian ytimessä ei ollut strategiaa suunniteltaessa ollut hänelle
tarjolla, hän oli omaksunut tältä osin strategiadiskurssissa individualistin
subjektiviteetin, keskittyen omaan perustyöhönsä samalla kun kritisoi hankaluutta
toimia tiedon ulkopuolelle jätettynä, tietotyhjiössä. Uusien kuntien integraatio oli
ymmärrettävästi ravistanut käsityksiä vanhan kunnan sisäpiiristä, ja paine yhteisiin
keskusteluihin
vaikutti
avanneen
ovia
myös
haastateltavan
vaikutusmahdollisuuksille, joita hän pohti osana omaa rooliaan. Näissä muutoksissa
hän pääsi enemmän mukaan keskusteluihin, jotka ehkä aiemmin olivat olleet vain
ytimeen
kuuluville
tarkoitettuja,
jolloin
ytimen
laajentuessa
hänen
subjektiviteettivalikoimaansa tuli useammin myös vaikuttajan subjektiviteetti.
(keskustellaan kuntalaisten siirtymisestä kevyempiin palveluihin) ”…näitä
muutoksiahan tässä sit on vieny systemaattisesti eteenpäin ja tehnyt esityksiä ja
liikkuja. Elikkä ne on kyllä sitten tullut täältäpäin.
Omalla osaamisalueellaan haastateltava koki olevansa aloitteentekijä ja
muutosten edistäjä ja pystyvä osallistuja. Eli silloin kun oli kyseessä oma
osaamisalue, haastateltava koki olevansa myötävaikuttaja myös ylätason strategiaan,
tehden esityksiä ja systemaattista työtä tärkeänä pitämiensä asioiden edistämiseksi.
(puhutaan kaupunkistrategian yleisellä tasolla olevasta luonteesta) ”ku on ne
ylälinjaukset ollu, ni oon kattonu että noi on ristiriidassa, että tehhäänpä töitä.
Että ei oo annettu liikaa häiritä sen, että ku on vaan aatellu, että tässä on pakko
tehä töitä,…jos tämä rupeis jotenki muuttumaan järkevämmäksi.”
Myötävaikuttajana hän edisti strategiasuunnittelua, mutta oli strategian
lopputulokseen jossain määrin tyytymätön havaitessaan ylätason linjauksissa
ristiriitaisuuksia, jolloin hän valitsi individualistin näkökulman siten, että arvioi
omalta osaltaan mitkä ovat niitä töitä, joihin kannattaa tarttua ja mitä ehkä kannattaa
jättää huomiotta odottaessa sitä, että strategian ristiriitaisuudet järkevästi ratkeaisivat.
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Samalla, ryhtyessään tekemään työtä strategiasta poimimiensa ja järkeviksi
arvioimiensa linjausten eteen, hän omaksui toimeenpanijan subjektiviteetin.
”Kyllä mun mielestä johtajan täytyy olla siellä kentällä. Näkyä. Ei voi…istua
täällä kammarissa ja sannoo, että mä oon strateginen johtaja...niin kyllä mä
aattelen, …että äkkiä ollaan liian kaukana. Eikä ymmärretä sit myöskään niitä
arjen huolia, mitä siellä on myös työntekijöillä… mul on paljon helpompi sitte,
ku mä tiiän suurin piirtein missä mennään ja missä klikkaa… Kun miten siellä
[erilaisissa johtoryhmissä] suunnitellaan, jos ei tiiä yhtään, että missä niitä
ongelmakohtia on…”
Tässä haastateltava nostaa keskusteluun yhden näkökulman vaikuttamisesta ja
sihen liittyvästä strategiakompetenssista, joka kiinnittyy sekä johtamiseen että
substanssin osaamiseen: kuinka voi suunnitella asioita, jos ei niitä käytännössä
ymmärrä. Lisäksi hän nostaa esiin yhden tämän tutkimuksen näkökulman
strategiatradition kaksijakoisuuden käytännön hankaluuksista. Kun jotkut omaksuvat
kaukaisen strategisen johtajan roolin, johon strategiatradition roolit sekoittuessaan
rationaalisiin johtamisparadigmoihin saattavat houkutella, voi seurauksena olla
tilanne, jossa kaukana suunnitellaan parannuksia asioihin tietämättä missä todelliset
ongelmakohdat ovat. Tällöin näistä kaukana arjesta suunnitelmia tekevistä tulee
konseptuaalisen tason toimijoita, jotka päättävät käytännöistä, jotka ovat heille
itselleen käytännössä tuntemattomia.
Vaikka olisi houkuttelevaa ehdottaa, että strategiatradition subjekti-objekti-jako
olisi murtumassa, ei tässä tutkimusaineistossa ollut tämänkaltaista muutosta
havaittavissa kun tarkastellaan strategiakäytäntöä tai strategiadiskurssia
organisaatiossa. Kuitenkin muutos tuntuu väreilevän ilmassa kriittisinä
kannanottoina ja turhautumisena siitä, että osaavien ihmisten potentiaalia jää
käyttämättä. Kuitenkin kriittinen positio ja organisaation itsestäänselvyyksissä
vastavirtaan uiminen on yksilölle raskasta, mikä saattaa johtaa siihen, että
rakentavaan
kriittisyyteen
kykenevä
henkilö
arvioi
parhaaksi
selviytymismekanismikseen olosuhteisiin mukautumisen. Vaikutti siltä, että
alistuminen olikin seuraavaksi kuvattavan työntekijän toinen tyypillinen
subjektiviteetti olosuhteissa, joihin hän ei kokenut voivansa merkittävästi vaikuttaa.
Toinen tyypillisesti näkyvä subjektiviteetti oli individualismi, maustettuna hieman
sarkastisella piilokriittisyydellä.
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Työntekijä
Kysymys: ”Onko se sitten vaikuttanu sinulla käytännön työhön, kun näitä
organisaatiomuutoksia on ollut?”
”Oikeestaan aika vähän kyllä. Sanotaan, että se on lähinnä nyt aiheuttanu sen
vaivan, että on pitäny yrittää seurata, että mitä sitä tapahtuu. Minä oon jättäny
vähemmälle sen, ei oo enää tarvinnu olla missään semmosissa työryhmissä.
Tässä tietenki on ollu ja on muitakin asioita…semmosia tietoteknisiä juttuja ja
niitä on aika vaikea jopa erotella, että mikä nyt on organisaatiomuutosta ja mikä
on jotakin tietokoneohjelman vaihtamista... Samapa tuo… sillä lailla oon
aatellut, että eipä sitä kannata. Mitäpä tuosta…minä oon ainaki päättänyt sen,
että en jaksa hirveesti muuta ku sivusta seurata näitä. Se 2007-vuoden alusta tuli
tilaaja-tuottajamalli, niin olihan se siinäkin oma organisaatiomuutoksensa ja
tää mylläkkä siinä, hiekkalaatikoitten rakentelua. Pitäähän sitä olla hommaa
niilläki… Siitäki on luovuttu.”
Haastateltavan suhde organisaation tapahtumiin ei ollut välinpitämätön, vaan
hän tosiaan seurasi mitä tapahtui. Strategia näkyi hänelle esimerkiksi
organisaatiomuutoksina, joiden seurauksena hän itse oli siirtynyt rakenteesta toiseen,
samalla kun hänen työnsä ei ollut juurikaan muuttunut. Niinpä puheessa kuuluikin
individualismi, kiinnittyen profession kysymyksiin ja asiakastyöhön. Haastatellun
omat kokemukset vaikutusmahdollisuuksista mainittuihin organisaatiomuutoksiin
liittyivät esimerkiksi työryhmiin, joiden ehdotukset eivät juurikaan olleet
vaikuttaneet jo päätettyihin linjauksiin. Niinpä puheessa tämän osalta näkyy
alistuminen väistämättömään, asettuminen muutosten sivusta seuraajaksi ja
mukautuminen ottamaan vastaan se, mitä ylhäältä annetaan. Näin myös vaikuttajat
ja päätöksentekijät asemoituvat jonnekin ylös, samalla kun organisaatiomuutosten
tekijöiksi tunnistettiin nimettömät ”hiekkalaatikkojen rakentajat, joilla myös pitää
olla hommaa”. Tämä ”homma” vaikuttaa saavan haastateltavan puheessa
vähäarvoisen työn leiman suhteessa esimerkiksi hänen omaan työhönsä.
Organisaatiomuutokset ovat hänen puheessaan mylläkkää, joiden tulokset eivät
vaikuta kovinkaan kestäviltä.
Kysymys: ”Entä yksinkertaistiko se jotain sun osalta, kun tilaaja-tuottajamalli
purettiin?”
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”No tilastointi ainaki on säilyny entisellään. Minä odotin, että joko ne nyt sanoo,
että ei tarvitse enää tilastoida ku ei niillä oo mitään merkitystäkään, mutta ei…
mä jatkan.”
Haastateltava oli odottanut, että hänelle ilmoitetaan (”ne sanoo”) rakenteen
muutokseen liittyvän menettelyn muuttumisesta, mutta koska niin ei ollut käynyt,
hän jatkoi aiempaa menettelyä, jonka kuitenkin samalla oletti tarpeettomaksi. Näin
ollessaan tottelevainen toimeenpanija, hän oli myöskin alistunut byrokratialle, jonka
käytäntöjä hän ei ollut halukas aktiivisesti kyseenalaistamaan. Saattaisi myös
päätellä, että tämä käytäntöihin mukautuminen takasi hänelle enemmän työrauhaa
kuin kyseenalaistaminen.
”Mullahan ei tietenkään mitään taloudellista vastuuta oo ollu huolena, töitä
vaan. Palveluesimiehet sitte on yrittänyt selitellä niitä budjettien alituksia ja
ylityksiä. Niin siinä sitte kertoivat, että se tilaaja oli sanonut, että olitte mokannu
kun liikaa otitte potilaita, että riittääkö pätäkkää, siis sitä leikkirahaa. Mietittiin,
että ehdotetaan, että lopetetaan työt marraskuun lopulla… mutta ei se niin
onnistu, että se olis ollut tämmöstä peliä. Lähinnä se tuottaa tietenki
ärtyneisyyttä ja pahaa mieltä. Mitä hiivatin järkee tossa on, mutta ehkä se on
kyse siitä, että työntekijä ei ymmärrä…”
Haastateltavan kriittisyydessä näkyi perehtyneisyys tilaaja-tuottaja-mallin
koukeroihin. Hän kertoi ärtyneisyyttä ja pahaa mieltä aiheuttaneista keskusteluista,
joihin mallin kauppaleikki oli arjen toimijat vienyt ja arvioi kriittisesti
tämän ”leikkirahalla” käytävän tilaamisen ja tuottamisen järjettömyyksiä. Lisäksi
hän kritisoi toimintamallin hintaa organisaatiolle sekä kyseenalaisti mallin
mielekkyyden ja siitä aiheutuneet inhimilliset kustannukset, mutta saman tien pakeni
kriittisestä vastustuksesta takaisin alistujan mukautuvaan asemaan – työntekijäksi,
joka ei ehkä ymmärrä. Hän oli kollegoineen pohtinut vastustuksen mahdollisuutta,
mutta vaikutti pitävän oikeana, että käytäntöjen vastustusta ei tehtäisi asiakapalvelun
kustannuksella, sillä ”se olis ollut tämmöstä peliä” ja ehkä näin ammattietiikankin
vastaista.
Kysymys: ”Minkälaisia kanavia sulla on vaikuttaa siihen mitä organisaatiossa
tapahtuu tai miten sitä kehitetään?”
”No tietenki on… lähiesimies ja hänen esimiehensä ja sitte tietysti
palvelupäällikkökin vielä on ja asiantuntijamiitinkiä pidetään ja
henkilökuntakokouksia on. Siinäpä ne. Niissä voi tuoda asioitansa esiin, niin se
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menee… Ainahan se pitää tietenki realismi säilyttää, että yksittäinen henkilö ei…
kovinkaan välttämättä radikaaleja muutoksia voi saada aikaan, vaikka jokin
asia tuntus kovin, että se pitäis saaha muuttumaan.”
Haastateltava oli kohtuullisen tyytyväinen käytettävissään oleviin
vaikutuskanaviin,
mutta
tuntui
sopeutuneen
ajatukseen,
että
hänen
vaikutusmahdollisuutensa ovat rajalliset. Hän vaikutti kokevan, että totteleminen ja
mukautuminen olivat hänelle toimivia selviytymisen keinoja.
Tässä luvussa esitettiin kuinka tutkitun organisaation strategiakäytäntö oli
johtamisjärjestelmää luontevasti mukaillen jäsentynyt jaoksi strategiapäättäjiin
(strategiasubjektit) ja strategiaselviytyjiin (strategiaobjektit). Lisäksi tässä luvussa on
kuvattu niitä subjektiviteetteja, jotka voitiin tunnistaa tutkitun organisaation
strategiadiskurssissa. Ydinvaikuttajan subjektiviteetti määrittyi ehkä selkeimmin
aseman mukaan, kun taas myötävaikuttajan subjektiviteetti liittyi usein
ammatilliseen erityisosaamiseen, joka salli rajoitetun pääsyn strategiadiskurssiin.
Toimeenpanijat osallistuivat strategiadiskurssiin toteuttaen strategialinjauksia, kun
taas individualistit keskittyivät oman professionsa arvoihin ja omaan työhönsä
strategiasta sellaisenaan piittamatta. Kriitikot taas olivat turhautuneita esimerkiksi
siitä, että heidän osaamistaan ei täysimääräisesti hyödynnetty tai kun kokivat
strategian linjaukset pinnallisina tai näennäisinä. Alistujan subjektiviteetti näkyi
erityisesti silloin, kun haastateltu oli pettynyt organisaation kykyyn tukea ja arvostaa
häntä ja hänen asiakastyötään. Sitä, kuinka strategiakäytännön subjektit ja objektit
sekä strategiadiskurssin subjektiviteetit positioineen liittyvät strategiaan
osallistumisen kysymyksiin, analysoidaan lisää seuraavassa luvussa.
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5

Tulosten käsitteellistäminen ja pohdinta

Edellä ollut kuvaus ja siihen liittyvä analyysi organisaation toiminta- ja
johtamiskulttuurissa, strategiakäytännöissä ja strategiadiskurssissa muovautuvista
haastateltujen suhteista strategiaan on luonut pohjan tutkimuksen seuraavalle
vaiheelle. Edellä ollutta kattavaa kontekstin esittelyä perustelee se, että diskurssin
ajatellaan kiinnittyvän kontekstiinsa (Pynnönen 2013) ja perustelu runsaaseen
sitaattien käyttöön on edellisten lisäksi tavoite, että haastateltavien maailma ja sen
moninaisuus avautuisi lukijalle heidän omalla äänellään siinä määrin, kuin se tutkijan
poimiman puheen kautta on mahdollista. Tässä luvussa tulokset on tarkoitus nostaa
keskusteluun yleisemmällä tasolla ja samalla keskittyä vastaamaan esitettyjen
havaintojen
ja
tulosten
analyysin
perusteella
tämän
tutkimuksen
strategiatoimijuuteen ja strategiaan osallistumiseen liittyviin tutkimuskysymyksiin.
–

Tutkimuskysymystä pohjustavat kysymykset ovat:
–

Osallistuminen hierarkian jäsenyyden näkökulmasta
–

–

Osallistuminen strategiadiskurssiin subjektiviteettien näkökulmasta
–

–

Millaista strategiaan osallistuminen on tutkitulle organisaatiolle
tyypillisissä rakenteissa

Millainen on organisaation strategiadiskurssi, millaisia ovat sen
subjektiviteetit ja mikä subjektiviteetteja vahvistaa ja mikä heikentää?

Tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys on:
–

Mikä strategiakäytännössä estää ja mikä mahdollistaa toimijuutta ja
kattavaa strategiaan osallistumista?
Lisäksi tämä luku peilaa tutkimuksen tuloksia aikaisempaan tutkimukseen.
5.1

Hierarkia ja osallistuminen

Tämän luvun tavoitteena on vastata tulosten pohjalta kysymykseen siitä, millaista
strategiaan osallistuminen on tutkitulle organisaatiolle tyypillisissä rakenteissa.
Tutkitun organisaation johtamisjärjestelmä oli kiinnittynyt hierarkiaan, ja sen
mukaisesti strategia näyttäytyi kaksijakoisesti toisaalta ylhäällä tapahtuvana
ajatteluna (strategia päättäjien ja johdon suunnitelmana) ja alemmilla tasoilla
tapahtuvana toimeenpanona (strategian toteutus suunnitelman mukaisesti). Jako
vaikuttaa noudattavan sekä kaavamaista (prescriptive) käsitystä strategiasta
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strategistien suunnitelmana (Mintzberg et al. 2009) että rationaalisten
johtamisparadigmojen näkemyksiä hierarkiaan sidotusta työnjaosta (Seeck 2008),
mikä on myös tyypillinen kuva siitä, miten strategiatyöhön liittyvät vastuut
strategiatraditiossa nähdään (Hodgkinson et al. 2006). Strategiatyön kannalta olikin
tapahtunut jako siten, että oli niitä, jotka kuuluivat oletuksena strategiasuunnitelman
vaikuttajiin, ja niitä, jotka kuuluivat sen toteuttajiin. Tämä jako oli rakennettu myös
strategiaprosessiin, joskin rajoja oli pyritty häivyttämään osallistamisen keinoin.
Tulosten analyysin perusteella vaikuttaakin siltä, että tutkitussa organisaatiossa
oli ikään kuin erilaisia strategiamaailmoja. Näistä päättäjien ja johdon maailmaa
voisi kuvata konseptuaaliseksi strategiamaailmaksi, jonka mielenkiinnon kohteena
olivat esimerkiksi organisaatiorakenteet, tilastot, talousarviot, periaatteet, yleiset
linjaukset ja näihin liittyvät päätökset. Työntekijöiden ja heidän lähiesimiestensä
käytännöllisen strategiamaailman mielenkiinnon kohteina olivat esimerkiksi
ihmisten kohtelu, tiimit, asiakaskohtaamiset, resurssien riittävyys, palveluiden
toteutus ja näihin liittyvät päätökset. Hierarkiaan pohjautuvassa, johtajakeskeisessä
strategiakäytännössä julkaistun strategian voidaan ajatella olevan johdon
tahdonilmaus organisaatiolle, ja tämä vaikuttikin olevan molempien
strategiamaailmojen oletus. Tämä etäältä ohjaaminen ei kuitenkaan herättänyt
henkilöstössä täyttä luottamusta ja vaikutti usein vieraannuttavan henkilöstöä
strategiasta.
Tutkiessaan
vanhuspalveluissa
työskentelevien
näkemyksiä
strategisesta kehittämisestä, myös Laulainen (2010) on havainnut näiden
luottamuksen päättäjiin rakoilevan, samalla kun työntekijät ovat kokeneet omat
vaihtoehtonsa päättäjien päätösten edessä vähäisiksi. Vaikka, kuten Vaaran
kollegoineen tekemässä tutkimuksessa todettiin (Vaara et al. 2010), johto jäi
riippuvaiseksi
todellisten
toimijoiden
halusta
ja
kyvystä
tarttua
strategiadokumentissa esitettyihin tavoitteisiin, päättäjien asemaa auttoi
toimintakulttuuri, jossa ylhäältä tulevien päätösten noudattaminen koettiin
väistämättömänä.
Hierarkia ja sen myötä ylhäälle keskittynyt strateginen valta on traditionaalisen
strategiadiskurssin oletus, jota on pidetty oikeana niin pitkään, että siitä on vaikeaa
ajatella toisin. Strategiaa voitaisiin kuitenkin tarkastella sitä hierarkiaan sitomatta
jatkuvuuden ja muutoksen vaihtelun näkökulmista. Jatkumossa (dwelling mode)
(Chia & Holt 2006) johdon strategian merkitys näyttäytyy kohtuullisen vähäisenä,
strategian muovautuessa osana päivittäistä työtä, mikä oli havaittavissa organisaation
käytännöllisessä strategiamaailmassa. Muutostarpeeseen havahtumista oli
tunnistettavissa eri tasoilla, mutta havahtumisen lähteenä ei välttämättä ollut
kirjoitettu strategia, vaan oma kokemus pulmallisesta tilanteesta tai käyttämättömistä
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mahdollisuuksista. Havahtuminen, kun se nähdään epäjatkuvuuskohtiin
reagoimisena (Chia & Holt 2006), liittyy eri tasojen vastuualueilla erilaisiin
kysymyksiin kuten puheeseen kaupungin tulojen ja menojen epätasapainosta
(päättäjien taso), uuden teknologian mahdollisuuksista terveydenhuollossa
(asiantuntijoiden taso), työn vastuiden uudelleen jakamisen sopimisesta verkostossa
(lähiesimiesten ja työntekijöiden taso) tai johtamiskulttuurin kehittämisestä (useat
tasot). Vaikutti kuitenkin siltä, että organisaation alemmilla tasoilla tapahtuvalle
havahtumiselle ei ollut toimivaa toteutusmallia eikä valtuuksiakaan ja ylöspäin
lähetetyt ehdotukset, kysymykset ja huolenaiheet saattoivat jäädä matkalle koskaan
palaamatta takaisin. Näin hierarkkisesta toimintakulttuurista saattoi muodostua sekä
arvoihin
kirjatun
rohkeuden
että
haetun
tuottavan
toiminnan
ja
asiakaskeskeisyydenkin este.
Konseptuaalisen strategiamaailman tehtäväksi oli muodostunut ison kuvan
visiointi toteutettavaksi käytännöllisessä strategiamaailmassa. Käytännöllisen
strategiamaailman tehtäväksi oli muodostunut työn haasteisiin keskittyminen ja
niistä selviytyminen, kirjoitetun strategian jäädessä arjesta kaukaiseksi. Keskijohdon
tehtäväksi oli jäänyt tulkkina toimiminen näiden kahden, toisensa kohtuullisen
huonosti kohtaavan maailman välillä ja näiden tulkkien omaan harkintaan jäi pitkälti
se, mitkä osat eri osapuolten puheesta on syytä ”kääntää” toiselle osapuolelle. Lisäksi
se, että keskijohto osallistui strategiseen suunnitteluun varsin ohuesti, jätti heidät
väistämättä vaille johdon strategiadokumentaation syvälliseen ymmärrykseen
tarvittavaa taustatietoa. Näin heidän on ehkä myös vaikeaa ohjata henkilöstöä
tulkitsemaan johdon strategiaa ”oikein” (Balogun & Johnson 2005). Myös muualla
on todettu, että organisaation julkaistuun strategiaan liittyvät keskustelut saattavat
johtaa organisaatiossa yhteisiksi ja selkeiksi koettuihin strategisiin tavoitteisiin tai
hajottaa tai muuttaa aiottua strategista tavoitetta (Hardy & Thomas 2014).
Vaikutti siltä, että strategiaviestin suunta oli visiönääreiltä toteuttajille, mutta
viesti kulki heikommin toiseen suuntaan ja lisäksi keskijohdon valta ”luoda
strategiatyössä uusia diskursseja tai sosiaalisia käytäntöjä” johtamiensa yksiköitten
tarpeisiin (Laine & Vaara 2007: 53) oli rajallinen. Strategiamaailmoihin vaikutti
sivusta
strategia-asiantuntijoiden
näkemys
organisaatiolle
sopivasta
strategiakäytännöstä. Lisäksi erityisesti käytännölliseen strategiamaailmaan liittyivät
kehityshankkeet, jotka olivat kuitenkin jossain määrin irrallaan päättäjien
strategiakeskustelusta. Konseptuaalisen strategiamaailman puhe kuulosti ohjautuvan
management-traditiosta, jota saattavat osaltaan pitää yllä myös samaisen tradition
strategiakonsultit (Knights & Morgan 1991: 266), kun taas käytännöllisen
strategiamaailman puhe oli käytännön työhön liittyvää. Johtamisen perimän puhe
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saattaakin sulkea ainakin osittain strategiadiskurssin ulkopuolelle ne, jotka kokevat
sen kielen itselleen vieraaksi, ja näin strategiadiskurssissa joillakin toimijoilla on ääni
(inkluusio), kun taas jotkut tulevat strategiadiskurssissa vaiennetuiksi (ekskluusio)
(Phillips & Hardy 2002). Päättäjien ja ylimmän johdon konseptuaalisen
strategiamaailman kosketuspinta käytännöllisen strategiamaailman arkeen vaikutti
jäävän ohueksi, mistä huolimatta päättäjien visiot pyrittiin jalkauttamaan ylhäältä
alas käytännöllisen strategiamaailman toteuttajien työksi ja tehtäviksi (Kuvio 8).

Kuvio 8. Konseptuaalinen ja käytännöllinen strategiamaailma.

Nämä maailmat vaikuttivat noudattavan organisaatiohierarkiaa. Päättäjät ja ylin
johto ovat sen mukaisesti oikeutettuja päättämään ja linjaamaan tavoitteita ja työtä
toisten puolesta, ja päätösten ja linjausten kohteena olevat ovat velvollisia
toteuttamaan päätökset. Konseptuaalisella tasolla tehdyt päätökset ja linjaukset
jouduttiin muuttamaan käytännön tasolla erikseen toiminnaksi erityisesti silloin, kun
etukäteen käyty keskustelu päätösten käytännön vaikutuksista oli vähäistä. Strategia
näyttäytyi tällöin käytännölliseen maailmaan esimerkiksi kohtuuttomilta tuntuvina
vaatimuksina ja perustelemattomina muutoksina, joiden hinnaksi koettiin
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esimerkiksi kasvanut työkuorma ja heikentynyt asiakaspalvelukyky. Organisaation
energiaa tuntuikin kuluvan varsin paljon arjen työn jatkuvaan säätämiseen, jotta
päättäjien muuttuvia ja jossain määrin arvaamattomiksi koettuja päätöksiä voitiin
toteuttaa. Näin esimerkiksi aikaa ja mahdollisuuksia pitkäjänteiseen ja
systemaattiseen työn kehittämiseen jäi niukemmin. Lisäksi edellä kuvatut erilaiset
strategiamaailmat saattavat vaikeuttaa yhteisen identiteetin muodostumista ja näin
ehkä jossain määrin hankaloittavat strategiaan kirjattujen tavoitteiden näkemistä
yhteisinä (Ellemers et al. 2004: 472).
Päättäjien ja johdon rooli visionäärinä ja ajattelijana oli rakennettu sisään
strategiakäytäntöön. Kuitenkin esimerkiksi jotkut poliittiset päättäjät olivat sitä
mieltä, että henkilöstön roolia työn ja työmenetelmien kehittämisessä tulee vahvistaa,
ja he esittivät myös huolensa siitä johtamiskulttuurista, joka jättää henkilöstön
näkemyksen usein kuulematta. Tämä huoli ei kuitenkaan näkynyt selkeästi strategian
sisällössä muutosvaatimuksena: strategiassa oli kevyesti asetettu tavoitteeksi hyvä
johtaminen, ottamatta kantaa siihen, mitä hyvä johtaminen tarkoittaa. Lisäksi kukaan
haastatelluista ei ollut tietoinen, että johtamiskulttuurin uudistamistarpeesta olisi
strategiatyön yhteydessä myöskään käyty perusteellisempaa keskustelua, vaan puhe
oli keskittynyt johtamisjärjestelmän ja rakenteiden uudistamiseen. Carter
kollegoineen onkin kehottanut strategiatutkimuksessa kiinnittämään huomiota paitsi
siihen, mistä puhutaan, myös siihen, mistä ei puhuta ja mikä puuttuu (Carter et al.
2008: 94). Ihmisten johtamiseen liittyvien strategisten tavoitteiden tulisi kiinnittyä
esimerkiksi työelämän laatuun (McCabe 2010: 159), johon taas rakenteiden
muuttaminen ei useinkaan ota kantaa.
Päättäjien strategiaan kirjaamat tavoitteet ja asiakaspalvelutyötä tekevän
henkilöstön tavoitteet hyvästä palvelusta kuntalaisille olivat yhtenevät, mutta
näkemykset siitä, kuinka tavoitteisiin tulisi päästä ja kuinka tavoitteiden tiellä olevat
ongelmat tulisi ratkaista, erosivat toisistaan. Tämä saattoi johtua eroista siinä, kuinka
eri toimijat kussakin tilanteessa hahmottivat tilanteen taustalla olevat ongelmat.
Päättäjien keinovalikoimassa olivat esimerkiksi organisaatiorakenteiden muutokset
ja kustannusten leikkauslistat. Ymmärrettävästi näin, sillä konseptuaalisessa
maailmassa käsiteltiin tyypillisesti ylätasolla olevaa ja konsolidoitua tietoa (tai
satunnaisesti myös pieniä yksityiskohtia), ei niinkään organisaation sisällä
tapahtuvaa toimintaa. Tämä aiheutti sen, että erityisesti asiakasrajapinnassa oltiin
turhautuneita siitä, että asiakastyöstä karsittiin päättäjien toimesta resursseja, mutta
samat poliitikot olivat haluttomia karsimaan palvelutarjontaa resursseja
vähennettäessä, ja lisäksi kuormittivat henkilöstöä organisaatiomuutoksilla, joihin
liittyvät suunnittelupalaverit ja hallinnollinen työ oli sekin pois asiakastyöstä. Tämä
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kuvaa esimerkkinä edellä Kuviossa 8 kuvattujen konseptuaalisen ja käytännöllisen
strategiamaailman eroja ja sitä, miten vaikeaa linjausten määrittäminen ylhäältä
muille on tuntematta kovin tarkasti linjausten käytännön seuraamuksia, vaikka
päätösten tarkoitus olisi hyvä. Laulainen (2010) on tiivistänyt tunnistamansa saman
kaltaisen tilanteen napakasti: ”kaikki samassa veneessä, mutta ei suuntaa
määrittämässä”. Asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden osallistuminen
todellisina subjekteina organisaation tulevaisuutta ja asiakastyön toteutusta
koskevien kysymysten ratkaisemiseen olisikin luonteva tapa viedä eteenpäin
tarpeellisia muutoksia sellaisina, että ne hyödyttäisivät organisaatiota, siinä
työskenteleviä ihmisiä ja luonnollisesti myös organisaation asiakkaita. Minimissään
näin voitaisiin vähentää muutoksista aiheutuvia haittoja, kuten hyvin toimivien
tiimien ja verkostojen rikkoutumista tai turvallisten asiakassuhteiden katkeamista.
Kun strategiatyö jakautuu siten, että suunnittelu ja toteutus nähdään toisiaan
seuraavina vaiheina, ja jossa suunnittelijoiden suunnitelmat annetaan toteuttajille
toteutettavaksi, saattaa syntyä jännitteisyyttä strategian sisällöllisten tavoitteiden ja
organisaation toteutuskyvyn välillä. Tutkitussa organisaatiossa ristiriita päättäjien
linjausten ja organisaation todellisuuden välillä aiheutti toistuvia priorisointihaasteita.
Erityisesti monet esimiehet kokivat olevansa tilanteessa, jossa he tasapainottelivat
vastatakseen uusiin vaatimuksiin samalla, kun entisetkin vaatimukset oli täytettävä
(Floyd & Lane 2000: 162–163). Esimerkiksi resurssien leikkauspäätökset oli tapana
tehdä etäällä käytännöstä, jonka kaltaista toimintatapaa Messner et al. (2008)
kuvaavat yleiskuvaan perustuvaksi abstraktiksi johtamiseksi, joka jättää huomiotta
paikallisen tiedon. Erityisesti poliittiset päättäjät ovat väistämättä irrallaan
organisaation sisäisestä toimintakulttuurista ja organisaation arjesta, jolloin heiltä
vaadittaisiin taitoa kuunnella ja arvostaa niitä virkamiehiä, jotka pyrkivät heille tätä
työn arkea ja sen reunaehtoja selittämään. Muutoin karsintaa vierastavista päättäjistä
saattaa – koska matka arkeen on pitkä – tuntua luontevalta esimerkiksi
samanaikaisesti laittaa organisaatio käymään läpi merkittävää rakennemuutosta,
vähentää resursseja palveluista palvelujen määrästä tinkimättä ja edellyttää
lisääntyvää työhyvinvointia, pohtimatta syvällisesti sitä, onko tämä kaikki
käytännössä mahdollista toteuttaa yhtä aikaa. Käytännön ja periaatteen maailmat
eivät välttämättä kohtaa, ja konseptuaalisella tasolla asioita tarkasteleville
organisaation tilanne näyttää ehkä selkeämmältä ja yksinkertaisemmalta kuin
käytännön tasolla.
Käytännön seuraamukset esimerkiksi resurssien leikkauksiin liittyvistä
päätöksistä näyttivätkin jäävän henkilöstön ratkaistavaksi. Tässä haasteellisessa
tilanteessa henkilöstö vaikutti usein suhtautuvan strategiaan ja muihin ylhäällä
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tehtyihin
päätöksiin
painolastina,
joka
edellytti
heiltä
erilaisten
selviytymismekanismien ja selviytymisstrategioiden (Kuvio 9) käyttöä.
Selviytymismekanismilla tarkoitetaan kognitiivista ja käyttäytymiseen liittyvää
toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöä selviytymään häntä
(yli)kuormittavasta tilanteesta, kuten työhön liittyvästä negatiivisesta tapahtumasta
ja sitä seuraavista negatiivisista tunteista (Brown, Westbrook & Challagalla 2005).
Selviytymisstrategia nähdään tässä tutkimuksessa luonteeltaan reaktiivisena ja sen
tavoitteena
on
löytää
ratkaisuja
tilanteissa,
jotka
edellyttävät
selviytymismekanismien käyttöä ja joissa omat mahdollisuudet vaikuttaa
kuormittavan
tilanteen
aiheuttaneisiin
syihin
koetaan
rajallisiksi.
Selviytymisstrategiat voidaan nähdä keinoina selviytyä haasteellisista tilanteista
arjen työssä silloinkin, kun aktiivisen strategiatoimijuuden (Hewson 2010)
elementtejä puuttuu. Työn näkeminen selviytymiskamppailuna mahdottomissa
olosuhteissa asiakkaiden puolesta venyen oli yksi selviytymisstrategioista. Siihen
vaikutti liittyvän arvoperustainen jaksamisen velvoite, joka on linjassa sen kanssa,
että julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sitoutuminen organisaatioon perustuu
tyypillisimmin arvorationaalisuuteen, ei niinkään tavoiterationaalisuuteen
(Möttönen 2012). Lisäksi selviytymiskamppailussa auttoi esimerkiksi lähimmältä
työyhteisöltä saatu tuki ja oma vahvaksi koettu ammatillinen itsetunto. Päätösten
toimeenpano oli yksi selviytymisstrategia, jota käytettiin myös silloin, kun päätösten
ei arveltu johtavan hyvään lopputulokseen. Vastuu päätöksistä tällöin ikään kuin
ulkoistettiin päättäjille ja omaksi tehtäväksi nähtiin pakon edessä ”hullusti”
toimiminen. Tätä selviytymisstrategiaa perusteli toimintakulttuuri, jossa päättäjien
päätöksiä on tapana noudattaa ja jossa kritiikki ylöspäin koettiin usein ei-toivotuksi
tai heikkosignaaliseksi.
Osa haastatelluista oli valinnut selviytymisstrategiakseen työn sisältöön
sitoutumisen, mikä tarkoitti omaan perustyöhön keskittymistä. Nämä haastatellut
eivät kokeneet tarpeelliseksi toteuttaa johdon strategiaa sellaisenaan, vaan luottivat
omaan harkintaansa strategian soveltamisesta työssään. Monet heistä eivät nähneet
strategian tuovan työhönsä juurikaan mitään tarpeellista tai ratkaisevan niitä
ongelmia, joita he työssään kohtasivat. Päinvastoin, strategiaan suhtauduttiin usein
hiukan sarkastisesti päättäjien ja ylimmän johdon dokumenttina, jolla on heikko
kosketuspinta todelliseen elämään. Silloin kun strategia tuntui kaukaiselta, työtä
ohjasivat esimerkiksi oman profession arvot, eikä päättäjien ja ylimmän johdon valta
tällöin ylettynyt siihen, miten ihmiset käytännössä toimivat strategian suhteen
(McCabe 2010: 155). Tuloksissa on samankaltaisuutta Laineen ja Vaaran (2007)
havaintoihin
siitä,
miten
ylimmän
johdon
määrittämän
strategian
161

jalkautuspyrkimykset johtivat työntekijöiden jättäytymiseen strategiadiskurssin
ulkopuolelle ja keskittymiseen oman ammatillisen identiteettinsä mukaiseen
toimintaan. Koska ihmisten toiminta ei ole vain rationaalisen suoraviivaista,
strategialinjaukset saattavat todellakin myös johtaa siihen, että ne jätetään huomiotta,
määritellään uudelleen ennen toimeenpanoa tai haastetaan linjauksista poikkeavan
toiminnan tai kriittisen puheen kautta (Hendry 2000: 967), mitä tapahtui myös
tutkitussa organisaatiossa.

Kuvio 9. Henkilöstön

selviytymismekanismit

ja

selviytymisstrategiat

vastineena

päättäjien strategisen tason linjauksiin.

Henkilöstön selviytymismekanismit vastineena strategian ja päättäjien päätösten
asettamiin vaatimuksiin olivat totteleminen, mukautuminen ja vastustus.
Totteleminen näkyi päättäjien linjausten toteuttamisena toimijan parhaan
ymmärryksen mukaan. Mukautuminen näkyi linjausten tarkoituksenmukaisuuden
epäilynä, mutta päätösten tultua ylempää, saivat ”hulluiltakin” tuntuvat päätökset
hierarkian kautta oikeutuksensa. Vastustus näkyi esimerkiksi profession arvoihin ja
työn sisältöön keskittymisenä ja asiakkaan puolelle asettumisena. Vastustus näkyi
myös joidenkin haastateltavien turhautuneessa ja suorassa kritiikissä, joka puhuttiin
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kahden kesken haastattelussa ja jota oli käyty läpi pienissä piireissä, mutta avoin
kriittinen keskustelu tuntui olevan organisaation johtamiskulttuurissa harvinaista.
Palveluesimiehen pohdinta ”en tiiä lähteekö se sitten meistä se kapina, että ei me
kyetä tähän” vastineena johdon esimiesinfossa esittämään vaatimukseen ”tämä on
kova homma, mutta kyllä me tämä hoidetaan” on kuitenkin esimerkki siitä
valtapotentiaalista (selviytymisstrategiana kytevä kapina), joka henkilöstöllä on,
mutta jota he eivät ole käyttäneet (McCabe 2010: 163). Tutkimuksen
selviytymismekanismit ja selviytymisstrategiat olivat samankaltaisia kuin myös
muualla havaitut toiminnan vaihtoehdot suhteessa hierarkian dominointiin eli
kontrollin hyväksyminen, siihen mukautuminen ja sen vastustus (van Dijk 1993) tai
kuormittavasta tilanteesta selviytymisen mekanismit, joita ovat esimerkiksi
tehtävään keskittyminen ja itsensä hillitseminen (Brown et al. 2005). Kuitenkin, jos
päätösten kyseenalaistaminen ja rakentava kriittinen keskustelu koetaan kielletyksi
tai se on sallittua vain kritiikkiin erityisesti oikeutetuille henkilöille (Messner et al.
2008), saattaa käydä niin, että tästä sinällään arvokkaasta ja toiminnan laadusta
huolissaan olevasta kriittisestä puheesta kasvaa voimattoman valittamisen
alakulttuuri, ja esimerkiksi näin strategiakäytännöt, strategiadiskurssi ja
organisaation kulttuuri vaikuttavat toisiinsa. Seuraavaksi käydään läpi
strategiadiskurssiin osallistumisen kysymyksiä ja pyritään vastaamaan tämän
tutkimuksen kysymykseen siitä, millainen on organisaation strategiadiskurssi,
millaisia ovat sen subjektiviteetit ja mikä subjektiviteetteja vahvistaa ja mikä
heikentää.
5.2

Strategiadiskurssi ja osallistuminen

Strategiadiskurssi vaikutti rakentuneen edellä kuvattujen strategiatradition
oletuksille päättäjien oikeutuksesta päätöksentekoon ja henkilöstön velvollisuudesta
päätösten toimeenpanoon. Kaikki eivät toki kokeneet oikeudenmukaisena sitä, että
heidän ja heidän asiakkaittensa ääntä ei riittävästi kuultu päätöksenteossa, mutta
johtamisjärjestelmään ja toimintakulttuuriin kiinnittynyt päättäjävalta vaikutti olevan
ilmiö, jota ei ollut keinoja haastaa. Strategiadiskurssin subjektiviteeteista osa oli
aktiivisia ja osa passiivisia. Lisäksi haastateltavilla vaikutti olevan käytössään monia
rinnakkaisia subjektiviteetteja, jotka eivät olleet selkeästi esimerkiksi tiettyyn
tehtävärooliin sidoksissa, vaan liittyivät strategiadiskurssissa omaksuttuun tai
annettuun
subjektipositioon
ja
edelleen
subjektiviteettiin.
Aktiivisia
subjektiviteetteja voitiin tunnistaa neljä ja niistä käytetään tässä tutkimuksessa nimiä
ydinvaikuttajat, myötävaikuttajat, toimeenpanijat ja individualistit. Kriitikkojen
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subjektiviteetti oli välillä aktiivinen ja välillä passiivinen (ei-toimintaa), riippuen
siitä, millaisen toiminnan sosiaalinen tilanne mahdollisti. Alistujan subjektiviteetti
oli passiivinen, ollen lähinnä murehtimista ja huolen kantamista.
Ydinvaikuttajan subjektiviteetti määrittyi ehkä selkeimmin hierarkkisen aseman
mukaan. Kuitenkaan esimerkiksi kaikki poliittiset päättäjät eivät kokeneet olevansa
ytimessä, ja ydinvaikuttajan subjektiviteetin omaksumiseen näyttikin vaikuttavan
koettu subjektipositio, johon liittyi esimerkiksi kokemus strategiatyöhön liittyvästä
omasta
kompetenssista
ja
vaikutusmahdollisuuksista.
Myötävaikuttajan
subjektiviteetti liittyi usein ammatilliseen erityisosaamiseen, jossa osallistuminen
strategiadiskurssiin muodostui esimerkiksi ydinvaikuttajien toimeksiannosta
tapahtuvan selvittelytyön tai dokumenttien valmistelun ja kommentoinnin kautta.
Toimeenpanijat osallistuivat strategiadiskurssiin puhumalla johdon strategian
puolesta ja ryhtymällä toteuttamaan tehtyjä linjauksia, mitä vaikutti edistävän
esimerkiksi asetettujen tavoitteiden riittävä selkeys ja heikentävän toimeenpanoa
varten tarvittavien päätösten puuttuminen. Strategiatyöstä ja sen päätöksistä
ulkopuolelle jääminen tai jätetyksi tuleminen taas saattaa johtaa siihen, että
strategiasta otetaan etäisyyttä ja huomio kohdennetaan siihen mikä on omasta
näkökulmasta tärkeää (Laine & Vaara 2007), mikä oli tyypillistä individualistin
subjektiviteetille. Kriitikolle puolestaan oli tyypillistä turhautumisen kokemus
esimerkiksi osaamisen käyttämättä jättämisestä, mihin liittyi myös strategian ja
tehtyjen linjausten kriittinen arvostelu (Hendry 2000: 967), vaikka tätä kriittisyyttä
ei usein ilmaistukaan julkisesti. Alistujan subjektiviteetti näkyi erityisesti silloin, kun
haastateltu oli pettynyt organisaation kykyyn tukea ja arvostaa häntä ja hänen
asiakastyötään. Haastateltujen kertomusten perusteella vaikutti siltä, että
strategiasubjektiviteettien ilmaisu tai ilmaisun välttäminen olisi liittynyt selkeimmin
kulloisessakin tilanteessa läsnä oleviin muihin henkilöihin. Subjektiviteetit olivat
näin sosiaalisissa suhteissa muodostuvia, kun taas subjektipositiot olivat
henkilökohtaisempia ja liittyivät identiteettikokemukseen (Davies & Harré 1990).
Niinpä esimerkiksi kriitikko saattoi olla ilmaisematta strategiaan liittyvää
kritiikkiään ydinvaikuttajalle. Kuitenkin subjektipositio, kriitikon sisäinen kokemus
hänen suhteestaan strategiaan, ei tällöin muuttunut, kriittinen puhe vain jäi siinä
tilanteessa ääneen sanomatta, ja se puhutaan ehkä myöhemmin muualla. Edellä
kuvattuja subjektipositioiden ja niihin liittyvän toiminnan rakentumista
strategiasubjektiviteeteiksi on tiivistetty Taulukkoon 12, ja vastaavasti
strategiasubjektiviteetteja vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä on koottu yhteen
Taulukkoon 13.
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Taulukko 12. Strategiasubjektiviteettien rakentuminen.
Subjektipositio

Toimintaesimerkkejä

Strategiasubjektiviteetti

Pystyvä osallistuja

Suunnittelu, harkinta,

Ydinvaikuttajat

päättäminen, ohjaus, seuranta.
Taustalla vaikuttaja

Dokumenttien valmistelu ja

Myötävaikuttajat

kommentointi.
Totteleva ammattilainen

Määräysten noudattaminen ja

Toimeenpanijat

käytäntöön vieminen.
Omaan olennaiseensa keskittyvä

Omaan työhön keskittyminen,

ammattilainen

profession arvojen

Turhautunut ammattilainen

Rajoittavien mekanismien ja

Individualistit

noudattaminen.
Kriitikot

näennäisyyksien kritisointi.
Pettynyt ammattilainen

Oman itsen, ryhmän tai

Alistujat

asiakkaiden kohtelun
murehtiminen, vetäytyminen.

Strategiasubjektiviteetteja vahvistivat ja heikensivät sekä yksilöön että kontekstiin
liittyvät tekijät (Taulukko 13). Strategiatyön vaikuttajana toimimista näyttivät
edistävän strategiakäytäntöön liittyvän aseman lisäksi koettu kompetenssi, mikä
näkyi esimerkiksi strategiatyön visionäärisen luonteen hyväksymisenä ja sen
managerialistisen kielen ymmärtämisenä tai strategiakäytännön mukaisten tekstien
kommentointina tai tuottamisena strategiaprosessiin. Toimeenpanoa edistävinä
näkyivät selkeät tavoitteet, mittarit ja toiminnan reunaehdot, kun taas toimeenpanoa
haittasi tarvittavien päätösten puuttuminen, mikä heikensi myös toimeenpanijan
subjektiviteettia, joka saattoi korvautua ainakin hetkellisesti individualistin, kriitikon
tai alistujan subjektiviteetilla. Individualistit olivat vain rajallisesti kiinnostuneita
johdon strategiasta ja toimivat tyypillisesti enemmänkin oman professionsa arvojen
pohjalta ja omaa harkintaansa käyttäen. Individualistien toiveena vaikutti olevan, että
strategia olisi pureutunut työn kysymyksiin sen sijaan, että se olisi ”hallinnollinen
asiakirja”. Strategian vaikuttajien ulkopuolelle jätetyt kriitikot taas olivat
turhautuneita kokiessaan, että heidän osaamisensa oli vajaakäytössä, ja että heidän
tai heidän lähimpien kollegoidensa mielipiteitä ja aikaansaannoksia ei arvostettu.
Voidaankin olettaa, että tätä turhautumisen kokemusta olisi voinut vähentää
antamalla enemmän tilaa näitten ihmisten näkemyksille ja osaamiselle, jotta he
olisivat voineet olla vaikuttamassa aktiivisesti toimintaympäristöönsä ja sen
kehittämiseen. Alistujat olivat lähes luopuneet toivosta, että asiat muuttuisivat
paremmiksi kokiessaan toistuvasti törmäävänsä tilanteisiin, joissa eivät tulleet
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huomioon otetuksi ja joissa heitä koskevat päätökset tehtiin ja tiedotettiin ennalta
neuvottelematta. He tuntuivat kaipaavan arvostusta sen sijaan, että kokivat tulevansa
kohdelluiksi objekteina, jotka eivät osallistuneet heitä itseään koskevien muutosten
suunnitteluun, vaan jotkut muut miettivät sen, että ”mitäs nuille tehtäs”.
Taulukko 13. Strategiasubjektiviteettien vahvistajat ja heikentäjät.
Strategiasubjektiviteetti

Vahvistajia

Heikentäjiä

Ydinvaikuttajat

Koettu oma strategiakompetenssi.

Strategiatyö ei ole ennestään tuttua

Motivoiviksi koetut

eikä siihen ole perehdytetty.

strategiamenetelmät. Asema

Vieraannuttava strategiakieli ja

hierarkiassa, positio

toimimattomat menetelmät. Asema

strategiadiskurssissa (inkluusio).

hierarkiassa, positio

Koettu mahdollisuus vaikuttaa ja

strategiadiskurssissa (ekskluusio).

halu vaikuttaa.
Myötävaikuttajat

Toimeenpanijat

Tunnistettu asiantuntijuus jollain

Substanssiosaamista puuttuu tai sitä

osa-alueella ja sen arvostus ja

ei arvosteta tai se jätetään muusta

hyödyntäminen.

syystä käyttämättä.

Selkeät tavoitteet ja mittarit.

Ohjeiden, määräysten ja tarvittavien

Riittävän tarkat ohjeet ja toiminnan

päätösten puuttuminen.

reunaehdot.
Individualistit

Omasta työstä irrallaan olevat

Omaa ammattitaitoa hyödyntävät,

tavoitteet tai arvot, jotka eivät vastaa työtä tukevat sekä profession
oman profession arvoja.

arvojen kanssa linjassa olevat
tavoitteet ja arvot.

Kriitikot

Osaamista ei hyödynnetä ja/tai

Osaamisen hyödyntäminen,

näkemyksiä ei oteta huomioon. Ei

kokonaisuuden ja oman työn

valtuuksia toimia (tai puhua),

kannalta mielekkäät tavoitteet,

aikaansaannoksia vähätellään tai

saavutusten arvostaminen, todelliset

joku muu esittelee ne ominaan.

ja riittävät toimintamahdollisuudet.

Näennäisyys.
Alistujat

Ohittaminen, vähättely, toiminnan

Huomioon ottaminen, osaamisen

kohteena oleminen.

arvostus, kuuleminen, tuki.

Kuten aiemmin todettiin, haastateltavalla oli tyypillisesti käytössään useita edellä
kuvattuja
strategiasubjektiviteetteja.
Ihmiset
peilaavat
identiteettiään
subjektiposition kautta ympäristöönsä ja kulloisessakin tilanteessa itselle otetut ja
muiden antamiksi koetut subjektipositiot ohjaavat subjektiviteettivalintoja (Davies
& Harré 1990). Näin vaikutti olevan myös strategiadiskurssissa. Seuraavaksi luvussa
5.3 paneudutaan vastaamaan tutkimuksen varsinaiseen tutkimuskysymykseen eli
siihen, mikä strategiakäytännössä estää ja mikä mahdollistaa toimijuutta ja kattavaa
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strategiaan osallistumista. Lisäksi luvussa 5.4 esitellään Chian ja Holtin (2006)
tutkimukseen pohjautuva ja sitä organisaatiokansalaisuuden näkökulmalla laajentava
malli kattavan strategiaan osallistumisen toteuttamiseksi.
5.3

Strategiakäytäntö ja osallistumisen mahdollistajat ja esteet

Strategia-ajattelu ja sen käytännöt vaikuttivat tutkittavassa organisaatiossa
perinteisiltä. Strategiaprosessia oli jossain määrin uudistettu, mikä näkyi esimerkiksi
siirtymisenä kaupunkiorganisaation strategiasta (kuntalaisten palveluiden tuottaja)
kaupunkiyhteisön strategiaan (kuntalaisten hyvän elämän mahdollistaja).
Kuitenkaan esimerkiksi henkilöstön ohutta osallistumista strategiatyöhön ja
vaikkapa arvokeskusteluun ei nähty erityisen ongelmallisena. Saattaakin olla, että
strategiaan osallistaminen arvioitiin riittävän kattavaksi, kun se todennettiin
kehityskeskustelujen osallistumisprosentilla, mistä johdon asiantuntija totesi
määräysten voimaan luottaen seuraavasti:
”…kun meillä on asetettu tavotteeks se, että kehityskeskustelut käydään
sataprosenttisesti, niin ne käydään.”
Voi myös olla, että esimerkiksi strategiaprosessiin liittyviä osallistumisen periaatteita
ei koeta tarpeelliseksi syvällisesti kyseenalaistaa, koska nykyinen tapa on linjassa
johtamiskulttuurin kanssa. Perinteisiä toimintamalleja saatetaan huomaamattakin
varjella vaikkapa valitsemalla strategiatyön tueksi organisaation hyvin tuntevia ja
erityisesti sen omaan toimialaan erikoistuneita strategiakonsultteja. Esimerkiksi
julkishallintoon erikoistuneiden konsulttien oletetaan työhistoriansa perusteella
ymmärtävän millainen kuntakentän toimintaympäristö on ja jakavan siihen liittyvät
oletukset, jolloin vanhat käytännöt tai menetelmät eivät tule haastetuiksi. Kertyneen
kokemuksensa tuoman uskottavuuden kautta näiden strategiakonsulttien on myös
mahdollista saada strategiatyöhön osallistuvat ymmärtämään, mistä strategiatyössä
on oikein kysymys ja miten sitä tulee tehdä oikealla tavalla. (Kornberger & Clegg
2011).
Tutkitun
organisaation
strategiakäytännöt
vaikuttivat
kohtuullisen
yhdenmukaisilta hierarkkisen ajattelun kanssa. Organisaation ajateltiin toimivan niin,
että tavoitteet valutettiin ylhäältä johtamisjärjestelmän mukaisen rakenteen ja
hierarkian askelmia pitkin, minkä jälkeen henkilöstön oletettiin toteuttavan eri
tasojen johtajien ja esimiesten ohjaamana nämä tavoitteet ja tarvittaessa raportoivan
työstään. Kuitenkin hierarkiassa ylempänä olevilla on usein käytännössä
mahdollisuus päättää siitä, onko keskustelu omien alaisten kanssa strategiasta
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yleensäkään tärkeää vai onko syytä keskittyä muihin asioihin (Laine & Vaara 2007:
45). Tämä kiteytyi hyvin yhden haastateltavan kuvaukseen
”Lääkäritkin on opetellu käymään kehityskeskusteluja. Minä olin kerenny olla
melkein 30 vuotta töissä ennen ku oli ensimmäiset kehityskeskustelut esimiehen
kanssa. Ensimmäisenä esimies sano, että täällä pitäs puhua siitä strategiasta,
mutta minä oon kattonu, että ei se oo niin tärkeä. Sillä oli ihan omat asiat.”
Kun hierarkiassa toimimista tarkastellaan tässä tutkimuksessa käytetyn
organisaatiokansalaisuuden määrittelyn näkökulmasta, voidaan havaita, miten
hierarkia jakaa kansalaisensa aloitteentekijöihin ja sopeutujiin (Organ 1997, Pasmore
& Fagans 1992). Se, että organisaatiokansalaisuuden käsite on alkujaan määritelty
työntekijöiden toivottaviksi käyttäytymisen piirteiksi ja sen hyötyjä organisaation
tuottavuudelle on perusteltu työntekijöiden hyvän käytöksen ja sopuisuuden eduilla
(Podsakoff et al. 2000), kertoo käsitteen alkuperäisestä välineellisestä luonteesta. Jos
organisaatiokansalaisuus nähdään kuitenkin laajemmin eli toisaalta sopuisana ja
yhteistyöhaluisena toimintana, joka huolehtii organisaation toiminnan jatkuvuudesta
(Organ 1997, Podsakoff et al. 2000) ja toisaalta aloitteellisuutena organisaation ja
sen toiminnan kehittämiseksi (Pasmore & Fagans 1992), organisaatiokansalaisuus
määrittyy mielekkäänä toimijuutena myös jatkumon ja muutoksen vaihteluna
määrittyvässä strategiakäytännössä. Tutkitussa organisaatiossa kuitenkin vaikutti
siltä, että henkilöstöltä odotettiin ennen kaikkea pyyteetöntä sopeutumista
organisaation ja sen strategian asettamiin vaatimuksiin, aloitteellisuuden ja arvoihin
kirjatun rohkeuden jäädessä taka-alalle. Joillekin tämä sopii, mutta monet tuntuivat
kuormittuvan siitä, että tehtyjä päätöksiä tuli ylhäältä ilman, että niihin oli voinut
vaikuttaa, jolloin arjen rohkeus ei ollut niinkään toiminnan kehittämiseen vaan
arjesta selviytymiseen keskittyvää.
Strategiaa pidettiin tyypillisesti päättäjien ja johdon tehtävänä, ja
strategiakäytännöt vaikuttivat olevan ylhäältä alas johdettuja ilman, että tätä ajattelua
olisi merkittävästi kyseenalaistettu. Strategista suunnittelua tehtiin pääosin päättäjien
ja johdon toimesta strategiatyöpajoissa, joissa visioita, arvoja, strategisia tavoitteita
ja niihin liittyviä muutoksia voitiin pohtia irrottautuen arjesta (Hendry & Seidl 2003:
189). Henkilöstölle ja kuntalaisille oli tarjottu mahdollisuus kommentoida näiden
työpajojen dokumentteja verkkosivuston kautta. Kuitenkin vaikutti epäselvältä,
miten esimerkiksi henkilöstön kommentteja tultaisiin strategiatyössä käyttämään,
mikä viittaisi strategiaprosessin pinnalliseen luonteeseen osallistumisen
mahdollisuuksien luomisessa. Samankaltaisia tilanteita kommenttien keräämisestä
ilman, että kommentoijat olisivat olleet tietoisia, kuinka kommentteja hyödynnetään,
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on havaittu myös muualla (Laari-Salmela et al. 2015). On lisäksi todettu, että
henkilöstö ei käytä organisaation määrittämää kommentointikanavaa kokiessaan,
ettei heidän kritiikkinsä sitä kautta etene (Messner et al. 2008) ja vaikuttikin siltä,
että osa henkilöstöstä koki hierarkkisen kulttuurin päälle liimatut osallistamisen
käytännöt jossain määrin teennäisinä, ja tällöin heidän motivaationsa osallistua
tällaiseen strategiaprosessin toteuttamiseksi käsikirjoitettuun näytelmään oli
vähäinen. Näin ylhäältä ohjatut, manageriaaliset strategiakäytännöt liittyivät
luontevasti kulttuuriin ja vaikutti olevan tavallista, että vain harvat otettiin aidosti
strategiatyöhön mukaan, samalla kun useimmat jäivät strategisen suunnittelun
ulkopuolelle. Strategia-asiantuntijat, päättäjät ja johtajat totesivat ääneen, että
strategia ei toteudu ilman koko henkilöstön panosta. Kuitenkin tällöinkin
henkilöstöstä puhuttiin usein ikään kuin strategiatyön tulosten objekteina, joita oli
tarve ”osallistaa” ymmärtämään ja toteuttamaan päättäjien strategiaa, jolloin
toimijuus kutistui osallistujasta osallistettavaksi.
Aktiivista toimijuutta voidaan kuvata subjektina toimimiseksi ja vastaavasti
toimijuuden puuttumista voidaan kuvata siten, että henkilöstä tulee toiminnan kohde,
objekti (Hewson 2010). Strategiakäytännössä, joka perustuu traditionaaliseen
johtamiskäsitykseen ja jossa hierarkkinen asema määrittää pitkälti osallisuuden
strategiatyöhön ja esimerkiksi osallistumisen strategiatyöpajoihin (Hodgkinson et al.
2006: 487), subjektina toimiminen annetaan neuvottelematta ylimpään johtoon, jolla
on oletettu valta määrittää, ovatko muut organisaation toimijat subjektin vai objektin
asemassa. Saattaa olla myöskin niin, että tämä jako ei ole täysin tietoinen, vaan se
ohjautuu ajattelusta, jossa osallistaminen nähdään lähes saman arvoisena
osallistumisen kanssa. Alvesson ja Willmott (1992: 452) kuvaavat näennäisen
humaaneja johtamiskäytäntöjä sellaisiksi, jotka lupaavat integroida inhimilliset
tarpeet ja byrokraattisen vallankäytön, hämärtäen näihin näkökulmiin sisältyvän
ristiriitaisuuden manipuloimalla. Strategiaan osallistaminen, silloin kun se ei pidä
sisällään osallistettavien todellista mahdollisuutta osallistua itseensä vaikuttavien
päätösten tekemiseen (Argyris 1955) on tämänkaltaista näennäishumanismia, joka
rakentuu oletukselle valtaapitävien itseoikeutetusta valta-asemasta strategiatyössä.
Aito osallistuminen taas rakentuu ajatukselle jokaisen subjektin tunnustamisesta
täysivaltaisena toimijana ja vaikuttajana. Näitä strategiakäytännön osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksia on tiivistetty Kuviossa 10, tarkastellen strategiaa
toisaalta yhteisenä strategiana ja toisaalta johdon strategiana sekä suhteessa
osallistujien asemoitumiseen subjekteina ja objekteina. Voidaan ajatella, että puhe
johdon strategiasta suuntaa ajattelua siihen, että johto sallii joidenkin osallistua
strategiakäytäntöön ohjatusti subjekteina, kun taas jotkut nähdään objekteina, jotka
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saatetaan jättää huomiotta tai joille saatetaan tarjota mahdollisuutta näennäiseen
vaikuttamiseen. Toisaalta toki yhteiseksikin koettu strategia saattaa jättää jotkut
osallistujat objekteiksi esimerkiksi silloin, kun yksittäisen osallistujan näkemykset
koetaan liikaa halutusta linjasta poikkeaviksi, jolloin vaikuttamisen mahdollisuuksia
saatetaan pyrkiä typistämään. Todellisen vaikuttamisen voidaan ajatella toteutuvan
kattavimmin silloin, kun osallistujat kokevat strategian yhteiseksi ja heillä on
mahdollisuus toimijuuteen.

Kuvio 10. Strategiakäytännössä määrittyvät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Taulukossa 14 on Kuviota 10 edelleen täsmentäen esitetty, miten tämä perustavaa
laatua oleva osallistamisen ja osallistumisen ero näkyy strategiakäytännössä
määrittyvää subjekti-objekti-jakoa tarkastellessa, samoin taulukko sisältää
esimerkkejä erilaisista menettelytavoista henkilöstön kohteluun strategiasubjekteina
ja strategiaobjekteina. Taulukossa sana johto viittaa yleisellä tasolla niihin päättäjiin
ja heitä tukeviin strategia-asiantuntijoihin, joilla on valta päättää sekä siitä millainen
strategiakäytäntö on että siitä ketkä siihen osallistuvat ja miten (Knights & Morgan
1991: 259). Johtajakeskeisen, keskushallinnon määrittämän strategiakäytännön
strategisteiksi olettamat toimijat, kuten poliittiset päättäjät, kaupungin ylin johto ja
keskushallinnon asiantuntijat nähtiin tutkitussa organisaatiossa oletuksena
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strategiakäytännön subjekteiksi, mihin asemaan sisältyi todellinen vaikuttaminen
siihen johdon strategiaan, jonka nämä ydinvaikuttajat näkivät yhteisenä strategiana.
Heidät kutsuttiin tilaisuuksiin, joissa strategista suunnittelua tehtiin, ja he
osallistuivat strategiatekstien viimeistelyyn ja päättivät, millainen strategia lopulta
kirjoitetaan ja jaetaan. Osallistettavat subjektit osallistuivat strategiatyöhön, mutta
heidän osaltaan vaikuttaminen oli kapea-alaisempaa ja ohjatumpaa. He osallistuivat
esimerkiksi annettujen tehtävien kautta, kuten valmistelemalla dokumentteja tai
kommentoimalla niitä pyydettäessä. Muu henkilöstö jäi tyypillisimmin
osallistettavien objektien positioon, jossa heille tarjottiin lähinnä näennäisiä
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Jotkut henkilöstön jäsenet olivat ulkopuolelle jätetyn
objektin positiossa, jossa heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan ei otettu
strategiatyössä käyttöön silloinkaan, kun he itse kokivat, että heillä olisi siihen
annettavaa, ja tällöin heidän osaltaan mahdollisuuksia vaikuttaa strategiaan oli
typistetty.
Taulukko 14. Strategiakäytännössä määrittyvät subjektit, objektit ja vaikuttaminen.
Motivaatio

Strategiakäytännön

Vaikutus-

Esimerkkejä

määrittämä subjekti-

mahdollisuudet

mahdollisista

objekti-jako
Johdolla on halu

Osallistettava subjekti

menettelytavoista
Ohjattu vaikuttaminen

Valituista aiheista

osallistaa muita

pyydetyt

organisaatiossa

asiantuntijalausunnot,

tukemaan itse

kommentointi oman

määrittelemäänsä

osaamisalueen

strategiaa.

sisällä johdon
esittämiin
kysymyksiin tai
määrittämiin
ryhmätyön aiheisiin.
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Motivaatio

Strategiakäytännön

Vaikutus-

Esimerkkejä

määrittämä subjekti-

mahdollisuudet

mahdollisista

objekti-jako
Määritetyn

Osallistettava objekti

strategiaprosessin

menettelytavoista
Näennäinen

Ideointi- tai

vaikuttaminen

kommentointi-

mekaaninen

mahdollisuus ilman

toteuttaminen.

näkyvyyttä siitä,
miten ja mihin ideat ja
kommentit
vaikuttavat.
Osallistettavien
varsinainen tehtävä
on ymmärtää, mitä
johto on linjannut ja
toteuttaa se.

Henkilöllä tai ryhmällä

Ulkopuolelle

Typistetty

Huomiotta jättäminen,

itsellään on halu

jätetty objekti

vaikuttaminen

ulkopuolelle

osallistua ja antaa

sulkeminen.

panoksensa
strategiatyöhön. Johto ei
jostain syystä pidä
osallistumista
tarpeellisena.
Henkilöllä tai ryhmällä

Osallistuva

Todellinen

Strategiakäytäntö

itsellään on halu

subjekti

vaikuttaminen

mahdollistaa

osallistua strategiatyöhön

osallistumisen siten,

ja organisaation

että osallistujat

käytännöt mahdollistavat

voivat antaa

sen.

strategiatyöhön oman
näkemyksensä ja
osaamisensa
itselleen luontevalla
tavalla.

Se, että strategia nähdään eri toimijoiden tekemisenä heidän osallistuessaan
organisaation tulevaisuuden rakentamiseen (Jarzabkowski 2004, Jarzabkowski et al.
2007), luo perustan osallistumiselle ja todelliselle vaikuttamiselle. Tämä kuitenkin
edellyttää, että organisaation toimijat haluavat antaa käyttöön oman osaamisensa ja
ottaa käyttöön toistensa ammattitaidon. Myös vallan uudelleen jakaminen on yksi
näkökulma strategiatyössä ja Eriksson (1999) pohtiikin kaupunkien strategiseen
johtamiseen ja osallistumiseen paneutuvassa artikkelissaan sitä, onko johto valmis
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luovuttamaan valtaansa muille toimijoille ja millä ehdoilla. Lisäksi hän (ibid.) esittää
kysymyksen siitä miten johtamisen on muututtava, jos johtaja- ja
asiantuntijakeskeisen visioinnin tilalle tuodaan käytäntöjä, jotka rakentuvat
kattavammalle osallistumiselle. Jos ajatellaan, että strategia on ennen kaikkea johdon
strategia ja että strategistit ovat johtajia ja strategia-asiantuntijoita (Whittington 1996,
2006), ollaan vahvasti kiinni tieteellisen liikkeenjohdon perimässä. Tähän liittyy
puhe ylempää sallittavasta osallistamisesta, jota ”todelliset” strategistit ohjaavat ja
kontrolloivat ja näin ne, joilla on valtaa, päättävät strategian sisällöstä ja myös
viimeistelevät sen lopulliseen muotoonsa (Kornberger & Clegg 2011).
Osallistaminen näkyi tutkittavassa organisaatiossa esimerkiksi niin, että henkilöstön
sallittiin verkkosivuston kautta kommentoida strategiadokumentteja. Vaikka
tarkoitus oli varmasti hyvä, tämä vaikuttaa lähinnä näennäiseltä parannukselta.
Henkilöstöllä ei vaikuttanut esimerkiksi olevan juurikaan näkyvyyttä siihen, miten
heidän tämän kanavan kautta esittämänsä kommentit otettaisiin strategiaan mukaan
tai millä perusteella ne jäisivät strategiassa huomioimatta. Niinpä on ymmärrettävää,
että monet haastatellut eivät olleet kokeneet tarpeelliseksi pääosin päättäjien toimesta
syntyneen ja strategia-asiantuntijoiden kokoaman strategian kommentointia tai edes
siihen perehtymistä. Päättäjät totesivat haastatteluissa, että strategian kommentointi
poliittisissa ryhmissä oli vaikeaa niille päättäjille, jotka eivät olleet osallistuneet
strategiatyöpajoihin. Voitaneen kohtuudella olettaa, että tarjottu verkkosivuston
kautta tapahtuva kommentointi on tuskin ollut sen helpompaa henkilöstöllekään.
Monet haastatellut olisivat ylätason strategian kommentoinnin sijaan halunneet
paneutua oman vastuualueensa kehittämisen ja vaikuttaa esimerkiksi asiakastyön
kannalta merkittäviin asioihin. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt saavan itse
strategiaprosessissa merkittävää painoarvoa, sillä strategia käsitettiin visioina,
ylätason isona kuvana ja rakennemuutoksina, jotka päättäjät piirsivät toteutusta
varten.
Olisi kuitenkin myös mahdollista nähdä strategia organisaation yhteisenä työnä,
huomioiden sekä kokonaisuuden näkökulmat ja esimerkiksi siihen liittyvät
taloudelliset reunaehdot että lähellä asiakasrajapintaa olevat kysymykset ja
kehittämismahdollisuudet, mikä kuitenkin vaatisi strategiakäytännön perusteellista
uudelleen tarkastelua. Esimerkiksi Paroutis ja Pettigrew (2007) ovat esittäneet
keskushallinnon strategia-asiantuntijoiden yhdeksi tehtäväksi kouluttaa yksiköiden
strategiatyöhön osallistujia organisaation strategia-ajatteluun ja menetelmiin
monitasoisen yhteistyön mahdollistamiseksi strategiatyössä. Tämä kuitenkin edistää
osallistumista vain siinä tapauksessa, että strategiakäytäntö mahdollistaa
monitasoisen yhteistyön ja osallistumisen strategiatyöhön.
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Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että management-tradition kieli ja sen
toiminta- ja johtamismallit muodostivat tutkitussa organisaatiossa perustan
strategiakäytännölle. Myös osallistaminen toteutettiin hierarkian kautta siten, että
päättäjillä ja johdolla oli valta osallistaa tai olla osallistamatta ja tähän oli hierarkian
alemmilla portailla tyytyminen. Osallistaminen jo käsitteenä sisältää tämän
hierarkkisen elementin, vaikka siitä saatetaankin puhua positiivisena keinona
sitouttaa henkilöstö johdon strategiaan. Myös strategiamenetelmät sisälsivät
vastakkainasettelun rakennusaineita, joissa visionääriset päättäjät osallistuivat
konseptuaalisella tasolla ohjaukseen ja jättivät tästä aiheutuvat käytännön
kysymykset ja ristiriitaisuudetkin toteuttajien ratkaistavaksi. Organisaatiossa, jossa
hierarkiassa ylempänä olevia on totuttu tottelemaan, tämä näytti johtavan
tilanteeseen, jossa päättäjien päätöksiä toteutettiin silloinkin, kun niiden hyötyä ei
ymmärretty (esimerkiksi organisaatiorakenteen muutokset) tai kun niitä ei muutoin
koettu optimaalisiksi organisaation toiminnan tai sen asiakkaiden kannalta
(esimerkiksi tilaaja-tuottaja-malli). Todellisia mekanismeja päättäjien päätöksistä
neuvottelemiseen ei arjen työn tasolla juurikaan ollut.
Kuvioon 11 on kuvattu osallistumista tutkitussa organisaatiossa. Strategiatraditio
näytti ohjaavan ajattelemaan strategiatyötä organisaatiohierarkian ehdoin, jakaen
organisaation toimijat strategiasubjekteihin (osallistujat, päättäjät, vaikuttajat) ja
strategiaobjekteihin (osallistettavat, selviytyjät, toimeenpanijat, alistujat). Lisäksi
individualistit jättäytyivät osittain strategiadiskurssin ulkopuolelle pyrkien
keskittymään omaan perustyöhönsä strategiasta piittaamatta ja strategiadiskurssin
ulkopuolisiksi jäivät osin myös kriitikot, jotka kokivat turhautuvansa, koska heitä ei
kuunneltu eikä heidän osaamistaan täysipainoisesti hyödynnetty. Diskurssin
ulkopuolisiksi jäivät myös alistujat, jotka kokivat vaikutusmahdollisuutensa omaan
tilanteeseensa lähes olemattomiksi. Hierarkian objekti-subjekti-positiot eivät
kuitenkaan yksiselitteisesti määrittäneet yksilöiden positioitumista diskurssissa, vaan
yksilöt vaikuttivat liikkuvan subjektiviteetista toiseen.
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Kuvio 11. Johdon strategian subjektit ja objektit.

Strategiatraditiossa rakentuneet perusoletukset johdosta suunnittelijana ja
visionäärinä ovat sitkeästi kiinni ihmisten mielissä. Vaikuttaa siltä, että strategiaajattelu pohjautuu pitkälti juuri sellaisiin yleisiin uskomuksiin, joita Edley (2001)
nimittää terveeksi järjeksi. Terve järki on luonteeltaan itsestään selvää, joten jotkut
voivat kysyä, miksi itsestäänselvyyksistä pitäisi edes käydä keskustelua.
Strategiatraditioon pohjaavat käytännöt eivät ole kuitenkaan ongelmattomia, ja
jotkut tutkijat asettavatkin kyseenalaisiksi hierarkiaa hämärtävät, näennäisen
humaanit johtamiskäytännöt (Alvesson & Willmott 1992), jollaisena esimerkiksi
määräajoin toistuvaan strategiaprosessiin osallistaminen jalkauttamistoimineen
voitaneen nähdä. Jotkut tutkijat näkevätkin, että keskustelun strategiatoimijuudesta
tulee jatkua. Joidenkin mielestä toimijuuden muutosten tulisi nojata
strategiatraditioon ja edetä varovasti niin, että strategiatyön eliitti laajentuisi
ylimmästä johdosta ja strategia-asiantuntijoista päällikkötasolle (Whittington et al.
2011). Jotkut taas näkevät, että on mahdotonta etukäteen edes sanoa mikä on
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strategista, vaan tekojen strateginen luonne paljastuu vasta myöhemmin käytännössä,
mikä herättää kysymyksen siitä, miten ja keiden strategiatyötä oikeastaan tulisi tehdä
ja voisiko strategistin subjektiviteetti määrittyä osana strategiakäytäntöjä (Carter et
al. 2008).
Strategiatyöhön osallistumisen periaatteet ja käytännöt ovat osa kunkin
organisaation toimintakulttuuria. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella
strategiaan osallistumista yhden kohdeorganisaation kautta ja tulokset viittaavat
siihen, että sen strategia-ajattelu oli tiukimmin kiinnittynyt kaavamaiseen
strategiatraditioon ja rationaaliseen johtamisparadigmaan, mikä vaikutti sekä
strategiadiskurssiin että strategiakäytäntöön. Strategiatradition hierarkiaan
pohjautuvien subjekti- ja objektipositioiden kyseenalaistaminen on kuitenkin
tarkoituksenmukaista sekä organisaatioiden toiminnan että yksilöiden hyvinvoinnin
kannalta. Voitaneen olettaa, että jokainen haluaa olla työelämänsä arvostettu subjekti
eikä pelkkä toiminnan kohde. Haasteena on kuitenkin uudistaa strategiakäytäntöä
siten, että kukin organisaation toimija voisi osallistua strategiatyöhön tavoilla, jotka
ovat hänen identiteettinsä mukaisia. Riskinä on mennä äärilaidasta toiseen eli siitä,
että vain johto voi osallistua, siihen, että kaikkien on pakko osallistua. Näin ei olla
päästy lainkaan eteenpäin perinteisestä prosessijohtamisesta, jossa periaatteena on
kaikille-sama-prosessi. Tähän problematiikkaan otetaan kantaa seuraavaksi, jossa
ehdotetaan strategiakäytäntöön ja siihen osallistumiseen Chian ja Holtin (2006)
SasP:n osaksi esittelemän jatkumon ja muutoksen näkökulmien pohjalta mallia, joka
integroi strategiakäytännön osaksi organisaation ja sen jäsenten arjen työtä ja
määrittää sitä, miten kaikki organisaation jäsenet – organisaatiokansalaiset – ovat osa
organisaation strategiatyötä ja ovat kulloisessakin tilanteessaan vaihtelevasti joko
potentiaalisia tai aktiivisia strategisteja. Tämän osuuden perusteluna on aiemmin
esitetty näkemys siitä, että sosiaaliseen konstruktionismiin ja diskurssianalyysiin
pohjautuva tutkimus on usein varovaista ehdottamaan muutoksia esiin nostamiinsa
pulmiin, joka on kuitenkin sekä tutkimuksen mahdollisuus että jopa sen velvollisuus
(Burr 1998). Erityisen kohtuullinen tämä odotus on silloin, kun nykytilaa on
tarkasteltu kriittisesti.
5.4

Strategiakäytännön uudistamisen mahdollisuudet kattavan
osallistumisen näkökulmasta

Tutkittuaan strategiadiskurssin esteitä ja mahdollistajia, Mantere ja Vaara (2008)
totesivat, että kattava osallistuminen edellyttää uusia tapoja ajatella ja puhua
strategiasta ja että traditionaalinen strategia-ajattelu usein tehokkaasti estää kattavaa
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strategiatyöhön osallistumista. Perinteinen näkemys siitä, että strategia on johdon
omistama, on heikosti linjassa aidon ja kattavan strategiadiskurssiin ja
strategiakäytäntöön osallistumisen kanssa tai sen kanssa, että strategia tavoitteineen
nähtäisiin yhteisenä. Päinvastoin, johdon määrittämä strategia, johon muita
organisaation toimijoita eri keinoin osallistetaan saatetaan kokea vieraannuttavaksi.
Perinteisessä strategiakäytännössä syntyvä jako osallistujiin ja osallistettaviin tai
objekteihin ja subjekteihin vaikuttaakin perustelemattomalta. Aito strategiaan
osallistuminen edellyttää kaikkien osallistujien näkemistä subjekteina, joilla on
todellinen vaikuttamisen mahdollisuus. Tätä kattavaa ja aitoa osallistumista silmällä
pitäen tutkimuksen lopuksi mallinnetaan sitä, kuinka strategia voidaan nähdä
jatkumon, epäjatkuvuuteen havahtumisen ja muutoksen kokonaisuutena ja kuvataan,
kuinka strategistin toimijuus määrittyy tässä kokonaisuudessa. Mallia pohjustamaan
ja selittämään, pidän tarpeellisena vielä tiivistää seuraavaan tämän tutkimusprosessin
aikana jäsentyneitä käsityksiäni strategian tiimoilta, ja huomaan niillä olevan
yhtymäkohtia myös oppimiskoulukunnan ajatuksiin esimerkiksi siitä, että jokainen
organisaatiossa on potentiaalinen strategisti (Mintzberg et al. 2009):
–

Kaikki tekeminen organisaatiossa on osa strategiaa eli
strategia = jatkumo + epäjatkuvuuskohtaan havahtuminen + muutos.

–

–

–

–

Strategiset teot ovat niitä, jotka saavat aikaan merkittäviä muutoksia
(liike)toiminnassa ja/tai käytännöissä. Se, mikä tekee muutoksesta organisaation
näkökulmasta merkittävän, on kunkin organisaation määritettävä omalta
osaltaan itse. On kuitenkin mahdotonta tietää etukäteen, mitkä teot todella
osoittautuvat strategisiksi, ja tekojen strategisuus pystytäänkin arvioimaan vasta
jälkikäteen.
Sekä jatkumon että muutoksen tehtävä on jatkumon mahdollistaminen ("we
build to dwell"). Siis kaikki työ on osa strategiaa, mutta kaikki työ ei liity
merkittäviin muutoksiin.
Jatkumon toimintaa varmistetaan paitsi jatkumon arjella, myös huolehtimalla
jatkumon toiminnan kehittämisestä arjen tarpeista lähtien. Myös merkittävät
muutokset voivat kehkeytyä jatkumon toiminnassa, esimerkiksi jatkumossa
havaituista kehitystarpeista ja niiden ratkaisuista.
Mikäli jatkumossa kehkeytynyt muutos saa epäjatkuvuuskohdan luonteen tai
kun epäjatkuvuuskohtaan muutoin havahdutaan, muutoksen ympärille
kohdistetaan tietoisia toimia, kunnes sen tulokset voivat siirtyä taas jatkumoon.
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–

–

–

Syntyipä epäjatkuvuuskohdan havaitseminen miten tahansa, muutoksen
suunnittelua ja toteutusta ei tule siirtää pois arjen keskeltä ja niiden ulottuvilta,
jotka asiasta parhaiten tietävät.
Toiminnan tavanomainen kehittäminen on osa jatkumon työtä, mutta myös
muutos voi kehkeytyä näistä kehitystoimista. Kuitenkin mikäli jatkumossa
syntyvien ideoiden tai toteutettujen ratkaisujen suhteen kukaan ei ota aktiivisen
strategistin toimijuutta, ne poistuvat jatkumosta vain sattuman kautta.
Aktiivisen strategistin subjektiviteettiin kuuluu toiminta ja vaikuttaminen, mutta
ei välttämättä organisaation kokonaisuuteen, vaan esimerkiksi hänen
asiantuntijuusalueeseensa. Jokaisella (potentiaalisella strategistilla) on
organisaatiokansalaisuutensa perusteella oikeus, mutta ei velvollisuutta
aktiivisena strategistina toimimiseen. Tämä oikeus on äänioikeuden kaltainen
siten, että sitä ei tarvitse erikseen ansaita, mutta vain sitä käyttämällä voi
vaikuttaa.

Strategiatraditiosta poiketen strategiaa tai strategistia ei nähdä tässä kiinnitettynä
hierarkiaan eikä arjen työn oleteta ohjautuvan ylempää sanellusta strategiasta, vaan
arkisen työn ajatellaan olevan tyypillisimmillään jatkumoa, jonka Heidegger (1971)
kuvaa ihmisen normaaliksi tavaksi elää elämäänsä. Tässä jatkumossa ihmiset
pyrkivät kokemuksensa ja ymmärryksensä pohjalta toimimaan tavoilla, jotka
varmistavat sekä heidän toimintansa yhteensopivuuden toimintaympäristön kanssa
että heidän identiteettinsä jatkuvuuden (Chia & Holt 2006). Strategia koostuu
mallissa jatkumon lisäksi epäjatkuvuuskohdista, joihin havahtuminen ja tarvittavien
muutosten käynnistäminen tapahtuu oletuksena sillä tasolla organisaatiossa, jossa on
siihen parasta ymmärrystä ja osaamista. Tällöin strategia ei synny erikseen
nimettyjen strategistien toimesta, vaan strategisti voi olla strategiakäytännöissä
syntyvää toimijuutta (Carter et al. 2008) edellyttäen, että strategiakäytäntö ja
organisaation toimintakulttuuri ovat luoneet tälle edellytykset. Jatkumohavahtuminen-muutos-mallissa kuvattu epäjatkuvuuskohta voi olla ongelma, riski tai
mahdollisuus. Se voi olla reaktio johonkin jo tapahtuneeseen, jolloin muutos on
reaktiivinen, mutta se voi olla myös valmistautumista epäjatkuvuuskohtaan
(esimerkiksi teknologiamuutokseen) vuosien päässä, jolloin muutoksen luonne on
proaktiivinen. Jatkumo-havahtuminen-muutos -malliin liittyvää toimintaa on esitelty
Kuviossa 12.
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Kuvio 12. Jatkumo-havahtuminen-muutos–malli. Strategia jatkumon (dwelling mode),
havahtumisen ja muutoksen (building mode) vaihteluna (soveltaen Chia & Holt 2006).

Strategia määriteltynä jatkumon ja muutoksen vaihteluna, ja strategistin toimijuuden
määrittyessä strategiakäytännössä, aito strategiaan osallistuminen mahdollistuu
jokaiselle hänen organisaatiokansalaisuutensa perusoikeutena. Strategiatyö ei ole
tällöin yhteen muottiin kurottu johdon prosessi tai mystinen sisäpiirin keskustelu
(Mantere ja Vaara 2008) eikä se ole ”mitä tahansa sen halutaan milloinkin olevan”
(Hambrick & Fredericson 2001), vaan se on käytäntö, jossa jokaisella on
mahdollisuus ottaa aktiivinen strategistin toimijuus kuitenkaan ketään siihen
pakottamatta. Strategistina toimiminen edellyttää organisaation toiminnalta
kuitenkin toimijuuden edellytysten mahdollistamista eli sitä, että jokaisella
organisaation toimijalla on riittävät valtuudet sekä jatkumossa tapahtuvaan
toimintaansa ja sen kehittämiseen että muutosten käynnistämiseen ja edistämiseen.
Alla oleva, poikkeuksena esiin noussut esimerkki tutkitusta organisaatiosta kuvastaa
tätä jatkumon, havahtumisen, muutoksen ja jatkumoon palaamisen kulkua ja näihin
liittyvää toimijuutta.
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”Se [hyvinvointineuvolan ajatus] on lähteny ihan työntekijöistä ja siitä, että on
ruvettu vaan miettiin… Se lähti yhestä neuvolasta ja nyt se on laajentunu koko
kaupunkiin… Se on nyt lähteny elämään siinä. Ja osottautunu erittäin hyväks
toimintamalliks... Eli juuri se, että kyllä työntekijä siellä työssään hoksaa mikä
ei toimi tai toimii, ja jos yhtään sille annetaan vapaita käsiä, että miettii tätä,
niin sieltä löytyy niitä luovia ratkasuja.” (Palvelupäällikkö)
Aktiivisen strategistin toimijuus oli tässä esimerkissä mahdollistunut, koska
edellytykset, joilla havahtuminen ja muutos käynnistyivät olivat tässä tapauksessa
olleet paikallisesti olemassa. Se, että muutos oli käynnistynyt arjen työssä
(jatkumossa) havaittujen pulmien ratkaisemiseksi, oli aktiivisten strategistien
toiminnan myötä johtanut uuteen toimintatapaan organisaatiossa (muutos, jonka
tulokset olivat nyt kattavammin jatkumon käytössä koko kaupungissa).
Mallissa strategiaan osallistumista ei siis määritä asema hierarkiassa, vaan
osallistuminen
perustuu
oletukseen
organisaatiokansalaisuudesta.
Tästä
näkökulmasta jokainen organisaatiossa on potentiaalinen strategisti ja ne, jotka
toimivat havaitun epäjatkuvuuskohdan suhteen ovat aktiivisia strategisteja (Kuvio
13). Näin myöskään kysymykset strategian subjekteista ja objekteista eivät ole
keskiössä, koska jatkumoa ja muutosta ei ole tarpeen arvottaa keskenään, vaan
molemmat ovat välttämätön osa strategiaa. Strategiatradition perimä on syntynyt
sodanjohdon äärimmäisissä olosuhteissa ja lisäksi se vaikuttaa pohjautuvan
tieteellisen liikkeenjohdon konemaiseen ja mekanistiseen käsitykseen ihmisestä
rationaalisena ja lineaarisena toimijana ja ylempää tulevien käskyjen noudattajana.
Jatkumo-havahtuminen-muutos-mallin käytännöllisyys piileekin sen taustalla
olevassa ajatuksessa ihmiselle tyypillisestä tavasta toimia: jatkumo on normi ja
muutos on poikkeus (Heidegger 1971, Chia & Holt 2006). Voidaan ehkä hiukan
provokatiivisestikin kysyä, kuinka johdon laatimat strategiat voisivat ”jalkautua”, jos
niiden taustalla olevat oletukset ovat vastakkaiset ihmiselle luontaisimman
toimintatavan kanssa?
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Kuvio 13. Strategistin toimijuus organisaatiokansalaisuuteen pohjautuvana (soveltaen
Chia & Holt 2006, Organ 1997, Pasmore & Fagans 1992).

Edellä esitelty malli on yksi keskustelun avaus siitä, kuinka strategiakäytäntöä voisi
uudistaa niin, että jokainen organisaation toimija voitaisiin nähdä strategistina ja
myös työn arjessa tapahtuva toiminta ja siihen liittyvä innovatiivisuus voisivat olla
merkittävä ja kyseenalaistamaton osa jatkumosta ja muutoksesta muodostuvaa
strategiaa. Kuitenkin, koska malliin liittyvä oletus jokaisen kattavasta strategistin
subjektiviteetista edellyttää, että toimintavaltuuksia myös työn ja toiminnan
kehittämiseksi jaetaan koko organisaatiolle, mallin toteutuksen ilmeinen este on
hierarkkinen organisaatiokulttuuri. Jos työn ja toiminnan kehittämistä koskevat
päätökset ja linjaukset tehdään hierarkian yläportailla, on epätodennäköistä, että
strategistin toimijuuden määrittyminen jokaisen organisaatiokansalaisuuteen
kuuluvana mahdollisuutena voisi onnistua.
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6

Johtopäätökset

Kun strategia määritellään vaikuttamiseksi organisaation tulevaisuuden suuntaan
(Jarzabkowski et al. 2007), strategiasubjektiviteettiin voidaan liittää ominaisuus
tulevaisuuden määritykseen osallistumisesta. Lienee perustelematon oletus, että
kaikki organisaatiossa haluaisivat tietoisesti vaikuttaa koko organisaation suuntaan
(Mantere & Vaara 2008), mutta voidaan olettaa, että halu vaikuttaa ainakin oman
työn mielekkyyteen on ihmisille tyypillistä. Kysymys siitä, mitä strategia on ja miten
siihen osallistutaan, nousee yhä tärkeämmäksi tiedon sirpaloitumisen ja nopean
uusiutumisen myötä, ja aika, jolloin johto tiesi itse ”kaiken”, lienee mennyttä. Jotta
strategiakäytäntöjä voidaan kehittää, Whittingtonin (2006: 626–627) kuvaama
manageriaaliseen tietoon luottava, seniorijohtajilta juniorijohtajille periytyvä ja
ylhäälle keskittynyt strategiaviisauden perimä joudutaan ehkä kyseenalaistamaan.
Traditionaaliselle strategiakäytännölle on syytä etsiä vaihtoehtoja. Samoin on syytä
pyrkiä mallintamaan strategiakäytäntöjä ja -käytänteitä, joihin erilaiset osaamiset ja
erilaiset persoonat voisivat luontevasti ja subjekteina osallistua. Tämä ei tarkoita
toimivien strategiakäytäntöjen hylkäämistä, vaan niiden valikoivaa ja soveltavaa
käyttöä (Seidl 2007: 206) sekä uusien käytäntöjen kehittämistä.
Vastaus tutkimuksen alussa esitettyyn kysymykseen ”mitä on strategia” oli, että
strategiaa on mahdoton yksiselitteisesti määrittää. Myös SasP:n määritykset
strategian luonteesta ovat jääneet väljiksi (Carter et al. 2008), kuvaten strategian
olevan esimerkiksi useiden toimijoiden yhteistyötä, jolla on seuraamuksia jonkun
toimintakokonaisuuden suunnalle ja henkiinjäämiselle (Jarzabkowski et al. 2007).
Tämän määrittelyn sisällä SasP-tutkimus on pureutunut mikrotason käytäntöjen
tutkimukseen eli siihen, miten strategistit tekevät strategiatyötä. Ne SasP-tutkijat,
jotka rajaavat nämä strategistit johtoon ja strategia-asiantuntijoihin vaikuttavat
näkevän strategiatyön hierarkian ehdoin, jolloin johdon tehtävänä on visioida ja
suunnitella strategiaa muiden toteutettavaksi: on vain tutkittava, millä tavoilla johto
tämän parhaiten tekee (Whittington 2006). Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä ei
kuitenkaan riitä, ja onkin esitetty näkemyksiä, että tarvitaan perusteellisempaa
tarkastelua strategiakäytännöistä sekä siitä, ketkä ovat strategiatyön subjekteja ja
objekteja (esimerkiksi Carter et al. 2008, Mantere & Vaara 2008, McCabe 2010).
Traditionaalinen strategiakäytäntö on syytä asettaa kyseenalaiseksi siltä osin kuin se
näyttäytyy ihmisille organisaatiossa vieraannuttavana tai teennäisenä. Hierarkiaan
uskova manageriaalinen strategiadiskurssi ei tätä kyseenalaistamista edistä,
sillä ”kaiken, mitä tiedämme, sen tiedämme jonkun tai joidenkin diskurssien
tarjoamissa puitteissa” (Davies & Harré 1990: 3). Myös tutkitusta organisaatiosta
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syntyi mielikuva, että esimerkiksi strategiakäytäntöjen kehittäjät toimivat
vilpittömästi pyrkiessään osallistamaan henkilöstöä tai pohtiessaan tehokkaita tapoja
jalkauttaa johdon strategiaa kentälle, mutta olivat näin toimiessaan ikään kuin
loukussa vallitsevan, kaavamaisen strategiadiskurssin sisällä. Strategiadiskurssin
kieli näkyy esimerkiksi strategiadokumenteissa ja strategiaan liittyvässä
keskustelussa (Pälli et al. 2009) ja esimerkiksi strategiaretoriikassa tunnistettavan
hierarkkisuuden muuttamisen tekee vaikeaksi se, että strategiadiskurssin
itsestäänselvyyksien sisältä katsoen on vaikea tunnistaa muutostarvetta (Eriksson &
Lehtimäki 2001).
Strategiatutkimuksessa on usein ongelmattomasti nähty strategisteina ylin johto
ja strategia-asiantuntijat, kun taas muut organisaatiossa on yhtä ongelmattomasti
nähty johdon strategian kohteina. Strategiatradition johtajakeskeisyyttä kuvaa
esimerkiksi se, miten henkilöstö on määrittynyt strategian objekteiksi sujuvasti
käytetyillä termeillä, joiden luonnetta ei ehkä arjessa useinkaan pohdita tai
kyseenalaisteta. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstön ”osallistaminen” johdon
strategiaan tai johdon strategian ”jalkauttaminen”. Tämän ajattelun ja siihen
liittyvien käytäntöjen uudistuminen on työlästä teoriassa, sillä strategiatradition
ohjaama strategiadiskurssi saattaa houkutella tutkijoitakin näkemään strategian
luonteen samaisen tradition kautta johdon isona kuvana ja suunnitelmana
tulevaisuudesta. Työlästä uudistuminen on myös käytännössä, sillä tuloksen
tekemisen paineiden keskellä organisaatioiden johtajatkaan tuskin ovat halukkaita
käyttämään merkittävästi aikaa strategiatradition muuttamiseen, vaan he pitävät
samaiseen traditioon luottaen tärkeänä sitä, että saavat omalle toiminnalleen
suunnitelmia, joiden pohjalta voivat saada aikaan oikeansuuntaista toimintaa
organisaatiossaan. Tutkimus uusista tavoista ajatella strategiaa ja siihen
osallistumista olisi kuitenkin tarpeen myös esimerkiksi siksi, että uudistushaluisilla
strategiakonsulteilla olisi mahdollisuus saada käyttöönsä tutkittua tietoa
vaihtoehtoisista käytännöistä vietäväksi organisaatioihin. Seuraavaksi summataan
vielä lyhyesti tämän väitöskirjan tulokset vastaten tutkimuskysymyksiin.
1.

Pohjustava kysymys: Osallistuminen hierarkian jäsenyyden näkökulmasta:
Millaista strategiaan osallistuminen on tutkitulle organisaatiolle tyypillisissä
rakenteissa?

Hierarkkinen, strategiatraditioon pohjautuva ja johtamisjärjestelmään kiinnitetty
strategiakäytäntö ohjaa näkemään strategian päättäjien suunnitelmana, jonka muu
organisaatio implementoi. Tämä johtaa dikotomiseen osallistujakäsitykseen, jossa
strategian subjekteiksi määrittyvät neuvottelematta päättäjät ja ylin johto, ja
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strategian objekteiksi muu henkilöstö. Strategiatradition päälle liimatut henkilöstön
osallistamispyrkimykset vaikuttavat näennäishumaaneilta johtamiskäytännöiltä
(Alvesson & Willmott 1992) eivätkä mahdollista todellista vaikuttamista strategiaan.
Strategiakäytännössä syntyy näin jako strategian osallistujiin (subjektit) ja
osallistettaviin (objektit). Hierarkiassa strateginen päätösvalta on keskittynyt
strategian subjekteille ja näiden kaukana henkilöstön työn arjesta (käytännöllinen
strategiamaailma) konseptuaalisessa strategiamaailmassa tekemät linjaukset koetaan
organisaatiossa kuormittavina. Lisäksi nämä linjaukset pakottavat strategian objektit
etsimään tässä kuormittavassa tilanteessa selviytymismekanismeja (totteleminen,
mukautuminen, vastustus) ja selviytymisstrategioita (päätösten toimeenpano,
selviytymiskamppailu, työn sisältöön sitoutuminen, kytevä kapina). Näin
strategiakäytännössä syntyy jako strategiapäättäjiin ja strategiaselviytyjiin, joista
molemmat kuitenkin jakavat saman toimintakulttuuriin kiinnittyvän oletuksen siitä,
että päättäjien päätöksiä on noudatettava. Johdon strategian ajatellaan hierarkiassa
jalkautuvan johtamisjärjestelmän mukaisessa rakenteessa vesiputouksen kaltaisesti
tasolta toiselle eli konseptuaalisesta strategiamaailmasta tulkkien (keskijohto)
selittämänä käytännölliseen strategiamaailmaan, kunnes strategia muuttuu
kehityskeskusteluissa yksilötason tavoitteiksi. Siitä, kuinka kattavasti tai
laadukkaasti tämä jalkauttaminen toimii ei ollut organisaatiossa seurantaa lukuun
ottamatta tietoa, että kehityskeskustelut oli käyty. Organisaatiokansalaisuuden
alkuperäisen määrittelyn mukainen odotus hyvästä työntekijästä pyyteettömänä
sopeutujana vaikutti määrittävän strategiaselviytyjiltä ja osallistettavilta odotettua
toimintaa premmin kuin organisaation arvoihin kirjattu rohkeus.
2.

Pohjustava kysymys: Osallistuminen strategiadiskurssiin subjektiviteettien
näkökulmasta: Millainen on tutkitun organisaation strategiadiskurssi, millaisia
ovat sen subjektiviteetit ja mikä subjektiviteetteja vahvistaa ja mikä heikentää?

Edellä
kuvattu
strategiatraditioon
pohjautuva
ajattelu
näkyi
myös
strategiadiskurssissa sen subjektiviteettien jakautuessa vaikuttajiin (ydinvaikuttajat
ja myötävaikuttajat), toteuttajiin (toimeenpanijat) ja strategiadiskurssin reunalla
oleviin (individualistit, kriitikot, alistujat). Ydinvaikuttajan subjektiviteetin yksi
edistäjä oli esimerkiksi asema hierarkiassa kun taas myötävaikuttajan
subjektiviteettia
edisti
tunnustettu
asiantuntijuus.
Toimeenpanijoiden
subjektiviteettia edistivät selkeät tavoitteet ja riittävät ohjeet. Individualistit
keskittyivät omaan työhönsä ja professionsa arvoihin, joihin eivät nähneet johdon
strategian tuovan juurikaan lisäarvoa. Kriitikon subjektiviteettia edisti esimerkiksi
turhautuminen riittämättömiksi koetuista vaikutusmahdollisuuksista ja alistujat
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kokivat tulleensa piittaamattomasti kohdelluiksi. Subjektiviteetit näyttäytyivät
strategiadiskurssin kategorioina, joiden välillä haastatellut kuvaamastaan tilanteesta
riippuen liikkuivat ja saattoivat näin liittyä useampaan diskurssin kategoriaan
(esimerkiksi myötävaikuttaja ja kriitikko). Subjektiviteetit erosivat näin identiteetin
käsitteestä, jossa yksilön pyrkimyksenä on säilyttää konsistentti käsitys itsestään
(Davies & Harré 1990).
3.

Varsinainen tutkimuskysymys: Mikä strategiakäytännössä estää ja mikä
mahdollistaa toimijuutta ja kattavaa strategiaan osallistumista?

Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että hierarkkinen strategiatraditio vaikuttaa
johtavan päättäjien ja henkilöstön vieraantumiseen toisistaan tavalla, joka ei ole
tarkoituksenmukainen, sillä sen voi arvioida sekä heikentävän organisaation
tuottavuutta että henkilöstön hyvinvointia. Esimerkiksi poliittisten päättäjien
tehdessä päätöksiä vaikkapa organisaatiorakenteen muutoksista ilman riittävää
käsitystä päätösten käytännön vaikutuksista, kuten kyseisen päätöksen aiheuttamasta
hallinnollisesta lisätyöstä eri organisaatiotasoilla tai käytännön asiakastyön
hankaloitumisesta, henkilöstön tehtäväksi jää työssä selviytyminen. Mitä
yksityiskohtaisempaa päättäjien päätöksenteko ja ylhäältä tuleva ohjeistus on, sitä
heikommalta vaikuttavat henkilöstön mahdollisuudet toimijuuteen muutoin kuin
strategiaselviytyjinä ja päätösten noudattajina, eikä henkilöstön omalle luovuudelle
tai rohkeudelle jääne tällöin käytännössä paljonkaan tarvetta tai tilaa.
Väitän, että hierarkkisen strategiatradition ajatus strategiasta johdon
suunnitelmana on suurin este kattavalle strategiaan osallistumiselle. Tätä ylläpitää
vallitseva strategiadiskurssi, joka olettaa kyseenalaistamattomasti johdon edustajat
strategisteiksi ja muut johdon strategian toteuttajiksi. Väitän myös, että strategiasta
voi kuitenkin ajatella myös toisin. Sen sijaan, että strategia kiinnittyy hierarkian
rakenteisiin, se olisi mahdollista kiinnittää organisaation arjen toimintaan
tarkastelemalla strategiaa niin, että se kattaa sekä toiminnan jatkuvuuden
varmistamisen että epäjatkuvuuskohtiin havahtumisen käynnistämät tietoiset
muutokset (Chia & Holt 2006) ja että tätä strategiatyötä tehdään jokaisella
organisaation tasolla. Tällöin hierarkian keskeisyys strategiassa voidaan jättää
huomiotta sillä perusteella, että kenenkään työ ei lähtökohtaisesti ole strategista tai
operatiivista, vaan suurin osa kenen tahansa tai mistä tahansa työstä voidaan nähdä
jatkumona ja vastuualueeseen kuuluva ongelmien ratkaiseminen tai toiminnan
optimointi jatkumon sisällä tapahtuvina. Tätä näkemystä perustelee myös
Mintzbergin (1987b) havainto ”Pääjohtaja on tapana nähdä strategistina, joka
miettii isoja asioita muiden keskittyessä yksityiskohtiin. Mutta eihän hänen työnsä
186

ole ollenkaan sellaista. Suuren osan ajastaan hän hoitaa omaan tehtäväänsä
kuuluvia yksityiskohtia” ja siis toimii oman vastuualueensa jatkumossa. Pääosin
organisaatiossa toiminta tapahtuu jatkumossa ja vasta havahtuminen jo
toteutuneeseen tai jossain tulevaisuudessa nähtävään epäjatkuvuuskohtaan
käynnistää tietoisen muutoksen, jonka tehtävä on löytää toimiva ratkaisu havaittuun
epäjatkuvuuteen, jotta ratkaisu voidaan palauttaa jatkumoon. Näin jokainen yksilö
tai ryhmä organisaatiossa jatkumossa työskennellessään on joko aktiivinen strategisti
(ryhtyy toimenpiteisiin epäjatkuvuuskohdan suhteen) tai potentiaalinen strategisti
(hänellä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin epäjatkuvuuskohdan suhteen). Strategiaan
osallistumisen oikeutuksen voidaan nähdä rakentuvan organisaatiokansalaisuudelle,
joka määrittyy toisaalta sopeutumiseksi organisaation ja työn asettamiin
vaatimuksiin ja toisaalta aktiivisuudeksi ja vaikuttamiseksi organisaation ja sen
toiminnan kehittämisessä (Organ 1997, Pasmore & Fagans 1992, Podsakoff et al.
2000). Tämä kuitenkin edellyttää sitä johtamiskulttuuria ja päätöksentekoa, jota yksi
tähän tutkimukseen haastatelluista poliitikoista kutsui osuvasti ”mahdollistavaksi”.
Strategiakäytännön irrottaminen hierarkiasta ja sen kiinnittäminen asiasisältöön
ja asiaosaamiseen avaa strategiatyöhön osallistumiseen uuden näkökulman, jossa
strategia ei ole prosessiin sidottu rutiini, jonka tuloksena syntyy osallistamisen
keinoin jalkautettava johdon suunnitelma. Sen sijaan strategiaan osallistuminen
kiinnittyy työn sisältöön ja kontekstuaaliseen osaamiseen, jolloin työn pulmat
voidaan ratkaista ja mahdollisuudet hyödyntää siellä, missä niistä on kulloinkin paras
ymmärrys. Tämä ei tarkoita, että ylin johto ei toimisi aktiivisina strategisteina, vaan
että johtokin toimisi aktiivisina strategisteina omalla toiminnan tasollaan, välttäen
kuitenkin puuttumasta niihin kysymyksiin, joista on parempi osaaminen muualla
organisaatiossa ja jotka näin on tarkoituksenmukaista käsitellä näiden osaajien
toimesta. Luonnollisesti tämä edellyttäisi toisenlaista ajattelua strategiasta ja myös
strategiakäytännön (menetelmät, sosiaaliset käytänteet, toimijuuden käsite)
uudistamista ja myös avoimen ja kriittisenkin dialogin käymisen harjoittelua
organisaatioiden sisällä. Strategiakäytännön muutos tähän suuntaan on kuitenkin
perusteltu, sillä strategiatraditiossa syntyvät jaot osallistujiin ja osallistettaviin tai
strategiapäättäjiin ja strategiaselviytyjiin vaikuttavat paitsi tarpeettomilta, myös
vahingollisilta toiminnan tuottavuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tässä
tutkimuksessa
esitetyssä
jatkumo-havahtuminen-muutos-mallissa
jokainen
organisaatiossa on strategisti, mutta aktiivisen strategistin toimijuus ei ole jokaista
kohtaava pakko. Tämä vapaaehtoisen toimijuuden näkökulma on samankaltainen
kuin Erikssonin (1999) näkemys siitä, että jos vain johto määrittää osallistujat ja
osallistumisen oikeanlaiset tavat, osallistumisen merkitys rakentuu johdon tarpeista
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eikä osallistujien näkökulmasta, ja kuitenkin jokaisella tulisi olla mahdollisuus
päättää itse osallistumisestaan ja myös siitä, että ei osallistu strategiatyöhön. Lisäksi
ehkä jo sen tunnistaminen, että jatkumo on ihmisen luonnollinen olotila (Heidegger
1971, Chia & Holt 2006), myös vapauttaa vallitsevaan innovaatioteorioiden
johtamisparadigmaan liittyvästä jatkuvan muutoksen pakosta, samalla vapauttaen
ihmisten resursseja niihin muutoksiin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta todella
oleellisia ja tärkeitä. Myös strategiadiskurssilla on mahdollisuus uudistua
strategiakäytännön uudistumisen myötä.
6.1

Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio

Chia ja Holt (2006) ovat ehdottaneet Heideggerin (1971) dwelling mode (jatkumo)
ja building mode (muutos) -näkökulmia strategiakäytännön ja sen toimijuuden
tarkasteluun. Tämä tutkimus on jatkanut tätä keskustelua määrittäen strategian
jatkumon, epäjatkuvuuskohtiin havahtumisen ja muutoksen vaihteluksi ja liittäen
nämä strategian osa-alueet strategiaan osallistumisen kysymyksiin. Tässä
strategiamäärittelyssä strategistin toimijuus on määritetty jatkumossa potentiaalisena
strategistina ja muutoksessa aktiivisena strategistina. Strategian määrittäminen koko
organisaation yhteiseksi työksi ja käytännön toiminnaksi siten, että strategia sisältää
sekä jatkuvuuden varmistamisen että tulevaisuuteen suuntaavat muutokset, nostaa
esiin uusia näkökulmia myös tutkimukselle. Tämä avaa tutkimukselle kysymyksiä
esimerkiksi siitä, millaisin edellytyksin johto on valmis muuttamaan käsitystään
strategiasta johdon omana prosessina sekä siitä, millaisia huolenaiheita he tässä
mallissa omalta kannaltaan näkevät. Toisaalta tärkeä tutkittava seikka on myös se,
miten koko henkilöstö motivoituu osallistumaan aktiivisesti esimerkiksi
organisaation ja sen toiminnan kehittämiseen, jotta strategistin toimijuus voisi
toteutua tässä tutkimuksessa määritellyllä tavalla.
Tässä tutkimuksessa on myös ehdotettu organisaatiokansalaisuutta
strategiatoimijuuden perustaksi. Alkujaan organisaatiokansalaisuus määrittyi
sopeutuvuutena eli organisaation ja työn tekemisen kannalta toivottavina
käyttäytymisen piirteinä, joita olivat esimerkiksi luotettavuus, avuliaisuus ja
tunnollisuus (Organ 1997, Podsakoff et al. 2000), mutta organisaatiokansalaisuus on
tässä tutkimuksessa määritelty laajemmin niin, että se käsittää myös osallistumisen
organisaation ja sen toiminnan kehittämiseen (Pasmore & Fagans 1992, myös
Laulainen 2010). Sopeutuvuus voidaan nähdä jatkuvuutta varmistavana ja se liittyy
jatkumossa potentiaalisen strategistin toimijuuteen. Aloitteellisuus ja aktiivisuus
kehityksen ja muutosten aikaansaamiseksi taas kiinnittyy havahtumiseen ja
188

muutokseen ja tämän kaltaisen toiminnan voidaan nähdä liittyvän aktiivisen
strategistin toimijuuteen. Tutkimuksen kannalta organisaatiokansalaisuuden
käsitteen hyödyntäminen ja ehkä myös edelleen tutkiminen ja täsmentäminen
srategiatoimijuuden perustana erilaisissa organisaatioissa toisi mielenkiintoista
lisätietoa strategiaan osallistumisesta ja siitä, kuinka strategiakäytäntöjä tulisi
uudistaa näin määritellyn strategistin toimijuuden mahdollistamiseksi.
Lisäksi tämä tutkimus on määrittänyt käsitteellisen eron edellä kuvatun
jatkumon ja muutoksen vaihteluun pohjautuvan strategian ja strategiatraditioon
pohjautuvan johdon strategian välillä. Tämä näkökulma auttaa erottelemaan
strategian strategiatraditioon pohjautuvana (johdon strategia) tai pohjautuen
ajatukseen organisaation yhteisestä strategiasta (strategia), jotta näitä näkökulmia
voidaan tutkia erillisinä. Strategiatradition näkökulmasta tämä tutkimus onkin
osoittanut kuinka päättäjien ja ylimmän johdon työn arjesta etäällä tekemät
strategiset linjaukset voivat johtaa osallistujien jakautumiseen strategian
subjekteihin ja objekteihin sekä strategiakäytännöissä että strategiadiskurssissa.
Strategiapäättäjät kiinnittyivät tutkimuksessa konseptuaaliseen strategiamaailmaan
ja strategian toimeenpanijat käytännölliseen strategiamaailmaan. Tämä jako näytti
myös liittyvän siihen, että päättäjien linjausten seurauksena henkilöstö päätyi
käyttämään
erilaisia
selviytymismekanismeja
ja
luomaan
erilaisia
selviytymisstrategioita kyetäkseen vastaamaan johdon strategian vaatimuksiin.
Strategiadiskurssissa tämä näkyi jakona strategian vaikuttajiin, toteuttajiin ja
diskurssin reunalla oleviin. Tutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista saada
tuloksia myös eri kokoisista ja eri toimialoilla toimivista organisaatioista liittyen
esimerkiksi siihen, löytyykö niistä samankaltaisia subjekti- ja objektipositioita ja
miten mahdollinen jakautuminen strategiapäättäjiin ja strategiaselviytyjiin liittyy
niissä johtamisjärjestelmään, hierarkiaan, strategiakäytäntöihin, strategiadiskurssiin
tai johtamiskulttuuriin.
Lisäksi tämä tutkimus on painottanut eroa osallistumisen ja osallistamisen
välillä.
Osallistumisen
on
tässä
tutkimuksessa
määritetty
olevan
organisaatiokansalaisuuteen pohjautuva, äänioikeuden kaltainen strategistina
toimimisen oikeus, kun taas osallistaminen on määritelty näennäishumaaniksi
johtamiskäytännöksi, jonka tarkoitus on saada henkilöstö ymmärtämään ja
toteuttamaan johdon strategia ”oikein”. Osallistumista ja osallistamista on tarkasteltu
myös strategiaan vaikuttamisen näkökulmasta. Tällöin subjektina toimiminen
strategiakäytännössä määrittyi joko todellisena vaikuttamisena yhteiseksi koettuun
strategiaan tai ohjattuna (kontrolloituna) vaikuttamisena johdon strategiaan.
Objektina toimiminen taas määrittyi joko osallistettavien näennäisenä
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vaikuttamisena johdon strategiaan tai typistettynä vaikuttamisena yhteiseen
strategiaan. Näin siis voidaan päätyä johtopäätökseen, että todellinen vaikuttaminen
ja kattava osallistuminen mahdollistuvat ainoastaan yhteiseksi koetussa strategiassa
ja sen mukaisessa strategiakäytännössä. Näiden tulosten lisäksi olisi
mielenkiintoista osallistumisen ja osallistamisen käytäntöjä erilaisissa
organisaatioissa
tutkittaessa
arvioida,
nähdäänkö
osallistaminen
–
näennäishumaanista vireestään huolimatta – näissä organisaatioissa positiivisesti
latautuneena terminä ja toimintana.
6.2

Tutkimuksen käytännöllinen merkitys

Tutkimuksen käytännöllisenä merkityksenä voidaan pitää sitä, että strategiatradition
hierarkiaan kiinnittyvien strategiakäytäntöjen pulmallisuutta on puitu käytännön
esimerkkien kautta. Erityisen tärkeää on mielestäni se, että strategiaan liittyen on
kuultu strategiaselviytyjien puhetta leimaamatta sitä muutosvastarinnaksi, jota se ei
useinkaan ole. Samoin oli mielenkiintoista havaita, että myös jotkut haastatellut
päättäjät näkivät tarpeen strategiakäytännön uudistamiselle ja henkilöstön
toimintavapauden lisäämiselle toiminnan kehittämiseksi. Voidaan siis ajatella, että
strategiatraditioon ja sen hierarkkiseen ajatteluun pohjautuvien strategiakäytäntöjen
uusimiseen on tilaus, joka kannustaa ihmisiä arvostavien ja työhyvinvointia ja
tuottavaa toimintaa edistävien käytäntöjen ja mallien etsimiseen.
Käytännön merkityksenä voidaan nähdä myös se, että tutkimuksessa on
hahmoteltu yksi mahdollinen toimintamalli strategiakäytännön uudistamiseksi,
jolloin strategia määrittyy jatkumo-havahtuminen-muutos-jatkumo-kokonaisuutena.
Koska malli siirtää strategian osaksi organisaation normaalia toimintaa ja määrittää
strategistiksi jokaisen organisaatiossa, sen haaste samalla on, että se edellyttää hyvin
toisenlaista ajattelua strategiasta kuin ainoaksi oikeaksi usein oletettu ylhäältä alaskomentoketjuun pohjautuva traditionaalinen strategiakäytäntö. Ehdotettu malli ei ole
sellaisenaan valmis toteutusresepti, vaan sen vieminen käytäntöön edellyttää
keskustelua ja organisaatiokohtaista sopimista vastuista ja käytännön toiminnasta.
Pidän mallia kuitenkin kohtuullisen käytännönläheisenä ja lisäksi eri tehtävissä
toimivien ihmisten potentiaalia arvostavana, ja näen hyviä mahdollisuuksia sekä
määritellä sitä edelleen että kokeilla sen toimivuutta organisaatioissa.
Pidän myös organisaatioiden toiminnan kehittämisen kannalta tärkeänä, että
strategiatradition kaltaisista ”terveeseen järkeen” pohjautuvista itsestäänselvyyksistä
käydään kriittistä keskustelua niihin liittyvien pulmien ratkaisemiseksi.
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Organisaatioiden johtaminen ei ehkä kuitenkaan kehity parhaiten vanhaa toistamalla,
vaan tekemällä asioita perustellusti uudella tavalla.
6.3

Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset

Tällä tutkimuksella on rajoitteensa. Ensinnäkin laadullisessa tutkimuksessa tulosten
yleistettävyys ei ole tyypillisestikään tavoitteena, ja erityisesti kun tutkimuksen
kohteena on yksi organisaatio, ei tuloksia voida sellaisenaan yleistää pätemään
muualla. On myös huomioitava, että tulokset perustuvat ensinnäkin tutkittavan
organisaation kokoon nähden pienehköön määrään haastatteluja sekä toiseksi
tutkijan tulkintoihin kuulemastaan, mistä syystä tulokset piirtävät rajallisen näkymän
tutkittavaan
organisaatioon.
Lisäksi
erilaisten
strategiaan
liittyvien
vuorovaikutustilanteiden havainnointi olisi varmastikin tuonut tuloksiin lisää
syvyyttä ja näkökulmia. Ja saattaa toki olla niinkin, että uusi haastattelukierros antaisi
jo tämän tutkimuksen julkaisuvaiheessa erilaisia tuloksia, mikäli esimerkiksi
haastatteluajankohtana juuri uusissa tehtävissään aloittaneiden johtajien kaavailemat
ja henkilöstön toivomat toimintakulttuurin muutokset ovat jo edenneet.
Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että strategiaan osallistumisen
kysymysten tutkiminen on tärkeää paitsi organisaatioiden menestyksen, myös
henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Uskon myös, että aitojen osallistumisen
muotojen ja strategiakäytännön kehittäminen tutkijoiden ja organisaatioiden
yhteistyönä edistäisi strategia-ajattelun uudistumista hierarkkisen strategiatradition
jalanjäljistä yhteiseksi koetun strategian suuntaan. Lisäksi vaihtoehtoisia tapoja
ajatella strategiasta on tarpeen pohtia, sillä perinteiset, monikansallisten
suuryritysten käyttöön suunnitellut strategiatyön käytännöt ja menetelmät saattavat
osoittautua kovin raskaiksi pienehköissä yrityksissä tai esimerkiksi start-upeissa.
Tutkimuksen teoreettisen kontribuution yhteydessä on jo otettu kantaa joihinkin
jatkotutkimusmahdollisuuksiin. Niiden lisäksi mielenkiintoinen tutkimuksen kohde
strategiaan osallistumisen ja strategiatoimijuuden osalta on myös yksilöllinen
motivaatioperusta strategistin toimijuuteen, liittyen toisaalta vaikuttamisenhaluun ja
toisaalta haluun olla sopuisa. Vaikuttamiseen liittyvä käyttäytyminen vaihtelee
sosiaalisen tilanteen ohjaamana, joten olisi hyvä tutkia lisää sitä, kuinka tämä
sosiaalisiin suhteisiin liittyvä näkökulma voitaisiin ottaa huomioon
strategiakäytännössä ja siihen osallistumisessa. Vaikka vaikuttaminen ja
osallistuminen eivät olekaan lähtökohtaisesti vain yksilön sisällä olevia ”asenteita”,
persoonallisuuteen kiinnittyvä vaikuttamisenhalu kuitenkin vaihtelee yksilöittäin,
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joten seuraukset osallistumisen kokemuksesta saattavat vaihdella esimerkiksi
seuraavasti
Taulukko 15. Yksilöllinen kokemus vaikuttamisen halun ja mahdollisuuksien suhteen.
Halu vaikuttaa

Mahdollisuus vaikuttaa

Yksilöllinen kokemus ja toiminta

Korkea

Matala

Turhautuminen, irtautuminen,
kapinointi

Korkea

Korkea

Aktiivinen toiminta,
innostuminen kokonaisuudesta

Matala

Matala

Passiivisuus, totteleminen,
ohjeiden tarve

Matala

Korkea

Tyytyväisyys, kun kohteena
oma vastuualue

Ylläolevassa taulukossa esitettyjä ja osallistumisen kannalta tärkeitä näkökulmia ei
tässä tutkimuksessa ollut mahdollista selvittää. Kuitenkin niiden tutkiminen antaisi
myös lisätietoa strategiatyöhön osallistumisesta erityisesti strategiatoimijoiden
näkökulmasta. Tämänkaltaista tietoa hyödyntämällä strategiakäytäntöä voitaisiin
perustellummin kehittää siihen suuntaan, että strategistin toimijuus voisi olla tarjolla
jokaiselle organisaation toimijalle häntä motivoivalla ja hänelle itselleen luontevalla
tavalla.
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LIITE 1. HAASTATTELUKUTSU

Hyvinvointipalveluiden johdon sihteerin esimiehensä puolesta 4.2.2014 lähettämä
sähköpostiviesti esimiehille edelleen välitettäväksi heidän alaisilleen
HAASTATTELUKUTSU
KTM, YTM Heli Pietilä toteuttaa Hyvinvointipalveluiden organisaatiossa
väitöskirjatutkimukseensa liittyviä haastatteluja 10.2.2014 alkaen ja
osallistuu lisäksi tutkijan roolissa joihinkin ryhmätilaisuuksiin. Haastatteluilla
kerätään tutkimusaineistoa siitä, miten kaupungin hyvinvointipalveluissa
eri tasoilla toimivat henkilöt ovat kokeneet voivansa vaikuttaa
hyvinvointipalveluiden organisaatiossa ja sen toiminnassa tapahtuneisiin
muutoksiin sekä siihen, miten nämä muutokset ovat näkyneet
henkilöiden omassa työssä. Lisäksi tutkimus kartoittaa sitä, ovatko
haastateltavien käytettävissä olleet vaikutuskeinot heidän mielestään
tarkoituksenmukaisia ja miten vaikuttamisen keinoja voisi ehkä kehittää.
Haastattelut ovat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Tutkimusaineiston
säilyttää tutkija, joka vastaa siitä, että haastateltavien henkilöllisyys ei käy
ilmi tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.
Kattavan näkemyksen saamiseksi positiivinen vastaus mahdolliseen
haastattelupyyntöön on kuitenkin toivottavaa. Lisäksi haastattelu on
haastateltaville myös yksi tilaisuus tulla kuulluksi ja keskustella omasta
työstään.
Tutkijan esittely ja yhteystiedot:
Heli Pietilä, heli.pietila@zoomin.fi, 050 350 1860
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LIITE 2. TUTKIMUSLUPA

Tutkimuslupahakemuksen ote
Yksikkö, josta lupaa

Kaupungin hyvinvointipalvelut

haetaan
Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella kerätään tietoa siitä, miten kaupungin hyvinvointipalveluissa
eri tasoilla toimivat yksilöt ymmärtävät ja toteuttavat omaa
strategiarooliaan, ja mitkä olisivat ne toimintatavat, joilla yksilöiden
kokemusta heidän omasta strategiaroolistaan voisi vahvistaa.

Tutkimuksen kohderyhmät

Tutkimus on tarkoitus toteuttaa kaupungin hyvinvointipalveluiden

tai aineisto

organisaatiossa. Tutkittavana on hyvinvointipalveluiden eri
organisaatiotasoilla ja eri tehtävissä toimiva henkilöstö. Lisäksi on tarkoitus
haastatella organisaation johtoa ja mahdollisesti myös luottamushenkilöitä
(kaupunginvaltuutetut, relevanttien lautakuntien jäsenet).

Tutkimusaineiston kuvaus

Havainnointi- ja haastatteluaineisto litteroidaan ja analyysi tehdään

ja tietotyypit

laadullisin menetelmin, diskurssianalyysin keinoin.

Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteena on tutkia sitä
1) kuinka erilaiset yksilöt motivoituvat luomaan ja ylläpitämään omaa
identiteettiään strategiatoimijoina,
2) millaista strategiatoimijuutta yksilöiltä odotetaan ja mitkä ovat ne
toimintatavat ja käytännöt, jotka rajoittavat yksilöiden strategiatoimijuutta,
3) kuinka yksilöllistä diversiteettiä ja yksilöiden odotuksia heidän omasta
roolistaan voitaisiin paremmin huomioida strategiatyössä.

Tutkimusrekisterin

Tutkimusaineiston säilyttää tutkija, joka vastaa sekä sähköisten että

hävittäminen ja arkistointi

litteroitujen aineistojen turvallisesta säilyttämisestä. Tutkimuksen päätyttyä
ne tutkimusmateriaalit, joista käy ilmi tutkittavien henkilöllisyys muutetaan
anonyymeiksi.

Tutkimustyöstä

Tutkimustyöstä ei aiheudu tutkittavalle organisaatiolle suoria kustannuksia

kaupungille aiheutuvat

tämän suunnitelman pohjalta.

kustannukset
Tutkimuksen tekijä

Heli Pietilä

TUTKIMUSLUPA

Päätös: myönnetty

MYÖNNETTY

28.1.2014
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LIITE 3. STRATEGIATYÖN HAASTEET JA PIIRTEET
Tutkitun organisaation strategiatyön haasteet ja piirteet haastateltujen ryhmissä
Piirre vai Strategiatyön kuvausta

Poliitikot Henkilöstö

haaste
Haaste

Strategiaasiantuntijat

On vaikeaa järjestää strategiatyöhön aikaa

Kyllä

Kyllä

-

Kyllä

Kyllä

-

Kyllä

Kyllä

-

varsinaiselta työltä.
Haaste

Ellei ole henkilökohtaisesti osallistunut
strategiatyöhön, siinä syntyneitä dokumentteja on
vaikea ymmärtää ja kommentoida.

Haaste

Ellei ole itse ollut osallisena strategiatyössä, työn
tuloksiin on vaikeampi sitoutua.

Haaste

Strategia tuntuu monen työssä kaukaiselta.

Kyllä

Kyllä

-

Haaste

”Hieno” strategiakieli ei tunnu omalta. Strategian

Kyllä

Kyllä

-

Kyllä

Kyllä

-

-

Kyllä

-

käsitteet, kieli ja strategia sanana saattavat tuntua
vieraita ja vaikeita niille, jotka eivät niitä
esimerkiksi työssään muutoin tarvitse.
Haaste

Strategiatyö itsessään herätti kysymyksiä (miksi
asiantuntijan teksti muuttuu matkalla, miksi niin
paljon työpajoja, miksi hätäiset kommentointikierrokset, kuka tarvitsee niin paljon
dokumentteja).

Haaste

Taloudellinen suunnittelu on keskittynyt
päällikkötasolle ja talouden asiantuntijoille;
talousraami tulee palveluesimiehille annettuna.

Haaste

Strategia-asiantuntijoilla ei ole ollut keinoja

-

-

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

-

-

Kyllä

Ei

Kyllä

-

Kyllä

-

tarkistaa, onko strategian jalkauttamistyö tehty ja
onko se tehty laadukkaasti.
Haaste

Henkilöstön mukana oleminen strategiatyössä
muutoin kuin toteuttajina on varsin vähäistä.

Piirre

Oma aktiivisuus ja verkostojen hyödyntäminen
on tärkeää vaikuttamisen kannalta.

Piirre

Strategiatyöhön osallistuminen ja siinä
vaikuttaminen on kaupungissa laajasti
mahdollistettu.

Piirre

Varsinaiseen strategiatyöhön jotkut kutsutaan
mukaan asemansa perusteella. Jotkut pyydetään
lisäksi valmistelijan tai kommentoijan rooliin.
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Piirre vai Strategiatyön kuvausta

Poliitikot Henkilöstö

haaste
Piirre

Strategiaasiantuntijat

Strategia on suunnitelma. Ylätason

-

Kyllä

-

Kyllä

Kyllä

Kyllä

-

-

Kyllä

-

-

Kyllä

Kyllä

-

Kyllä

-

Ei

Kyllä

Kyllä

-

Kyllä

linjaussuunnitelma valmistellaan pääosin
poliittisten päättäjien ja keskushallinnon
toimesta. Toimeenpanosuunnitelman tekemiseen
osallistuvat myös toimintojen johtajat ja näiden
johtoryhmät, muu henkilöstö vain hyvin harvoin.
Piirre

Valmis strategia tiedotetaan ylhäältä alas
toimeenpantavaksi.

Piirre

Strategia oli merkittävällä tavalla uudistunut
siirryttäessä kaupunkiorganisaation strategiasta
kaupunkiyhteisön strategiaan.

Piirre

Strategiatyöhön oli tuotu uusia ja innovatiivisiksi
koettuja elementtejä kuten nuorten kuntalaisten
sparrausryhmä ja strategiadokumenttien
sähköinen kommentointimahdollisuus.

Piirre

Strategiaprosessi eteni loogisesti ja
johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Piirre

Strategia ja sen toteutuksen suunnittelu ovat
samaa, suhteellisen saumatonta kokonaisuutta.

Piirre

Strategiatyöhön on osallistunut laajasti päättäjiä,
kuntalaisia ja henkilöstöä.
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