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1 Johdanto 

 

 

Itseohjautuvuus on yleistyvä termi tämän päivän työelämässä. Työntekijät saavat 

enemmän vapautta ja vapauden kautta enemmän vastuuta omaa työtään 

kohtaan. Itseohjautuvuuden perimmäinen tarkoitus on kuitenkin saada yritys 

toimimaan paremmin. Mitä vähemmän turhaa hierarkiaa yrityksessä on, sitä 

ketterämmin yritys pystyy vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin. Hyvänä 

esimerkkinä itseohjautuvuuden vastakohdasta on yhdysvaltalainen 

ydinsukellusvene USS Santa Fe. Salovaaran (2017, 56-57) mukaan hierarkia oli 

niin juurtunut ydinsukellusveneen miehistöön ja rakenteisiin, että he noudattivat 

kyseenalaistamatta kapteenin käskyjä, vaikka he tiesivät käskyjen olevan 

mahdottomia toteuttaa. Epäkohdan huomattuaan kapteeni purki tietoisesti 

ydinsukellusveneen hierarkiaa ja jakoi vastuuta enemmän miehistölle. 

Ydinsukellusveneiden lisäksi vastuuta on jaettu myös muissa työpaikoissa ja 

hierarkiaa on vähennetty. Muutoksen suunnasta kertonee jotain se, että 

Suomessa toimivat itseohjautuvuuteen perustuvat yritykset Reaktor, Futurice ja 

Vincit ovat voittaneet paras työpaikka -palkintoja niin Euroopassa kuin Suomessa 

(Jarenko & Martela 2017, 11). 

 

 

1.1 Opinnäytetyön aihe ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön aihe on itseohjautuva tiimi Elisan asiakaspalvelussa. Kyseinen 

tiimi on ensimmäinen laatuaan Elisan asiakaspalvelun historiassa ja 

itseohjautuvuutta pilotoidaan kuuden kuukauden ajan. Ryhmä koostuu 12 eri 

työntekijästä, jotka hakivat pilottiin mukaan. Itseohjautuvan ryhmän nimi on 

Future. Työntekijät tulevat talon sisältä ryhmistä, joissa oli ollut esimies 

johtamassa ryhmän toimintaa.  

 

Opinnäytetyöllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on löytää uudelle tiimille 

järkeviä tapoja toimia ja kehittää itseohjautuvaa toimintamallia koko pilotin ajan. 
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Toinen tavoite on se, että tästä pilotista saa kerättyä niin paljon dataa, jota 

voidaan hyödyntää myös jatkossa tätä kyseistä tiimiä kehittäessä tai uusia 

itseohjautuvia tiimejä perustaessa. 

 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyössä itseohjautuvuutta tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Ensin 

käydään läpi, miten itseohjautuvuus voi ilmentyä organisaatiossa. Toisena 

aihealueena tuodaan ilmi erilaisia johtamisen muotoja itseohjautuvassa tiimissä. 

Kolmantena osiona on työntekijöiden motivaatio ja viimeisenä digitalisaatio 

itseohjautuvassa tiimissä. Koska kyseessä on toimintatutkimus, jokaisen 

aihealueen päätteeksi on raportointia siitä, kuinka aihealue näkyy käytännössä 

Futuren toiminnassa ja mitä konkreettisia asioita tiimi on aiheen puitteissa tehnyt. 

Motivaatiota käsittelevässä luvussa haastatellaan tiimin työntekijöitä. Lopuksi on 

erikseen pohdintaosio, jossa vedän tutkimusta yhteen ja tuon omia näkemyksiäni 

aiheesta.  

 

 

1.3 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät 

 

Koska olen itse mukana itseohjautuvuutta pilotoivassa ryhmässä, 

tutkimustyyppinä on toimintatutkimus. Teoriaosuuden koostan niin sähköisistä 

kuin kirjallisista lähteistä. Pilottiryhmän toimintaa dokumentoin tutkimukseen 

omien havaintojen kautta sekä haastattelemalla työntekijöitä. Toimintatutkimus 

koostuu siis useasta eri tiedonkeruumenetelmästä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2001, 179).  

 

Pilottiryhmän työntekijöiden haastattelu tapahtuu teemahaastatteluna. Aihealue 

on ennalta määrätty, mutta kysymysten esitysjärjestys sekä myös kysymykset 

itsessään voivat vaihdella (Hirsjärvi ym. 2001, 195). Valitsin teemahaastattelun, 

sillä halusin jättää keskustelulle tilaa haastatteluiden sisällä. 
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1.4 Opinnäytetyön eettisyys, luotettavuus ja hyödynnettävyys 

tulevaisuudessa 

 

GDPR, eli General Data Projection Regulation, on uusi henkilötietojen käsittelyä 

sääntelevä laki, jota on sovellettu kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto 2019). Kyseinen laki koskee käytännössä kaikkea 

tietoa, mitä asiakaspalvelutyössä käsitellään. Tästä syystä myös tämä 

opinnäytetyö tehdään työntekijöiden näkökulmasta täysin anonyyminä eikä 

henkilötietoja täten käsitellä missään muodossa. 

Tutkimuksessa käsitellään itseohjautuvuuden vaikutuksia yhteen 

asiakaspalveluorganisaatiossa toimivaan tiimiin. Itseohjautuvuutta tarkastellaan 

neljästä eri näkökulmasta; itseohjautuvuuden muodot, johtaminen 

itseohjautuvassa tiimissä, työntekijöiden motivaatio sekä digitalisaatio 

itseohjautuvuuden tukena. Tätä tutkimusta voi hyödyntää uutta itseohjautuvaa 

tiimiä perustaessa, ja lisäksi tutkimus jättää mahdollisuuden tehdä laajemman 

jatkotutkimuksen jostain tässä tutkimuksessa käsiteltävästä aihealueesta. 

 

 

2 Itseohjautuvuuden muotoja 

 

 

Itseohjautuvuus on terminä noussut ihmisten huulille enenevissä määrin viime 

aikoina, mutta itseohjautuvuutta on ollut kautta aikojen. 1700-luvun Karibian 

merirosvot on yksi varhaisin esimerkki itseohjautuvuudesta, kun he valitsivat 
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uuden kapteeninsa demokraattisesti. 1980-luvulla brasilialainen nuori 

toimitusjohtaja Ricardo Semler antoi Semco-yhtiössä työntekijöilleen radikaalisti 

enemmän päätäntävaltaa ja autonomiaa. (Jarenko & Martela 2017, 10.) 

Itseohjautuvuutta voi siis esiintyä hyvinkin erilaisissa yhteisöissä. On kuitenkin 

tiedostettava, että itseohjautuvuudellakin ja sen ympärillä pyörivällä 

terminologialla on monia eri sävyeroja. 

 

 

2.1 Itseohjautuvuus ja itseorganisoituminen 

 

Itseohjautuvuuden ympärillä pyörivä terminologia voi mennä helposti sekaisin. 

Itseohjautuvuus perustuu yksilön omiin kykyihin toimia itsenäisesti ilman 

ulkopuolista opastusta (Jarenko & Martela 2017, 12). Itseohjautuvuus-termiä 

tulee siis lähestyä yksilön näkökulmasta. Itseorganisoituminen puolestaan kertoo 

yrityksen rakenteista. Mitä vähemmän yrityksen sisällä on kerroksia eri 

johtoportaiden välillä, sitä itseorganisoituneemmasta yrityksestä on kyse. 

(Jarenko & Martela 2017, 12.) 

 

Yrityksessä voi siis olla itseohjautuvuutta, ilman että yritys olisi itseorganisoitunut. 

Se kuinka paljon yrityksessä on itseohjautuvuutta suhteessa 

itseorganisoitumiseen, kuvaa yrityksen rakennetta. Ääripäät toisistaan ovat 

yhteisorganisoitu rakenne ja perinteinen hierarkkinen rakenne. 

Yhteisorganisoidussa rakenteessa yksilö voi työskennellä itseohjautuvasti, eikä 

yrityksen rakenteissa ole hierarkiaa. Henkilöstö ja yrityksen johto kulkevat käsi 

kädessä samalla viivalla kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Perinteinen 

hierarkkinen rakenne on puolestaan kuin jäävuori. Vuoren huipulla yrityksen johto 

päättää suunnan, jonka he viestivät vuoren rinnettä alaspäin eri tasojen kautta 

työntekijöille. (Jarenko & Martela 2017, 15-16.) 
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Yritysten jakaminen tiettyyn lokeroon organisaatiomallin ja hierarkkisuuden 

määrän perusteella ei kuitenkaan ole helppoa. Itseohjautuvuus tekee tuloaan, 

eikä se ole pelkästään startup -yritysten malli, vaan itseohjautuvuutta pyrkivät 

lisäämään myös vanhoja rakenteita omaavat yritykset. Organisaatiomalli ei 

muutu kuitenkaan hetkessä. (Ojanen 2017) 

 

 

2.2 Buurtzorg: Itseohjautuva yritys 

 

Monesti itseohjautuvaan organisaatiomalliin siirryttäessä opetellaan vanhasta 

mallista pois. On olemassa kuitenkin yrityksiä, joiden toiminta on alusta alkaen 

ollut itseohjautuvuuteen perustuvaa. Buurtzorg on vuonna 2006 Jos de Blokin 

perustama hollantilainen kotihoitoyritys. Yrityksen malli perustuu 

itseohjautuvuuteen. Koko organisaatio koostuu 12 henkilön tiimeistä. Pomoja 

yhtiössä ei ole lainkaan ja päätöksenteossa kaikki työntekijät ovat samalla 

viivalla. Konfliktitilanteita varten yrityksessä on valmentajia, mutta tiimien täytyy 

kuitenkin löytää ratkaisut ongelmiinsa itse. Yritys aloitti toimintansa yhdellä 

tiimillä, mutta kymmenessä vuodessa yhtiön koko on kasvanut 850 tiimiin.  

(Yle 2018)  

(Buurtzorg 2019) 

 

 

2.3 Pilottiryhmän rakenne ja hierarkia yrityksessä 

 

Monet pilottiryhmän työntekijöistä oli voinut hoitaa työnkuvaansa 

itseohjautuvasti jo ennen ryhmän perustamista. Myös työn päämäärä oli ollut 

tiedossa jo esimiesvetoisessa ryhmässä. Pilottiryhmässä esimiehen puute 

korosti itseohjautuvuudessa kuitenkin todella merkittävästi ajanhallinnan 

taitamista. Ennen esimiehen hoitamat asiat tuli nyt hoitaa “päätyön” sivussa 

itsenäisesti. Päätyö oli palvella asiakasta. Nyt uudet tehtävät pakottivat ryhmän 

työntekijöitä miettimään asioiden ja ajankäytön priorisointia välillä todellakin 

tarkasti. Sen mitä ennen teki yksi ihminen mitä tuli tehtävien määräämiseen, 

aikataulujen laatimiseen ja asioiden priorisointiin, teki nyt joukko ihmisiä.  
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Ympäröivä organisaatio antoi itseohjautuvuutta pilotoivalle ryhmälle tilaa ja 

aikaa kehittää toimintaansa. Futuren työntekijät saivat tietyn määrän tunteja 

viikossa käytettäväkseen ryhmän kehittämiseen.  

 

Rakenteellisesti Elisan asiakaspalvelunorganisaation rakenne on 

yhteisorganisoidun ja perinteisen hierarkkisen organisaation väliltä. Tiimit 

saavat työskennellä itseohjautuvasti, mutta tekemistä rajaa ylhäältä tulevat 

tavoitteet ja suunnat. 

 

 

3 Johtaminen itseohjautuvassa tiimissä 

 

 

On hyvin yleistä, että hierarkkisissa yrityksissä tiimeillä on esimies. Johtaja-

tittelillä varustettu työntekijä on yleensä ryhmän vetäjä. Johtajuutta voi kuitenkin 

olla ilman, että se on lokeroitu yhden henkilön tai tittelin taakse. Nimensä 

mukaisesti itseorganisoidussa tiimissä ei ole esimiestä. Johtajuus toteutuu tiimin 

sisällä ilman, että yksittäinen työntekijä ottaa siitä pelkästään itselleen vastuuta. 

Johtaminen toteutuu monikolliseen johtajuuteen nojaten. (Salovaara 2017, 49-

50.) Jos tiimi on uusi, eivätkä työntekijät ole työskennelleet yhdessä aiemmin, 

voi yhteisten toimintatapojen ja tätä kautta johtajuuden muodostumiseen kulua 

kuitenkin aikaa. 

 

 

3.1 Johtajuus ilman esimiestä 

 

Kun uusi ryhmä perustetaan, sen jäsenten arvot ja toimintamallit ovat harvoin 

suoraan samalla aaltopituudella. Vaatii aikaa, jotta ryhmä saadaan omaksumaan 

omat arvot ja toimintamallit kohti yhteistä tavoitetta. Matkalle vastaperustetusta 

ja arvomaailmaltaan repaleisesta ryhmästä kohti yhteen hiileen puhaltavaa tiimiä 

ryhmä vaatii enemmän esimiehen läsnäoloa. Kun tiimi on hitsaantunut yhteen, 

voi esimies jäädä taka-alalle. (Juuti & Vuorela 2015, 106-109.)  
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Itseohjautuvassa tiimissä ei ole esimiestä, joten johtaminen tapahtuu 

kollektiivissa kaikkien ryhmän jäsenten kesken. Tällöin puhutaan monikollisesta 

johtajuudesta. Monikollinen johtajuus voidaan pilkkoa neljään eri malliin: jaettuun 

tiimijohtajuuteen, johtajuuspooliin, jaettuun johtajuuteen ja johtajuuteen 

vuorovaikutuksena. Kolmessa ensimmäisessä mallissa perusidea on tehtävien ja 

roolien kierto tiimin jäsenten välillä. Johtajuus on kuitenkin aina henkilön tai 

henkilöiden takana. Kun johtajuus tapahtuu vuorovaikutuksena, ei se välttämättä 

ole sidottu kehenkään henkilöön. Johtajuus voi täten kummuta esimerkiksi tiimin 

jäsenten keskinäisistä toiminta- ja kommunikointitavoista. (Denis, Langley & 

Sergi 2012; Salovaara 2017, 54-55.) Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä 

rakennuspalikoista tiimin toiminnan kehittämisen kannalta. Haasteena uuden 

tiimin vuorovaikutustaitojen muodostumisessa on jokaisen työntekijän mukanaan 

tuomat vanhat kokemukset ja mallit toimia ryhmässä. (Kauppinen & Silvennoinen 

2006, 82.) 

 

 

3.2 Johtajuus pilottiryhmässä 

 

Kaikki pilottiryhmän jäsenet tulivat talon sisältä ryhmistä, joita johti esimies. 

Tilanne, jossa johtajuus tapahtui ilman nimettyä esimiestä, oli kaikille uusi. 

Ryhmä piti suunnittelupäiviä tasaisin väliajoin koko pilotin aikana. Ensimmäisten 

suunnittelupäivien teemana oli löytää ryhmälle yhteiset arvot ja niiden myötä tavat 

toimia yhdessä. Suurimmaksi kantavaksi arvoksi ryhmälle tuli avoimuus. Ryhmä 

pyrki luomaan ilmapiirin, jossa jokainen työntekijä uskaltaisi avautua kaikista 

mieltään painavista asioista. 

Pilottitiimin johtamisen muotoa ei voi lokeroida vain yhteen monimuotoisen 

johtajuuden laatikkoon. Tilanteesta ja asiasta riippuen kaikkia neljää muotoa 

ilmeni ryhmän toiminnassa. Jo kuitenkin alussa sovittiin, että tietyt tehtävät 

tehdään pysyvästi kiertäviksi. Esimerkiksi kaikkiin palavereihin, joiden muut 

edustajat koostuivat muiden ryhmien esimiehistä, sovimme kiertävän osallistujan 

roolin. Tällä pyrittiin välttämään “varjoesimiesten” syntymistä. Kaikkiin 

johtamiseen liittyviin tehtäviin ryhmä ei kuitenkaan valinnut kiertävää roolia. 
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Tiettyjen asioiden johtaminen rakennettiin johtajuuspoolin varaan, jolloin pidettiin 

tietoisesti muutama henkilö hierarkian huipulla. Tässä pyrittiin hyödyntämään 

tiimin jäsenten vahvuuksia. Esimerkiksi tiettyjen tietokoneohjelmien taitaja sai 

kerätä ympärilleen muutaman henkilön, jolloin he muodostivat johtapoolin oman 

erikoistaitonsa mukaan. Johtajapooliin perustuva johtajuus varmisti myös sen, 

että asiat saataisiin hoidettua myös yksittäisen henkilön sairastuessa. 

 

Johtamista ilmeni myös ilman henkilöitä. Luotiin tiettyjä uusia toimintamalleja, 

jotta ryhmän olisi helpompi toimia ilman esimiestä. Yksi näistä oli digitaalinen 

ympäristö, josta kaikki työntekijät näkivät reaaliajassa tiettyjen tuotteiden tarjous- 

ja kauppamäärät. Jokainen työntekijä sitoutui pitämään kirjaa omalta osaltaan 

tiimin yhteiseen seurantataulukkoon. Sitouttamalla jokainen työntekijä 

seuraamaan omia sekä välillisesti myös muiden tuloksia, pyrittiin luomaan 

johtamista kohti asetettuja tavoitteita. Ennen itseohjautuvaa tiimiä näiden 

mittareiden tarkastelu tapahtui usein esimiehen johdolla edellisen päivän tuloksia 

katsoen. Johtajana ei siis ollut yksittäinen henkilö tai henkilöitä, vaan johtajuus 

ilmeni ryhmän kehittämän toimintamallin myötä.   

 

 

4 Työmotivaatio ja hyvinvointi 

 

 

Työntekijöiden motivaatio on yrityksen menestyksen kulmakivi. Tulosta ei synny 

ilman motivoituneita työntekijöitä. Toisin kuin työtehtäviä ja vastuita, motivaatiota 

ei voi ojentaa työntekijälle. Se tulee työntekijästä itsestään. Työnantaja voi 

kuitenkin vaikuttaa välillisesti työntekijän motivoitumiseen. (Sinokki 2016, 11.) 

Motivaatio vaikuttaa suoraan myös työntekijän työhyvinvointiin (Ahonen & Otala 

2003, 22). Työhyvinvoinnin on katsottu vaikuttavan työntekijän tuottavuuteen. 

Koska tulostavoitteisiin pääseminen ja kilpailun kiristyminen ovat työpaikoilla 

isossa roolissa, ovat työpaikat ryhtyneet panostamaan entistä enemmän 

työhyvinvointiin. (Sinokki & Virtanen 2014, 140.) 
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4.1 Työmotivaatio itseohjautuvassa tiimissä 

 

Itseohjautuvassa tiimissä työskentely kasvattaa yksittäisen työntekijän vastuuta 

ja itsenäisen työskentelyn määrää. Ilman esimiestä toimiminen lisää 

merkityksellisyyden tunnetta työntekijälle ja tätä kautta motivoi entistä parempiin 

suorituksiin. (Sinokki 2016, 146.) Työntekijä innostuu työstään myös, jos se on 

tarpeeksi haastavaa. Rasilan ja Pitkosen (2010, 20-21) mukaan työntekijä saa 

itsestään ulosmitattua koko potentiaalinsa, jos työtehtävä on riittävän haastava. 

Itseohjautuvassa tiimissä työn haasteellisuutta kasvattaa lisääntyneet 

työtehtävät, joita hoiti ennen esimies. 

 

 

4.2 Työmotivaatioteorioita 

 

Sinokki (2016, 108-109) esittää kirjassaan McClellandin 

suoritusmotivaatioteorian. Tämän motivaatioteorian mukaan työntekijä saa 

motivaationsa työn haasteellisuudesta ja sen mukana tulleesta vastuusta. 

Työntekijää ei tällöin niinkään motivoi raha tai palkinnot, vaan motivaattorina 

toimii halu suoriutua haastavista tehtävistä. Toinen motivaatioteoria, jonka 

Sinokki (2016, 104-107) mainitsee on Herzbergin kaksifaktoriteoria. Frederick 

Herzbergin mukaan henkilön motivaatio koostuu kahdesta eri palasesta: työn 

ulkoisista tekijöistä sekä työntekijän sisäisistä tekijöistä. Ulkoisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi työilmapiiri ja ihmissuhteet työssä. Sisäisiä tekijöitä puolestaan ovat 

työntekijän henkilökohtaiset saavutukset ja eteneminen uralla. Ulkoiset tekijät 

kuvaavat työtyytymättömyyttä tai sen puuttumista, kun taas puolestaan sisäiset 

tekijät kuvaavat työtyytyväisyyttä tai sen puuttumista. Herzbergin teoriassa 

työtyytymättömyys ja työtyytyväisyys on eroteltu tietoisesti toisistaan. 
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4.3 Pilottiryhmän työntekijöiden haastattelut ja tulokset 

 

Tutkimuksessa haastateltiin pilottiryhmän jäseniä koskien itseohjautuvaa 

toimintamallia. Haastattelulla haluttiin selvittää työntekijöiden taustoja 

työelämässä (nimenomaan Elisalla), sekä tietää miten he ovat kokeneet 

itseohjautuvuuden toimintatapana. Haastattelussa käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelurunkoa ja haastattelut nauhoitettiin. Ryhmässä on minun lisäkseni 12 

työntekijää ja 8 heistä haastateltiin. Haastattelurunko on opinnäytetyön liitteenä 

(liite 1). 

Moni ryhmään hakeneista oli ollut Elisalla töissä useampia vuosia. Lyhimmät 

työsuhteet olivat kaksi vuotta ja pisin kaksikymmentä vuotta. Kaikilla työntekijöillä 

oli aiemmin ollut lähiesimies. Kahdella vain yksi ja muilla useampi –

parhaimmillaan kymmenisen eri esimiestä samalla työntekijällä työuran aikana.  

Monella syynä hakea itseohjautuvaan ryhmään oli kiinnostus uutta toimintamallia 

kohtaan. Itsenäinen työ kiinnosti, ja oli mielenkiintoa kokeilla, mihin omat rahkeet 

riittäisivät. Jaettu vastuu päivittäisestä työstä, josta ennen esimies huolehti, 

koettiin mukavana uutena vaihteluna työtehtäviin. 

Itseohjautuvuudesta työntekijöillä ei ollut kovinkaan paljon tietoa ennen ryhmän 

aloittamista. Muutama mainitsi lukeneensa lehtijuttuja aiheeseen liittyen ja osa 

tunsi henkilöitä eri yrityksistä, jotka oli kokeillut kyseistä toimintamallia. 

Pääsääntöisesti suurin osa oli kuitenkin ryhmän perustamisen kynnyksellä 

saamansa ennakkomateriaalin varassa, mitä itseohjautuvuuteen tulee. Ryhmä 

sai organisaation taholta tietoa yhden luennon verran siitä, mistä 

itseohjautuvuudessa on kyse. Nyt lähes puoli vuotta aloituksesta käsitys 

itseohjautuvuudesta on muodostunut konkretian myötä työntekijöille. Ymmärrys 

itseohjautuvuuden laajuudesta ja eri muodoista on lisääntynyt. Yksi haastateltava 

mainitsi, ettei alussa uskonut, että itseohjautuvuus tulisi toimimaan niin laajasti 
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meidän organisaatiossa, mitä alussa annettiin ymmärtää, kun taas toisen oli 

yllättynyt, kuinka paljon ollaan saatu vapauksia.  

Kaikki haastateltavat olivat kokeneet uuden mallin toimia motivoivana. Leipätyön 

ollessa samaa itseohjautuvan toimintamallin tuoma lisävastuu koettiin 

motivoivana tekijänä. Motivoivana koettiin myös vaikutusmahdollisuudet 

työtapoihin, työympäristöön ja ylipäätään työhön. Ryhmän hyvä yhteishenki, 

avoimuus ja rehellisyys mainittiin myös motivaatiota nostattavana tekijänä. Myös 

se mainittiin, että jos ennen teki töitä ja tuloksia vain itselleen, niin nyt niitä 

ajateltiin tekevän koko ryhmälle. Tyytymättömyyttä ei juurikaan koettu 

toimintamallia kohtaan. Tyytymättömyyden tunnetta koettiin muista asioista, 

kuten tiedonkulusta organisaation sisällä ja viestinnästä muun ympäröivän 

organisaation kanssa. Kaikki haastateltavat haluaisivat jatkaa itseohjautuvassa 

ryhmässä. 

 

 

5 Digitalisaatio itseohjautuvuuden tukena 

 

 

Digitalisaatio on muokannut yritysmaailmaa pysyvästi. Asiakkaan näkökulmasta 

ero tuotteen ostamisen ja palvelun tarjoajan kilpailuttamisen välillä on yksi 

hiirenklikkaus. Digitalisaatio on ajanut yritykset uudistamaan toimintatapojaan, 

jotta he pystyvät vastaamaan kilpailuun. (Ilmarinen & Koskela 2017, 13.) Se mikä 

toimi ennen, ei välttämättä toimi enää nyt. Ilmarisen ja Koskelan (2017, 16) 

mukaan nimenomaan yrityksen uudistuminen ja nykyisen toiminnan 

kyseenalaistaminen ovat avain menestykseen. 

 

 

5.1 Etätyö 

 

Etätyö on yksi digitalisaation ilmentymä työpaikoilla. Etätyön tekemisestä on 

molemminpuolista hyötyä niin työntekijälle kuin työnantajalle. Työntekijän 

näkökulmasta etätöiden tekeminen mahdollistaa enemmän joustavuutta omien 
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aikataulujen laatimiseen. Tällöin esimerkiksi perheen kanssa vietetty aika 

saadaan maksimoitua. Etätöitä tehdessä myös työntekijä mahdollisesti säästää 

rahaa ja aikaa työmatkoissa. Etätöiden tuoma vapaus tekee työntekijästä 

tyytyväisemmän. Tyytyväinen työntekijä on työnantajan näkökulmasta 

tuottavampi ja innovatiivisempi. Lisääntyvät etätyöt antavat myös työnantajalle 

mahdollisuuden säästää työtiloissa, sekä etätöiden tarjoaminen voi olla myös etu 

uusia työntekijöitä rekrytoidessa. (Etätyöpäivä 2019.) Siinä missä etätyöt lisäävät 

yksilön vapautta päättää esimerkiksi työajoistaan, lisää se yhtälailla vastuuta 

itsensä johtamisesta (Jalonen 2019). 

 

 

5.2 Digitalisaatio pilottiryhmässä 

 

Yksi merkittävimmistä muutoksista entiseen toimintamalliin verrattuna oli se, että 

jokainen itseohjautuvan tiimin jäsen sai oman työtietokoneen ja mahdollisuuden 

tehdä etätöitä aina halutessaan. Aiemmin etätöitä olivat tehneet vain harvat ja 

valitut – etätöiden tekemiseen piti olla hyvä syy. Koska aiemmin suurin osa 

työntekijöistä oli ollut fyysisesti läsnä työpaikalla, monet asiat hoidettiin verkon 

ulkopuolella – palavereissa ihmiset olivat fyysisesti paikalla, tulosten seurantaa 

pidettiin tauluilla ja ylipäätään kommunikointi tapahtui kasvotusten. Etätöiden 

tullessa mukaan kuvioon ryhmän oli keksittävä uusia toimintamalleja päivittäisiin 

käytäntöihin. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikki mitä tehtiin, vietiin 

verkkoon. Palavereihin osallistuttiin etänä videoyhteyden avulla. Etäpalavereihin 

sovittiin säännöksi, että kameran tulee olla aina päällä. Tämä toi läsnäolon 

tunnetta enemmän mukaan, vaikka työntekijät olivat fyysisesti eri paikassa. 

Tulosten seuranta vietiin kokonaan verkkoon. Se mitä ennen käytiin 

kirjoittamassa taululle, oli nyt kaikkien nähtävillä yhteisessä verkkoympäristössä. 

Samaisessa verkkoympäristössä myös kommunikoitiin. Virtuaaliympäristöön 

perustettiin omia kanavia eri aiheille. Oli yleinen kanava, jossa sana oli vapaa ja 

kanavan pääsääntöiseksi tarkoitukseksi muodostuikin hyvän ilmapiirin 

ylläpitäminen. Tärkeille tiedotteille ja ajankohtaisille asioille oli omat kanavansa. 
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Tämän virtuaaliympäristön tarkoitus oli taata etätyölle mahdollisuus ilman, että 

jäisi mistään paitsi. 

Vaikka etätöitä sai tehdä vapaasti, suurin osa kuitenkin teki työnsä fyysisesti 

työpaikalla. Uusi virtuaalinen toimintaympäristö vakiinnutti kuitenkin paikkansa 

päivittäisessä toiminnassa ja tieto liikkui edelleen virtuaalisesti, vaikka kaikki 

olivatkin fyysisesti työpaikalla.  

 

 

6 Pilotin eteneminen ja tavoitteiden toteutuminen 

 

Itseohjautuvaa tiimiä pilotoitiin kuuden kuukauden ajan. Ensimmäiset palaverit ja 

kokoontumiset tehtiin tiimin kanssa lokakuussa 2018. Pilotti kesti vuoden 2018 

marraskuusta kevään 2019 huhtikuun loppuun. Pilottiryhmässä aloitti yhteensä 

12 työntekijää. Yksi työntekijä jäi kuitenkin pilotin aikana pois, joten ryhmä rekrytoi 

kaksi työntekijää lisää. Täten pilotti vietiin loppuun 13 työntekijällä. Päivittäinen 

työ ei muuttunut edelliseen malliin verrattuna ja perusasiat, eli asiakkaan 

palveleminen puhelimessa ja chatissa, hoituivat kuten ennenkin. Ryhmälle oli 

kuitenkin pilotin tiimoilta aikataulutettu myös joka viikolle tietty määrä tunteja, 

jolloin sai keskittyä pelkästään uuden toimintamallin kehittämiseen. Futurella oli 

kuuden kuukauden pilotin aikana myös kaksi täyttä työpäivää, jotka käytettiin 

pelkästään tiimin toiminnan kehittämiseen ja analysointiin. Pääsääntöisesti 

uusien toimintamallien kehittäminen tapahtui itse työtä tekemällä kokeilujen 

kautta. Virtuaalinen työympäristö ja kommunikointi verkossa mahdollistivat 

nopean reagoinnin.  

Tutkimuksella oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen oli löytää tiimille järkeviä tapoja 

toimia ja kehittää toimintamallia koko pilotin ajan. Onnistuimme kehittämään 

toimintamallia koko ajan parempaan suuntaan. Juuri huhtikuun lopulla tuli myös 

tieto, että kyseistä pilottia jatketaan vielä ainakin kuusi kuukautta. Voidaan siis 

katsoa, että ensimmäiseen tavoitteeseen päästiin. 
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Toinen tavoite oli kerätä pilotista dataa mahdollisia seuraavia perustettavia 

itseohjautuvia tiimejä varten. Perinteiseen hierarkiseen organisaatioon 

itseohjautuvaa tiimiä perustettaessa tärkein huomioon otettava asia on 

kommunikointi ja viestintä muun ympäröivän organisaation kanssa ja ymmärrys 

isommasta kuvasta. Itseohjautuvaa tiimiä ei saa toimimaan, jos tiimi ei ymmärrä 

mihin isompaan kokonaisuuteen se asettuu organisaatiossa. Myös muille tiimiä 

ympäröiville tahoille organisaatiossa tulee tehdä selväksi, miksi itseohjautuvuutta 

ylipäätään pilotoidaan. Puutteet kommunikoinnissa ja tietämättömyys siitä, miksi 

mitäkin tehdään, tuovat ongelmia ja haasteita.  

Myös ”varjojohtajien” muodostumista kannattaa ennaltaehkäistä. Ryhmässä, 

jossa ei ole nimettyä esimiestä, voi olla vaarana, että tietyt persoonallisuudet 

ottavat enemmän valtaa kuin toiset. Tehtävien kierto toimi meidän ryhmällämme 

ennaltaehkäisevänä tässä asiassa.  

Itseohjautuvaa tiimiä perustaessa tulee myös tarkoin kartoittaa työntekijän 

motiivit ryhtyä työskentelemään kyseisessä ryhmässä. Varsinkin 

organisaatiossa, jossa ryhmään haetaan ”vanhan” mallin alta, voi olla vaarana, 

että työntekijän motiivit eivät ole sisäisiä. Tällöin uhkana on se, että ryhmään 

haetaan pelkästään sen vapauden takia, mitä ilman esimiestä toimiminen tuo – 

ymmärtämättä kuitenkaan kasvanutta vastuuta. 

 

 

7 Pohdinta 

 

 

Itseohjautuvuus, ainakin näillä näkymin, tulee olemaan asiantuntijatyön 

organisoitumismalli tulevaisuudessa. Tässä luvussa pohdin, miten tämä 

näyttäytyisi yksittäiselle työntekijälle, organisaatiolle sekä asiakkaalle. Tuon 

myös ilmi omia ajatuksia, joita tämä tutkimus on minussa herättänyt. 
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Yksittäisen työntekijän näkökulmasta itseohjautuvassa tiimissä työskentely 

nimenomaan ilman lähiesimiestä tuo enemmän vapauksia, mutta vieläkin 

enemmän vastuuta. Siinä missä ennen esimies seisoi ryhmän tulosten takana ja 

vastasi niistä taas seuraavalle portaalle, nyt tuloksen takana seisoo koko ryhmä. 

Vastuun siirtäminen koko ryhmälle kollektiivina sitouttaa yksittäisen työntekijän 

asetettuihin tavoitteisiin paljon tehokkaammin verrattuna siihen, että tuloksesta 

vastaisi esimies. Yksittäinen työntekijä sitoutuu asetettuihin tavoitteisiin 

paremmin silloin, kun hän vastaa koko ryhmälle tekemisillään, kuin jos hän olisi 

tulosvastuussa vain esimiehelleen. Lisääntynyt vastuu lisää myös motivaatiota ja 

tätä kautta työssä jaksamista ja viihtyvyyttä. Vaikka konkreettinen 

asiakaspalvelutyö ei muutu mihinkään, lisääntynyt vastuu lisää työn 

merkityksellisyyttä ja työntekijä tuntee kuuluvansa isompaan kokonaisuuteen. 

Itseohjautuvuuden lisääntymisen vaikutuksia koko organisaatioon ei tässä 

tutkimuksessa tutkittu. Tämän yhden pilottiryhmän pohjalta voidaan kuitenkin 

todeta, että itseohjautuvuus sitouttaa työntekijöitä työlleen enemmän ja täten he 

saavat parempia tuloksia. Sitoutuneet työntekijät myös kokevat työnsä 

viihtyisäksi, jolloin he jaksavat paremmin ja ovat tuottavampia. Hyvinvoiva 

henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Rakenteiden 

muuttaminen itseorganisoituneempaan suuntaan toisi myös säästöjä koko 

organisaatiolle, kun välitason johtajien töitä voitaisiin jakaa useammalle ihmiselle.  

Itseohjautuvuus ja -itseorganisoituminen saa yrityksen toimimaan ketterämmin 

niin organisaation kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Yritykselle kuin 

yritykselle tärkein asia on kuitenkin maksava asiakas. Itseohjautumisen 

lisääntyminen näkyy suoraan myös asiakkaan kokemassa palvelussa. 

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelunsa 

heti – sijainnista riippumatta. Monesti se toimija, joka pystyy toimittamaan 

tuotteen tai palvelun nopeiten, voittaa kilpailun. Asiakaspalvelutyössä tämä näkyy 

siten, että asiakas haluaa vastauksen ongelmaansa heti. Asiakkailla on nykyään 

lukuisia keinoja ottaa yhteyttä asiakaspalveluun: voi asioida myymälässä, laittaa 

viestiä chatissa tai sähköpostilla, soittaa perinteisesti puhelimella tai jopa ottaa 

videoyhteys asiakaspalvelijaan. Nopea asiakaspalvelun tavoittaminen ei 

kuitenkaan aina takaa asian nopeaa käsittelyä. Tässä itseohjautuvuus on 
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ratkaisu. Perinteisessä hierarkisessa organisaatiomallissa asiakaspalvelijalla 

monesti olisi ratkaisu, tai ainakin keinot asiakkaan ongelman ratkaisuun, mutta 

liian usein työntekijän täytyy hakea päätökselleen varmistus esimieheltä ja 

mahdollisesti vieläkin ylempää. Näin ollen asiakas joutuu odottamaan ratkaisua 

pidempään. Itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijällä on vastuu 

kokonaisuudesta, mikä näyttäytyy asiakkaalle nopeana ja asiantuntevana 

palveluna. 

 

Mielestäni toimivin ja paras ratkaisu tuloksenteon, työntekijän motivaation ja 

työhyvinvoinnin kannalta löytyy perinteisen esimiesvetoisen ryhmän ja 

itseohjautuvan ryhmän väliltä. Jos esimieheltä vapauttaisi tiettyjä tehtäviä 

alaisilleen, lisäisi se työntekijöiden motivaatiota vastuun kasvaessa. Myös 

sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja omaan työhön kasvaisi, kun vastuuta ja tätä 

kautta vapautta olisi enemmän. Tällaisia esimieheltä työntekijöille siirtyviä 

tehtäviä voisi olla esimerkiksi palavereiden suunnittelu ja niiden agendan 

luominen itse, erilaisten raporttien seuranta ja niiden mukaan reagoiminen sekä 

omien tavoitteiden laatiminen. Kun hallinnollisia töitä siirtyisi esimieheltä 

työntekijöille, esimiehelle jäisi aikaa johtaa ihmisiä, ei numeroita. Valmennuksia 

ja kehityskeskusteluja olisi kalenterissa tällöin paljon enemmän. Valmennusten 

tulisi kuitenkin olla työntekijöiden itse valittavissa. Olisi ikään kuin 

”valmentajapooli”, josta työntekijä voisi valita itselleen kuhunkin tilanteeseen 

sopivan valmennuksen. Kaikkiin organisaatiomalleihin ja toimialoihin 

itseohjautuvuus ei välttämättä ole oikea suunta, mutta tämän toimintatutkimuksen 

tulosten perusteella asiantuntija- ja asiakaspalvelutyössä suunta kohti 

itseohjautuvuutta on oikea. 
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Liite 1 

Haastattelukysymykset 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Mistä syistä hait mukaan itseohjautuvan ryhmän pilottiin? 

 

 

2. Oliko sinulla minkälainen käsitys itseohjautuvuudesta ennen tätä pilottia? 

Jos oli, niin onko se muuttunut tämän pilotin aikana? 

 

 

3. Esimiehen ennen hoitamat työtehtävät on nyt jaettu useamman 

työntekijän kesken. Miltä se on tuntunut? 

 

 

4. Mihin olet ollut uudessa toimintamallissa tyytymätön? 

 

 

5. Jatkaisitko itseohjautuvassa ryhmässä, vai esimiehen vetämässä 

ryhmässä? 

 



 

 


