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Abstract 

Changing world and the changing operating environment in the social and health care sector require organ-
izations to have the skills to activate personnel to innovate and develop their operations. Self-direction is 
one of the current innovations in the working life, where employees are taking more and more responsibil-
ity for planning and carrying out their work. 
 
The purpose of the thesis was to describe evaluations of managers, persons in charge, representatives of 
stakeholders and self-direction experts (N = 6) concerning the implementation of self-direction from the 
perspective of employee driven innovation. The aim was to produce new information about the implemen-
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The research method of the thesis was qualitative. The research material was collected between July and 
August 2021 using a semi-structured thematic interview with the managers, stakeholder representatives 
and self-direction experts (N = 6) of Jyvässeudun Hoivapalvelut ry, an organization operating in the social 
and health care sector. The data were analyzed using inductive content analysis. 
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proaching was considered necessary. The self-directed operating model was estimated to have a very large 
positive impact on the attractiveness of the organization.  
 
As a result of this thesis were introduced six methods to promote implementing self-directed working in 
social- and heath care organizations. 
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1 Johdanto 

Muuttuva maailma ja muuttuva toimintaympäristö sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla vaativat 

organisaatioilta taitoa saada koko henkilöstö innovoimaan ja kehittämään toimintojaan (Työelä-

män kehittämisstrategia vuoteen 2020, 2012, 2). Muutos toimii otollisena alustana uusien inno-

vaatioiden syntymiselle (Saarisilta & Heikkilä 2015, 6). Itseohjautuvuus on yksi työelämän ajankoh-

tainen innovaatio, jossa työntekijät ottavat entistä enemmän vastuuta työnsä suunnittelusta ja 

toteuttamisesta. Lukuisat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tähtäävätkin itseohjautuvuuteen 

toiminnoissaan (Martela, Hakanen, Hoang & Vuori 2021, 3–4; Seeck 2012, 426; Weerheim, Van 

Rossum & Ten Have 2019, 114.) Esimerkkinä kulttuurimuutoksesta koti itseohjautuvuutta sosiaali- 

ja terveysalalla toimii noin 3500 henkilöä työllistävä Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä eli Keus-

ote, jonka strategisena tavoitteena on, että koko organisaatiossa toteutuu itse- ja yhteisöohjautu-

vuus sekä valmentava johtaminen vuoteen 2025 mennessä (Kulttuurinmuutos 3500 työntekijän 

organisaatiossa). 

Jo vuonna 2012 laaditussa työelämän kehittämisstrategiassa suomalaista työelämää tulee kehittää 

joustavin uudistuksin kohti työntekijöiden halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän pitkään mo-

tivoituneina (Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020). Tähän ratkaisuna voivat olla työelä-

män uudet innovaatiot, joista itseohjautuvuus on yksi esimerkki. Työntekijän itseohjautuvuus ja 

autonomia on ollut jo vuosia myös valtioneuvoston tarkastelussa (Valtioneuvoston tulevaisuusse-

lonteko 2017.) Suomalaisessa Businesss Finlandin rahoittamassa Minimalist Organization Design 

(MODe)-hankkeessa (2018–2021) itseohjautuvuuden on todettu olevan yhteydessä suurempaan 

työnimuun ja alhaisempaan työuupumukseen. (Martela ym. 2021, 4.)  

Tämän kvalitatiivisen opinnäytetyön tarkoitus on kuvata sosiaali- ja terveysalalla toimivan organi-

saation johtajien, vastuuhenkilöiden, sidosryhmän edustajien ja itseohjautuvuuden asiantuntijoi-

den (N=6) arviointeja itseohjautuvuuden käyttöönotosta osaksi organisaation toimintaa osallista-

van innovaation näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka 

itseohjautuvien tiimien käyttöönotto osaksi organisaation toimintaa nähdään prosessin alkuvai-

heessa ja millaista on työntekijän osallisuus prosessissa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää itse-

ohjautuvuuden kehittämisessä opinnäytetyön kohdeorganisaatiossa Jyvässeudun Hoivapalveluissa 

mutta myös yleisemmin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla kehittäessä sosiaali- ja terveyspal-

veluja. Opinnäytetyö syventää tutkimuksen tekijän asiantuntijuutta itseohjautuvista tiimeistä ja 
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luo edellytyksiä itseohjautuvien tiimien hyödyntämiseen. Erityisen merkityksen tutkimukselle an-

taa se, että hollantilaisen Buurtzorg toimintamallin implementointi kansalliseen toimintaympäris-

töön on Suomessa ensimmäinen. Buurtzorg- malliin on sidottu huomattavia odotuksia sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tehostajana ja uudistajana, mutta varsinaisia valmennuksen kautta tapahtuvia 

toimintamallin käyttöönottoon liittyviä kokeiluja ei Suomessa ole toteutettu muualla kuin Jyväsky-

län Hoivapalveluyhdistyksessä. 

2 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

Tämän opinnäytetyön teoreettisten lähtökohtien tarkoitus on kuvata tutkimuksen keskeisimpiä 

käsitteitä sekä niiden keskinäistä suhdetta. Opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat: itseohjautu-

vuus, itseohjautuva tiimi, itseohjautuva organisaatio ja osallistava innovaatio. Kansainvälisissä ja 

kotimaisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa käytetään usein englanninkielisiä termejä self-deter-

mination ja self-direction (itseohjautuvuus), self-organizing team ja self- managing team (itseoh-

jautuva tiimi) ja self- organization (itseohjautuva organisaatio) sekä employee driven innovation 

(osallistava innovaatio), joita on käytetty tämän opinnäytetyön tiedonhaussa. Asiasanojen, syno-

nyymisanojen sekä englanninkielisten termien hakemisessa on käytetty YSO-, Tepa termipankkia- 

ja Mesh- asiasanastoja.  

2.1 Tiedonhaun kuvaus 

Tämän opinnäytetyön tiedonhaku on toteutettu käyttämällä sähköisiä tietokantoja sekä manuaa-

lista hakua. Tiedonhaussa on hyödynnetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun informaatikon asian-

tuntemusta ja kirjastonhoitajan apua tiedonhaun opinnäytetyön luotettavuuden lisäämiseksi. Ma-

nuaalinen tiedonhaku on aloitettu syksyllä 2020 ja ensimmäinen kansainvälisten artikkeleiden 

systemaattinen tiedonhaku on toteutettu 27.4.2021. Kokonaisuudessaan tiedonhakuprosessi on 

jatkunut lokakuuhun 2021 saakka. 

Käytettyjä sähköisiä tietokantoja ovat Janet, Finna sekä Keski-Finna, joista on haettu suomenkie-

listä lähdeaineistoa. Kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita on haettu CINAHL, Proquest, Eme-

rald, Medline ja Sage-tietokannoista. Kansainvälisten artikkeleiden tiedonhakua on kuvattu liit-

teessä 2 (Liite 2). Tiedonhaussa on käytetty mukaanotto- ja poissulkukriteerejä ja erilaisia 

hakusanoja ja -lausekkeita luotettavuuden lisäämiseksi, relevantin aineiston tunnistamiseksi sekä 

virheellisen tai puutteellisen aineiston minimoimiseksi. Näin katsaus on pysynyt suunnitellussa 
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fokuksessa. (Niela-Vilen & Hamari 2016, 26; Lehtiö & Johansson 2016, 38). Mukaanotto- ja poissul-

kukriteerit ovat kuvattu ohessa (Taulukko 1). Opinnäytetyöhön valitut artikkelit ovat kuvattu liit-

teessä 3 (Liite 3). 

Taulukko 1. Hyväksymis- ja poissulkukriteerit 

Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit 

1) Relevantti suhteessa opinnäytetyön teo-
reettiseen viitekehykseen / tutkimuskysy-
myksiin 

2) vertaisarvioitu 

3) julkaistu vuosina 2011–2021 

4) kieli englanti tai suomi 

5) luettavissa ilmaiseksi 

1) Epärelevantti suhteessa teoreettiseen vii-
tekehykseen / tutkimuskysymyksiin 

2) ei vertaisarvioitu 

3) julkaistu ennen vuotta 2011 

4) muu kieli kuin englanti tai suomi 

5) maksullinen julkaisu 

 

2.2 Itseohjautuvuus 

Itseohjautuvuuden ilmiössä ei ole kyse uudesta ilmiöstä sillä ensimmäiset maininnat itseohjautu-

vuudesta ovat jo 1930- luvulta, jolloin amerikkalainen sosiaalitieteilijä Luther Gulick on maininnut 

itseohjautuvuuden byrokratian vastakohtana. Suomalainen filosofi Frank Martela määrittelee itse-

ohjautuvuuden perinteisestä weberiläisestä byrokratiasta poikkeavana organisoitumisen tapana. 

(Savaspuro 2019, 25).  

Hannele Seeckin mukaan (2012, 426) innovointi ja itseohjautuvuus ovat kehittyneet valtavirraksi 

viime vuosikymmeninä myös Suomessa tarkasteltaessa johtamisopin tutkimushankkeita. Itseoh-

jautuvuudella tarkoitetaan kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin 

tarvetta eli kykyä johtaa itse itseään. Itseohjautuvan toiminnan edellytys on itsemotivoituminen. 

Itseohjautuvalla henkilöllä on oltava selkeä suunta ja päämäärä, käsitys siitä, mitä kohti hän itse-

ohjautuu. Sen lisäksi on oltava riittävästi osaamista päämäärän tavoitteluun. Mikäli henkilöltä 

puuttuu riittävä osaaminen, tarvitsee hän tukea niin paljon, että itseohjautuvuus vesittyy tuen tar-

peen myötä. (Martela & Jarenko 2017, 12–13; Savaspuro 2019, 25.) 
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Yksittäisen työntekijän itseohjautuvuudessa on kyse siitä, kuinka paljon työntekijällä on valtaa 

päättää omaan työhönsä liittyvistä asioista – kuinka paljon yksittäisellä työntekijällä on päätäntä-

valtaa. Työtekijän päätäntävallan tasot voidaan jakaa kolmeen osaan: kuinka paljon työntekijällä 

on työn teon oikeuksia eli oikeutta päättää tapa, jolla hän työskentelee. Toinen osa on työn johta-

misen oikeudet eli kuinka paljon työntekijällä on oikeutta päättää työn päämääristä. Kolmas osa on 

oikeus organisaation kehittämiseen eli kuinka paljon työntekijällä on oikeutta osallistua työskente-

lemässään organisaatiossa toimintojen kehittämiseen. Työntekijä voi kokea korkeaa itseohjautu-

vuutta myös hierakkisessa työyhteisössä. Työntekijän itseohjautuvuudessa on kyse yksilön ominai-

suudesta ja tiimin tai organisaation itseohjautuvuus on määriteltävä erikseen. (Martela ym. 2021, 

4.) Työntekijän tärkeimpiä itseohjautumisen taitoja ovat oma ajanhallinta ja resursointi, tehtävien 

toteuttaminen ja johtaminen sekä priorisointi (Martela & Jarenko 2017, 12). 

Yksilön itseohjautuvuutta ovat tutkineet tutkijakaksikko Edward Decin ja Richard Ryan. Decinin ja 

Ryanin kognitiivissosiaalisen itseohjautuvuusteorian (self- determination theory) mukaan ihmisen 

tiettyjen perustarpeiden täyttyminen vaikuttavat sisäiseen motivaatioon. Itseohjautuvuusteoria 

korostaa yksilön omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä, joiden positiivinen vahvistus lisää 

itsemotivoitumista. Itseohjautuvuusteoriassa yksilö käsitetään aktiiviseksi sekä kasvuun suuntau-

tuneeksi, jolle käsitys itsestä ja omasta psyykestä sekä halu olla osallisena sosiaalisissa konstrukti-

oissa ovat synnynnäisiä. (Deci & Ryan 2018, 182–185). 

2.3 Itseohjautuva tiimi 

Itseohjautuvuus liitetään yksilön ominaisuuteen, kun taas itseohjautuva organisoituminen on tii-

min ominaisuus (Martela & Jarenko 2017, 12). Itseohjautuvan tiimin terminologiassa on suurta 

vaihtelua. Osa tutkijoista käyttää nimitystä “autonominen työryhmä” tai “jaettu johtajuus” kun osa 

tutkijoista käyttää nimitystä “itseohjautuva tiimi” tai “itsesäätelevä työryhmä” (Weerheim, Van 

Rossum & Ten Have 2019, 114). Tässä opinnäytetyössä käytän määritelmää itseohjautuva tiimi. 

Käsiteen itseohjautuva tiimi voidaan määritellä olevan työn suunnittelua, jossa jokaisella tiimin jä-

senellä on erilaisia relevantteja taitoja yhteiselle tehtävälle. Tiimin jäsenillä on harkintakykyä työn-

tekoon liittyviin tehtäviin, päätöksiin, metodeihin, aikatautauluihin sekä työnjakoon (Cummings 

1978, 625). Myös Renkeman ym. (2018, 81) kuvaus itseohjautuvista tiimeistä on yhdenmukainen 

edellä kuvattujen määritelmien mukaan.  
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Itseohjautuvalle organisaatiolle on tyypillistä, että johtajuus jaettua ja toiminta on hajautettua. 

Johtajan oleellinen tehtävä on tukea ja kannustaa alaisia, toimia työntekijöiden mentorina ja val-

mentajana. Itseohjautuva tiimi mahdollistaa sen, että saadaan yksilöiden parhaat puolet esille. It-

seohjautuvassa tiimissä on runsaasti tilaa luovuudelle. Toiminnan ydin on vuorovaikutus. (Haapa-

koski, Niemelä & Yrjölä 2020, 101–102.) Itseohjautuva tiimi tarvitseekin ympärillensä myös hyvät 

toimivat viestintäverkot (Seeck 2012, 192). 

Psykologisesta turvallisuudesta on tullut merkittävä ilmiö viime vuosina organisaatioiden innovaa-

tioiden ja oppimisen korostuessa (Edmonson & Lei 2014, 24). Itseohjautuvan tiimin, Teal- ideolo-

gian ja psykologisesti turvallisen tiimin voisi katsoa pitävän sisällään useita samankaltaisia ominai-

suuksia: ne kaikki korostavat tiimin luottamusta, voimaantumista ja työntekijän sitoutumista. 

Tiimin psykologinen turvallisuus käsitteenä kuvaa yhteistä käsitystä siitä, millaisena ihmiset pitävät 

vuorovaikutuksessa muodostuvien riskien seurauksia (Edmonson & Lei 2014, 24). Amy Edmonson 

on tutkinut tiimien psykologista turvallisuutta. Hän kirjoittaa artikkelissaan Psychological Safety 

and Learning Behavior in Work Teams psykologisesta turvallisuudesta, jossa todetaan psykologisen 

turvallisuuden, myös itseohjautuvassa tiimissä, edesauttavan oppimista, joka puolestaan on yhtey-

dessä tiimin suorituskykyyn kasvattaen sitä. (Edmonson & Lei 2014, 24; Edmonson 1999, 350.) 

Palvelevan johtajuuden voitaisiin nähdä sopivan hyvin itseohjautuvan tiimin johtamiseen, koska 

sen tavoite on mahdollistaa ja luoda itseohjautuvuutta. Itseohjautuvassa organisaatiossa johtajuu-

den muutos kohti palvelevaa johtajuutta palvelee itseohjautuvuuden tavoitteiden täyttymistä. Pal-

veleva johtaja sijoittaa työntekijän aina etusijalle (Northouse 2016, 225–256). Collin & Lemmetty 

(2019, 15) näkevät tämän päivän vaihtelevan johtamiskulttuurin muodostavan haasteita työnteki-

jöiden itseohjautuvuudelle, luovuudelle sekä hyvinvoinnille.  

2.4 Itseohjautuva organisaatio 

2.4.1 Itseorganisoituminen 

Itseohjautuva organisoituminen eli itseorganisoituminen tarkoittaa sitä, kuinka paljon keskusjoh-

dolta on hajautettu päätöksentekovaltaa koko organisaation työntekijöille (Martela ym. 2021, 4). 

Itseohjautuva organisaatio siis eroaa hierakkisesta organisaatiosta yhteistyön järjestämisen peri-

aatteiden toteutumistavassa. Kun työntekijä saa toteuttaa itseään koko potentiaalillaan, hänen 
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sisäinen motivaationsa kasvaa. Itseään toteuttava itseohjautuva työntekijä on tutkimusten mu-

kaan sitoutunut organisaatioon – täten organisaation ja yksilön tavoitteet ovat yhdenmukaisia. 

(Salovaara 2019, 97–98.)  

Organisaatioissa, joissa toiminta tapahtuu itseohjautuvissa tiimeissä, tulee pyrkiä minimoimaan 

ylhäältä annetut ohjeet, hierarkiat, erilaiset komentoketjut, esihenkilön lupa päätöksentekoon 

sekä työntekijöiden tarkasti määritellyt roolit. Ydinajatus on, että itseohjautuvuutta ei tulisi raken-

taa hierarkkisten rakenteiden sisälle. Koko organisaation toiminnallinen rakenne ja kulttuuri on 

mietittävä itseohjautuvuutta tukevaksi. (Kiminki 2017, 12, 320–321.) Itseohjautuvuuden tukemi-

nen organisaatiossa ei tarkoita pelkästään hierarkkisten rakenteiden poistamista, rakenteetto-

muutta tai anarkiaa, sillä poistetut hierarkkiset rakenteet myös vaativat tilalleen korvaavia raken-

teita ja pelisääntöjä. Itseohjautuvan tiimin käyttöönotossa on syytä kartoittaa esihenkilön funktiot 

ja rakentaa niiden hoitamiseksi vaihtoehtoisia tapoja toimia ilman esihenkilöä. Vaihtoehtoisten ta-

pojen rakentaminen on tärkeää, vaikka kyseessä olisi pienimuotoisempikin itseohjautuvan tiimin 

kokeilu. Organisoitumisen tavan muutosta voisi verrata oppimismatkaan: vanhasta organisoitumi-

sen tavasta poisoppiminen vie aikaa jopa vuosia, varsinkin kun taustalla on jo vuosikymmeniä kes-

tänyt individualismia korostava kulttuuri, jonka yksilö- ja johtajakeskeisyyden vetovoima on yhä 

voimakas. Matkan varrella tärkeintä on oppiminen, jotta uudenlainen tapa organisoitua alkaa juur-

tua. Yhtä tärkeää on jatkuva vision ylläpitäminen jaetusta johtajuudesta. Muutoksen ydintä on 

luottamus työntekijöihin, jonka lähtöpisteenä toimii ylimmän johdon aito halu muutokseen sekä 

luottamus prosessiin. (Martela ym. 2021, 29–34; Salovaara 2019, 52–54; Salovaara & Bathurst 

2016, 19.)  

Itseohjautuvassa organisaatiossa tarvitaan johtamista sekä johtajuutta peräti enemmän kuin pe-

rinteisessä käskysuhteisiin perustuvassa organisaatiossa, joka saattaa kuulostaa jopa paradoksaali-

selta, kun kyseessä ovat itseohjautuvat tiimit. Onkin oleellista erottaa toisistaan kaksi termiä: joh-

taja (leader) sekä johtajuus (leadership). Organisaatio tarvitsee siis johtajuutta, vaikka sillä ei olisi 

johtajaa. Johtajuutta tarvitaan sosiaalisena toimintakulttuurina sekä ilmiönä, jonka kautta organi-

saation toiminta suuntautuu. Pelkkä yksilöiden tehokas itseohjautuvuus ei riitä, vaan tiimin itseoh-

jautuvuudessa on kyse yhteistyöstä, sosiaalisesta ilmiöstä, jossa joukko työntekijöitä yhdessä itse-

ohjautuvat kohti organisaation tavoitteita, josta käytetään myös termiä yhteisöohjautuvuus 

(comanaged organization). Johtajuudessa on kyse siitä, millä tavoin maailma nähdään – 



9 
 

 

johtajuuden näkökulma eroaa johtajakeskeisyydestä. Itseohjautuvissa tiimeissä oleellista on johta-

mistyylin muutos pois hierakkisesta johtamisesta ja byrokratiasta kohti palvelevaa johtajuutta, 

joka mahdollistaa organisaation tavoitteiden toteutumisen. (Salovaara 2017, 49–50; Salovaara 

2019, 106; Haapakoski ym. 2020, 101–102.) 

Kun puhumme itseohjautuvista tiimeistä, individualismia korostava johtamismalli muuttuu kohti 

kollektiivista johtamismallia. Siinä korostuu lähes vuosisadan takaa osallistavan toiminnan pioneeri 

Mary Parker Folletin ajatukset (Seeck 2015, 338). Denis, Langley & Sergi (2012, 211) tuovat artikke-

lissaan Leadership in the Plural monikollisen johtajuuden ilmiön esille. 

2.4.2 Itseohjautuva organisaatio Buurtzorg 

Alankomaiden terveydenhuollon sektorista on tullut kansainvälisesti keskeinen itseohjautuvien tii-

mien keskus. Tunnettu esimerkki itseohjautuvasta organisaatiosta on alankomaalainen sosiaali- ja 

terveysalalla kotihoidon kentällä toimiva yritys, Buurtzorg. (Renkema, Bondarouk & Bos-Nehles 

2018, 81.) Yritys on vuonna 2006 sairaanhoitaja Jos de Blokin perustama. Yritys oli perustettaessa 

nelihenkinen, kun se tällä hetkellä työllistää jo 15 000 henkeä. Buurtzorg- yritys toimii 10–12 työn-

tekijän itseohjautuvissa tiimeissä, jotka saavat tukea valmentajilta. Yrityksessä on ainoastaan kaksi 

henkilöä ylintä johtoa. Organisaatiomallin taustalla toimii Teal- ideologia sekä itseohjautuvuuden 

ilmiö. (Jos de Blok 2020.) Organisaation visio pohjautuu olettamukseen, että organisaation jokai-

sella jäsenellä on yhteiset arvot, joita ovat luottamus, toivo, kunnioitus, altruismi, autonomia sekä 

ihmisen näkeminen kokonaisuutena. Yritys on tunnettu korkeasta asiakas- ja työntekijätyytyväisyy-

destään työtyytyväisyyden ollen maan korkein.  Tutkimusten mukaan yrityksen tuottavuus on noin 

10 prosenttia suurempi kuin vastaavien yritysten. Sairauspoissaoloista syntyneet kulut ovat 50 % 

pienemmät kuin muissa kotihoitoyrityksissä. Yritykselle on myönnetty useita palkintoja sen hyvistä 

hallintokäytänteistä, jotka tunnustetaan myös kansainvälisestikin. (Nadram & Koster 2014, 175, 

182.) 

Itseohjautuvien tiimien tunnuspiirteiden mukaisesti (Weerheim ym. 2019, 114; Renkema ym. 

2018, 81) Buurtzorgin työntekijöillä on valtaa päättää työhön liittyvistä asioista sekä tehdä päätök-

siä vahvistaa de Blok vuonna 2020 julkaistulla videollaan “Itseohjautuvat organisaatiot - Buurtzorg 

ja Suomen kokeilut” (Jos de Blok 2020). Valta päättää työhön liittyvistä asioista ja tehdä päätöksiä 

luovat merkityksellisyyttä työlle sekä täyttävät samalla työntekijän tiettyjä perustarpeita. Ihmisen 
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tiettyjen perustarpeiden tyydyttymistä kuvaa hyvin Deci & Ryanin (2018, 182–185) kehittämä itse-

ohjautuvuusteoria. Edward Decin ja Richard Ryan tunnetaan yksilön itseohjautuvuuden tutkijoina 

sekä kognitiivissosiaalisen itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) kehittäjinä. Itseoh-

jautuvuusteorian mukaisesti perustarpeiden täyttyminen vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon. 

Teoriassa korostuu yhteisöllisyys, yksilön omaehtoisuus ja kyvykkyys, joiden positiivinen vahvista-

minen vaikuttaa myönteisesti itsemotivoitumiseen. Itseohjautuvuusteoriassa ihminen nähdään ak-

tiiviseksi sekä kasvuun suuntautuneeksi. Synnynnäisinä ominaisuuksina nähdään osallisuus sosiaa-

lisissa konstruktioissa. (Deci & Ryan 2018, 182–185.) Buurtzorgin menestyksen takana piilee 

kenties se, että työ tarjoaa tekijöilleen mahdollisuuden perustarpeiden tyydyttymiseen itseohjau-

tuvuuden myötä. Työntekijän valta saada itse organisoida ja päättää työhönsä liittyviä asioita eli 

olla osallisena, lisää työn laatua sekä työntekijän hyvinvointia. (Alasoini 2021, luku 2; Deci & Ryan 

2018, 182–185.) 

2.4.3 Teal- organisoituminen 

Belgialainen Frederic Laloux tunnetaan Teal- ideologiasta. Laloux on kirjottanut kirjan Reinventing 

Organizations (2016), jossa hän esittelee näkemyksen organisoitumisen suurimmista läpimur-

roista. Erilaiset organisoitumisen tavat ovat yhdistetty eri väreihin, joista Teal on sijoitettu kor-

keimmaksi organisoitumisen tavaksi. Jotta Teal- organisoituminen on helpompi ymmärtää, esitte-

len myös organisoitumisen alemmat tasot. Tasot ovat kuvattu kuviossa 1.  

Alinta ja hierakkisinta organisoitumisen tasoa edustaa punainen väri, joka on vastakohta Tealille. 

Pelolla johtaminen on hyvin tyypillistä tällaiselle alkukantaiselle organisaatiolle. Punaisen organi-

saation johtajaa voidaan verrata susilauman johtajaan, joka voi käyttää valtaa raa’alla tavalla puo-

lustaessa egoaan ja asemaansa johtajana. Järjestäytynyt rikollisuus on Lalouxin mukaan esimerkki 

tästä organisoitumisen tasosta. Seuraavaa organisoitumisen tasoa kuvaa meripihan väri, josta ar-

meija toimii esimerkkinä organisaatioista. Tämän tason organisaatioille on tyypillistä vahva hierar-

kia ja säännöt, eikä työntekijöillä ole päätösvaltaa. Kolmatta, oranssia tasoa kuvastaa suuryhtiöt 

kuten CocaCola. Tyypillistä on innovointi ja kilpailu. Meritokratia on tyypillistä – ansioituneet saa-

vat valtaa ja vastuuta. Johtajien työpanos nähdään merkittävämpänä, joten heillä on työntekijöitä 

paremmat edut. Vihreässä organisaatiossa työn merkityksellisyys korostuu. Vihreälle organisaa-

tiolle tärkeää ovat arvot ja asenteet. Vihreän organisaation työntekijöillä on enemmän valtaa kuin 
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alempitasoisten organisaatioiden työntekijöillä ja johtajuudessa korostuu valmentava johtaminen. 

Perhe kuvastaa vihreää organisaatiota. (Laloux 2019, 17–34.)  

Teal on kehittynein ja ylin organisoitumisen taso. Tealin väri on sinivihreä. Siinä jokainen työntekijä 

voi tehdä omaa työtään koskevia merkittäviä päätöksiä, jotka ovat läpinäkyviä. Itseohjautuvuus 

leimaa toimintaa eikä hierarkiaa ole. Teal-organisaatioissa byrokratia on minimaalista, jonka vuoksi 

toiminta on ketterää. Eettisesti kestävät päämäärät ovat yksi tunnusmerkki ja tähän organisoitumi-

sen tapaan liitetään vahvasti maailmankatsomuksellisia näkemyksiä, joissa korostuu yksilön ja yh-

teisön kehittyminen. Olennaista on matka todelliseen itseensä.  Egon kontrolloiva vaikutus vähe-

nee ja erilaisista vaatimuksista opetellaan luopumaan. Virheet nähdään mahdollisuutena oppia. 

Organisoitumisen tasona Tealia kuvaa tietoiset ja korkealle kehittyneet ajattelumallit. Yleensä or-

ganisaation tarkoitus on tuottaa mahdollisimman suurta voittoa, mutta Teal-organisaation tarkoi-

tus on palvella jotain suurempaa tarkoitusta. (Laloux 2019; 43–51; Savaspuro 2019, 30–31; Mitä 

on Teal? 2020.) Teal- ideologia poikkeaa oleellisesti totuttuun ideologiaan ja tapaan työskennellä. 

Teal vaatinee kokonaan uudenlaista tapaa ajatella. Ajattelun muutos ei tapahdu hetkessä, vaan 

ilmiön äärelle on pysähdyttävä.  

Lalouxin mukaan Teal-johtamisessa on kolme oleellista asiaa, jotka eroavat perinteisestä johtami-

sesta. Videollaan Author of Reinventing Organizations Laloux kuvaa näitä asioita läpimurroiksi, 

joista ensimmäinen on itseohjautuvuus (Self-Management). Toinen on pyrkimys kokonaisuuteen 

ihmisinä (Wholeness) ja kolmas on evolutiivinen tarkoitus (Evolutionary Purpose), jossa pyritään 

ymmärtämään, mihin organisaatio on luonnollisesti matkalla tulevaisuuden ennustamisen ja jatku-

van kontrolloimisen sijaan. Teal- organisaatiossa tarvitaan runsaasti keskustelua, reflektiota ja ris-

kinottoa. Arvojen ohjaama kulttuuri, sidosryhmäorientoituneisuus sekä voimaannuttaminen ovat 

tärkeitä tekijöitä. (Laloux 2015, 56; Laloux 2015 Frederic Laloux on Soulful Organisations; Laloux 

2017 Author of Reinventing Organizations.) 
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Kuvio 1. Organisoitumisen tasot Lalouxin mukaan (2019, 17–34) 

Voisikin todeta, että esihenkilön asema johtajana on hyvin erilainen verrattuna totuttuun: johta-

juutta edelleen tarvitaan, mutta se on erilaista. Tällä hetkellä johtamisessa on runsaasti kontrol-

lointia, josta Teal- johtamisessa luovutaan. Saatetaan ajatella, että kontrollointi synnyttää laatua, 

mutta Teal- johtamisen ideologiassa asia on juuri päinvastainen – laatu syntyy ilman esihenkilön 

kontrollointia, työntekijät keskittyvät tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla, aidosti ja 

rehellisesti, asiakkaan ollessa keskiössä. Johtajan tehtävä on tukea, kannustaa, valmentaa.  

2.5 Itseohjautuvan tiimimallin käyttöönotto 

2.5.1 Itseohjautuva tiimimalli osaksi organisaation toimintaa 

Tässä kappaleessa itseohjautuvia tiimejä tarkastellaan organisaation toimintaan liittämisen käyt-

töönoton näkökulmasta. Käyttöönottoa voisi kutsua myös implementaatioksi tai integraatioksi. In-

tegraation ilmiö ja käsite on laaja-alainen. Integraation eri ulottuvuuksia voidaan kuvata muun mu-

assa organisaation, järjestelmien, ihmisten toiminnan sekä normatiivisen integraation tasoilla. 

Laulaisen ym. mukaan organisaation johdon tehtävä on varmistaa, että jokainen, jota integraatio 

koskee, pääsee mukaan kehittämistyöhön – tämä vahvistaa toimijuutta ja osallisuuden kokemusta. 

Organisaation kehitystaso Metafora Läpimurrot 

Teal, evolutiivinen Elävä organismi Itseohjautuvuus 
Evolutiivinen tarkoitus 
Kokonaisuus ihmisenä 

Vihreä, moniarvoinen Perhe Arvot ja asenteet 
Tasa-arvoiset sidosryhmät 
Valmentava johtaminen 

Oranssi, tuloskeskeinen Suuryhtiöt Innovointi ja kilpailu 
Meritokratia 
Tulosjohtaminen 

Meripihka, sovinnainen Armeija Vahva hierarkia ja säännöt 
Työntekijöillä ei päätösvaltaa 
Toistettavat prosessit 
Stabiilit rooli 

Punainen, impulsiivinen Susilauma Käskyvalta 
Pelolla johtaminen 
Työjako 
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Henkilöstön osallistuminen yhteistyöhön on tärkeydeltään perustavanlaatuista integraation edisty-

miselle. Johdon sitoutuminen ja tuen antaminen yhteistyöhön on tärkeää ja tukee integraation 

mahdollistumista. Voisi kuvata, että organisaation rakenteet ovat integraation perustaa. Johdon 

antama tuki kulminoituu käytännössä arvostuksen näkymisenä. (Hujala, Mustonen, Klinga, Lam-

mintakanen, Laulainen & Taskinen 2020, 134–138.) Tässä opinnäytetyössä kutsun itseohjautuvan 

organisoitumisen tavan liittymistä osaksi organisaation toimintaa termillä käyttöönotto. 

Renkema kumppaneineen (2018, 82–84) ovat laatineet tutkimuksensa perusteella 12 kriittistä oh-

jetta organisaatioille ja sidosryhmän edustajille organisaatiomuutoksen edistämiseksi itseohjautu-

via tiimejä käyttöönotettaessa. Vastuun delegoimisen tulisi olla rohkeaa ja jakaantua tasaisesti tii-

mien kesken. Ennen siirtymää itseohjautuviin tiimeihin organisaation järjestelmää sekä sääntöjä 

tulisi mukauttaa työskentelyn mahdollistaviksi. Kommunikointi tulisi pitää yksinkertaisena ja sel-

keänä. Tiimeille annetaan rajat, mutta heidän tulee saada operationaalista vastuuta. Tiimien erilai-

suutta tulee kunnioittaa muutosmatkalla itseohjautuvaksi – toiset tarvitsevat enemmän aikaa kuin 

toiset. Mahdollistavan teknologian hyödyntämien nousi tuloksista esille. Valmentajan roolia koske-

vista ohjeista oleellista on valmentajan roolin omaksuminen: valmentajan tulisi pidättäytyä teke-

mästä päätöksiä tiimin puolesta ja turvautua siihen vain painavasta syystä roolin ollessa valmenta-

misessa. Tiedon jakaminen HR- asioihin on tärkeää. Toimiakseen idealistisesti tiimi tarvitsee 

runsaasti aikaa keskusteluun, palautteenantoon ja säännöllisiä tapaamisia valmentajan kanssa. 

Luottamus tiimin jäseniin nousi keskeiseksi menestystekijäksi. Renkema kumppaneineen kuvaa 

muutosprosessia monimutkaiseksi ja kypsää johtajuutta vaativaksi.  

Alankomaalaisessa tutkimuksessa Successful implementation of self-managing teams itseohjautu-

vien tiimien menestyksekkäälle implementaatiolle löytyi kolme keskeistä tekijää, jotka ovat tiimin 

selkeä päämäärä, hyvät suhteet tiimin sisällä sekä tiimin historian huomioiminen valmentamisessa 

(Weerheim ym. 2019, 113). Nadramin & Kosterin (2014) tutkimuksesta Organizational innovation 

and integrated care: lessons from Buurtzorg käy ilmi, että johtava prosessi on menestyksekkään 

käyttöönoton ensimmäinen prioriteetti. Tietyn käyttöönottomallin määrääminen top- down- me-

netelmällä ei tarjoa organisaatiolle parempia tuloksia.  Sen sijaan henkilöstöön tulisi luottaa ja va-

pauttaa heidät tekemään se, mikä on asiakkaalle parhaaksi, jolloin saavutetaan käyttöönotto al-

haalta ylöspäin (bottom - up). Toissijaisena prioriteettina ovat organisaation erilaiset tukipalvelut. 

(Nadram & Koster 2014, 174.) Johtavat voivat heikentää hallinto- ja päätöksentekovastuun 
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hajauttamista itseohjautuville tiimeille toimimalla ylhäältä alaspäin- johtamistyylillä (top down), 

joten käyttöönotossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota johtajien rooliin. On suositeltavaa, että 

johtajat muuttavat perinteisen johtajan roolin ohjaavaksi. (Geerts, Bierbooms & Cloudt 2021, 117.) 

Vaikka itseohjautuvien tiimien periaatteita voidaan soveltaa toiseen organisaatioon, voi työskente-

lytapojen perusteellisen implementaation aikaansaaminen edellyttää muutoksia maan kansalli-

sissa säännöksissä sekä suurempaa kulttuurista muutosta, kuten käy ilmi aikaisemmista mallin ko-

keiluista (Lalani, Fernandes, Fradgley, Ogunsola & Marshall 2019, 2; Geerts ym. 2021, 116–117). 

Itseohjautuvuudella on todettu olevan suomalaisessa palvelujärjestelmässä myönteisiä vaikutuksia 

lähinnä palveluasumisen piirissä ja ainoastaan vähän kotihoidossa. Ero selittynee sillä, että palvelu-

asumisen tiimeillä on suuremmat mahdollisuudet yhteiseen vuorovaikutukseen sekä kehittämi-

seen verrattuna kotihoidon tiimeihin, joissa työ on itsenäisempää. (Surakka, Burström, Jantunen, 

Jeglinsky-Kankainen, Piippo, Rosengren, Ruotsalainen & Sinervo 2020, 9–10, 81.) 

Itseorganisoitumisen tukeminen edellyttää koko organisaation ymmärrystä siitä, mitä johtajuus 

on. Oleellista on muutos käsityksessä ja ymmärryksessä johtamiskäytänteiden suhteen. (Salovaara 

& Bathurst 2016, 3–4.) Renkeman ym. (2018, 81–83) mukaan tällä hetkellä yksi suurimmista haas-

teita on siirtää organisaation perinteiset hierarkkiset struktuurit kohti itseohjautuvia tiimejä. Itse-

ohjautuvuuteen siirtyminen vaatii uudenlaista johtamista, organisoitumista sekä järjestäytymistä. 

Muutos ei koske ainoastaan suorittavan tahon uuden roolin omaksumista, vaan koko organisaa-

tion tasolla vastuiden muutosta. 

2.5.2 Osallisuus 

Osallisuus on noussut yhteiskunnassamme keskeiseksi ajankohtaiseksi teemaksi sekä työelämässä 

ajankohtaiseksi ilmiöksi. Osallisuus on korostunut kehitettäessä organisaatioita työhyvinvoinnin 

edistämisessä. (Kettunen 2021, luku 1.) Tässä kappaleessa osallisuutta ja osallistumista tarkastel-

laan itseohjautuvien tiimien käyttöönotossa osaksi organisaation toimintaa.  

Tässä opinnäytetyössä itseohjautuvia tiimejä lähestytään työelämän innovaationa, jonka menes-

tyksekäs käyttöönotto osaksi organisaation toimintaa on syytä tehdä työntekijöiden osallisuuden 

(employee driven innovation) ja itseohjautuvuuden kautta suunnitellun organisoitumisen sijaan. 

Valmista mallia itseohjautuvalle organisaatiolle ei ole. Ylhäältä antamisen sijaan kannattavampaa 
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on rakentaa itseohjautuvuutta ketterillä kokeiluilla ja matka kohti itseohjautuvaa organisaatiota 

kannattaa tehdä mahdollisimman itseohjautuvasti. (Martela ym. 2021, 33; Järvi, Väikangas & den 

Hond 2017, 241.) 

Itseohjautuvien tiimien menestyksekästä käyttöönottoa voisi verrata hyvin moderniin osallista-

vaan strategia-ajatteluun, jonka menneiden vuosikymmenten kompastuskivet tunnemme 

(Mintzberg & Lampel 1999, 21; Mintzberg 1985, 257). Itseohjautuvaa tiimiä käyttöönotettaessa 

voimme ottaa oppia osallistavasta strategia-ajattelusta. Strategian suunnittelun ulkoistamisesta 

syntyneen haasteen voi kiteyttää “strategic planning is not strategic thinking”. Menestyksekkäin 

strategia Mintzbergin mukaan perustuu visioon, ei suunnitteluun. (Mintzberg 1994, 106.) Lukuisat 

tutkimukset osoittavat osallisuuden, sitoutumisen sekä vastavuoroisuuden olevan ensiarvoisen 

tärkeää strategisen käyttäytymisen syntymiselle (Einola & Kohtamäki 2015, 5; Šilenskytė 2020, 3), 

jota voimme soveltaa myös itseohjautuvan tiimin käyttöönotossa. Työntekijöiden osallisuuden 

edistämisen avulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden strategiasidonnaisuuteen ja tätä kautta muu-

tosta edistäviin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, kun kyseessä on uudenlainen tapa organisoitua it-

seohjautuvan tiimimallin avulla. (Mintzberg 1994, 106; Peltoniemi 2018, 42–43.) 

Leemann & Hämäläinen mukaan osallisuuden (involvement) käsite eroaa osallistumisesta (parti-

cipation) vaikka ne sekoitetaankin usein arkikielessä toisiinsa.  Käsitteet ovat tiiviissä suhteessa toi-

siinsa. Osallistuminen voi tarkoittaa ainoastaan mukana olemista ilman omaa aktiivista toimintaa 

eli ilman osallisuutta toimintaan. Osallistumisen kautta voidaan pyrkiä lisäämään yksilön osalli-

suutta. Osallisuuden tunne syntyy osallistumisen, vaikuttamisen sekä toiminnan kautta. (Kivinen, 

Vanjusov & Vornanen 2020, 268–270.) Kivinen kumppaneineen (2020, 270) kirjoittavat Beresfjor-

dia (2012) mukaillen viidestä osallisuuden elementistä, jotka ovat kuulluksi tuleminen, mielipiteen 

ilmaisu, vaikuttamisen mahdollisuus, yhteisöön ja yhteiskuntaan kuuluminen sekä toiminta. Sa-

malla osallisuuden oletus on sitoutuminen, velvollisuus sekä vastuunottaminen. Kyseessä on voi-

makkaasti yksilön oma subjektiivinen kokemus, jota leimaa tunneperäisyys. Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitoksen Mitä osallisuus on- työpaperin mukaan osallisuuteen kuuluu lisäksi liittyminen, 

suhteissa oleminen, kuuluminen, yhteisyys, yhteensopivuus ja mukaanotto (Isola, Kaartila, Lee-

mann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 3.)  
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Henkilöstöä osallistava innovointi on hyvin työntekijälähtöistä. Henkilöstöä osallistava innovointi 

on henkilöstön aktiivista ja systemaattista osallistumista tuotteiden, palvelujen ja niiden tuottami-

sen uudistamiseen ja ideointiin. Uudet ratkaisut tuottavat arvoa asiakkaille. Kyseessä on siis enem-

män kuin omien työtehtävien tai oman työympäristön parantaminen – kyseessä on koko työelä-

mää ja liiketoiminta-ajattelua uudistavan ajattelun ja toiminnan tapa. Henkilöstöä osallistava 

innovointi lisää hyvinvointia työssä osallisuuden myötä. (Tuomo Alasoini 2021, luku 2.) 

Osallisuus sekä itseohjautuvuusteoria pitävät sisällään samankaltaisia psykologisia elementtejä ku-

ten yhteenkuuluvuus, kyvykkyys, omaehtoisuus ja autonomia sekä merkityksellisyys (Deci & Ryan 

2018, 182–185). Useat itseohjautuvuutta käsittelevät tutkimukset korostavat työntekijöiden osalli-

suutta ja sen tärkeyttä implementoinnissa. On suositeltavaa, että johtajat muuttavat perinteistä 

ylhäältä alas tapahtuvaa johtamistyyliä, joka heikentää työntekijöiden hallinto- ja päätöksenteko-

vastuuta vastoin itseohjautuvuuden taustalla vallitsevaa ideologiaa (Geerts ym. 2021, 117). 

Osallisuuden kokemusta voidaan pitää muutoksen lähtökohtana, jolloin on pyrittävä välttämään 

tuomasta mitään täysin valmista ulkopuolelta. Yksilölle on tärkeää myös kokea vaikeudet ja osallis-

tua niiden ratkaisemiseen. Muutosenergia on sisäsyntyistä, joka kasvaa ongelmista ja vastoin-

käymisistä. Jokainen muutos on erilainen, jota ei voi suoraan kopioida. Itseohjautuvuuden muu-

toksessa voidaan lähteä kehittymään vähitellen: yksi työntekijä kerrallaan edeten ryhmää, tiimiä, 

osastoa tai koko organisaatiota kohden. Muutosta voidaan pitää sosiaalisena muutoksena, johon 

liitytään vapaaehtoisesti, joka imaisee lopulta kaikki mukaansa. (Ala-mutka 2019, 47–50.) 

Avoin kommunikaatio ja jatkuvat dialogi ovat itseohjautuvien organisaatioiden synnyn perusta. 

Kommunikaation tulos on dataa, joka on välttämätöntä organisaation kehittämiselle. Kommuni-

kaation kautta myös osallisuuden kokemus on mahdollinen. On siis erittäin tärkeää, että avoimet 

keskustelut käynnistyvät mahdollisimman pian. Keskustelulle tulee järjestää erilaisia kanavia. (Ala-

Mutka 2019, 51–52.) 

2.5.3 Osallistava innovaatio – Employee Driven Innovation 

Osallistava innovaatiotoiminta on yksi tapa tuottaa uusia innovaatioita. Osallistava innovaatiotoi-

minta luo runsaasti etuja muun muassa työhyvinvointiin. (Alasoini 2010, 17–18.) Työntekijöitä voi-

daan pitää tärkeinä innovaatioiden edistäjinä, koska organisaatiot ovat riippuvaisia 



17 
 

 

työntekijöistään. Työntekijöitä osallistava innovaatio (Employee Driven Innovation) tapahtuu al-

haalta ylöspäin (bottom up- activity), tapahtuen yleensä virallisen työn ulkopuolella. Työntekijöitä 

osallistava innovointi on suuri haaste – se on prosessi, jolla on lukuisia mahdollisuuksia, mikäli es-

teitä etenemiselle ei olisi. (Wihlman, Hoppe, Wihlman & Sandmark 2014, 159.) 

 

Kuvio 2. Osallistavan innovaation elementit Wihlman ym. mukaan (2014, 172) 

Wihlman ym. (2014, 159) tutkimuksessa ilmeni kolme pääteemaa, joilla oli suuri vaikutus osallista-

viin innovaatioihin (Kuvio 2). Nämä kolme päätemaa ovat organisaatiokulttuuri sisältäen asenteet 

ja kommunikaation, kehittäminen, johon kuuluu luovuus ja oppiminen sekä kolmantena tuki johta-

misen ja innovaation prosesseissa. Esteenä osallistavalle innovaatiolle ovat epäselvät tai olematto-

mat prosessit, joiden tavoitteet ovat epäselviä, riittämätön oppiminen sekä jokapäiväisen työn 

sekä innovaatioiden reflektoimisen sekä tutkimisen puute. Työntekijöiden asenteet ja kommuni-

kaation puute ovat myös esteitä innovaatioiden implementaatiolle. Tämä viittaa organisaatioiden 

tarpeeseen tukea paremmin työntekijöiden avointa kulttuuria ja viestintää.  

Innovaatioiden kehittämisen lähtökohdilla on suuri merkitys työntekijöille. Onko järkevää kehittää 

uusia ylhäältä alaspäin annettavia ohjeita sen sijaan että annettaisiin etulinjan työntekijöille valtaa 

kehittää ratkaisuja? Ylhäältä annetut ohjeet voivat olla ristiriidassa työntekijöiden ammatillisten 
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prioriteettien sekä arvokkuuden kokemuksen kanssa. Tämä voi aiheuttaa työntekijöissä sellaisia 

mekanismeja, jotka eivät enää tue innovaation implementaation täytäntöönpanoa tai ole linjas-

saan johdon tavoitteiden kanssa. Tällöin innovaatio ei enää tue julkista arvoa. Innovaatioiden ka-

navoiminen työntekijälähtöiseksi arvopohjaiseksi toiminnaksi on takaamassa organisaation julki-

sen arvon toimittamista, estämässä ylimääräistä vaivannäköä sekä ajan hukkaa. 

Innovaatiopotentiaalia voi kuitenkin vielä olla, vaikka johtajat virheellisesti päättelisivät pelin me-

netetyksi. Uudenlaiselle byrokraattisten johtamisperiaatteiden vastaiselle innovaatiopolitiikalle on 

tarvetta. (Høiland & Willumsen 2018, 17–18.) 

Itseohjautuvan tiimimallin osallistava käyttöönotto tarjoaa työntekijöille tilaisuuden vaikuttaa sekä 

tulla kuulluksi, jolloin yksilön tietyt perustarpeet täyttyvät. Voidaan ajatella, että osallisuus itseoh-

jautuvan tiimin käyttöönotossa on osoitus luottamuksesta työntekijän kyvykkyyteen ja yhteisölli-

syyteen, jonka vahvistaminen kasvattaa yksilön itsemotivoitumista ja saa aikaan myös positiivisen 

kehän. Deci & Ryan (2008, 182–185) korostavat ihmisen tiettyjen perustarpeiden tyydyttymistä 

osana yksilön motivoitumista. Itseohjautuvuusteoriassa yksilö nähdään aktiivisena ja kasvuun 

suuntautuneena, jolla on synnynnäinen halu olla osa sosiaalista konstruktiota. 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimusmenetelmät 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata sosiaali- ja terveysalalla toimivan organisaation Jyväs-

seudun Hoivapalvelut Oy:n johtajien, vastuuhenkilöiden ja sidosryhmän edustajien arviointeja itse-

ohjautuvien tiimien käyttöönotosta osaksi organisaation toimintaa osallistavan innovaation näkö-

kulmasta. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa uutta tietoa itseohjautuvan tiimin käyttöönotosta 

osaksi organisaation toimintaa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tutkittavassa organi-

saatiossa sekä kaikkialla sosiaali- ja terveysalalla itseohjautuvien tiimien kehittämistoiminnassa. 

Opinnäytetyö syventää opinnäytetyöntekijän asiantuntijuutta itseohjautuvista tiimeistä ja itseoh-

jautuvuudesta. Opinnäytetyö luo edellytyksiä tulevaisuuden esihenkilönä itseohjautuvuuden hyö-

dyntämiseen omalla alallani.  
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Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia mahdollistavia ja estäviä tekijöitä tutkittavat henkilöt näkevät a.) organisaation 
rakenteissa b.) työskentelykulttuurissa c.) toimintamalleissa käyttöönotettaessa itseohjau-
tuvaa tiimimallia? 

2. Millä tavoin työntekijän osallisuus ilmenee ja mahdollistuu itseohjautuvan tiimin käyttöön-
otossa osaksi organisaation toimintaa? 

4 Opinnäytetyön menetelmävalinnat ja analyysi 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, koska tutkimuksen 

kohteena olevasta ilmiöstä, itseohjautuvista tiimeistä, on vain vähän aikaisempaa tutkimustietoa. 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopi opinnäytetyöhön hyvin, koska tavoitteena oli tuottaa uutta 

tietoa ilmiöstä, jota on tutkittu aikaisemmin vain vähän. (Sutton & Austin 2015, 115–116.)  

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti. Sen tarkoitus ei ole todentaa jo olemassa olevia väittämiä tai tuottaa numeraalisia 

tuloksia, vaan löytää ja paljastaa aitoja, todellisia asioita tutkittavasta ilmiötä pyrkien rikkaaseen, 

syvälliseen ja kokonaisvaltaiseen aineistoon.  Laadullisen tutkimuksen avulla tarkastellaan merki-

tysten maailmaa. Sen tavoitteena on tutkia ihmisten omia kuvauksia koetusta todellisuudesta, joi-

den oletetaan sisältävän ihmiselle merkityksellisiä ja tärkeitä asioita. (Klenke 2016, 33; Juuti & 

Puusa 2020 Haastattelutyypit ja niiden metodologiset ominaisuudet. Mitä laadullisella tutkimuk-

sella tarkoitetaan? Tutkijan roolia kuvastaa pyrkimys päästä käsiksi tutkittavan todellisiin ajatuk-

siin, kokemuksiin ja tunteisiin tutkittavasta asiasta (Sutton & Austin 2015, 115–116). Tämän koen 

sopivaksi myös omalle luonteelleni tutkijana.  

Kokemustiedon sekä hiljaisen tiedon merkitys on noussut yhä suurempaan arvoon yhteiskunnas-

samme viime vuosina. Se on noussut myös osaksi julkista sekä poliittista keskustelua. (Nieminen, 

Tarkiainen & Vuorio 2014, 14–15.) Voidaan todeta, että tässä opinnäytetyössä tutkitaan eri asian-

tuntijoiden kokemuksia itseohjautuvan tiimin liittämisestä organisaation toimintaan. Tutkittaessa 

kokemuksia, tutkitaan samalla myös kompetensseja eli kykyjä ja taitoja (Kukkola 2018, 41–42). Ko-

kemukset jalostuvat prosessissa käsityksiksi, kokonaiskuviksi jostakin ilmiöstä. Toisin sanoen tässä 
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opinnäytetyössä tutkitaan myös asiantuntijoiden käsityksiä itseohjautuvan tiimin käyttöönotosta. 

Opinnäytetyö on fenomenologinen, se pyrkii kuvaamaan tutkittavien kokemuksia juuri sellaisena 

kuin ne ilmenevät aineistoa kerätessä. (Kokemus ja käsitys 2021, Kajaanin ammattikorkeakoulu.)  

4.2 Aineistonkeruu haastattelulla 

Haastattelu on tyypillinen ja käytetyin laadullisen tutkimuksen keruumetodi. Kyseessä on suora 

vuorovaikutteinen tilanne, sosiaalinen konstruktio, jossa aineisto syntyy tutkijan ja tutkittavan väli-

sen interaktion kautta. Haastattelun avulla saatu aineisto on tutkittavien henkilöiden subjektiivi-

nen kokemus tai tulkinta, josta tutkija tekee oman analyysinsä, joten lopputuloksessa näkyy aina 

tutkijan oma tulkinta tutkittavan henkilön kokemuksesta, tulkinnasta. (Barret & Twycross 2018, 

63; Puusa 2020, Haastattelutyypit ja niiden metodologiset ominaisuudet.) Tämän opinnäytetyön 

aineisto kerätään haastattelulla, joka sopii hyvin uuden ilmiön tutkimiseen, sillä haastattelemalla 

saadaan monitahoisia, rikkaita ja syvällisiä vastauksia tutkittavasta ilmiötä. Haastattelun etuna on 

se, että opinnäytetyöntekijällä on mahdollisuus syventää eri aihealueita haastattelutilanteessa. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 128; Sutton & Austin 2015, 226.) 

Tämän opinnäytetyön haastateltavat henkilöt ovat valittu harkinnanvaraisesti kohdeorganisaation 

eli Jyvässeudun Hoivapalvelut Ry:n HoivaBuust- hankkeen asiantuntijoista. Opinnäytetyöhön on 

pyritty löytämään sellaiset henkilöt, joilla etukäteen tiedetään olevan tietoa tai kokemusta tutkit-

tavasta ilmiöstä, jonka avulla on mahdollista saada mahdollisimman kattava ja monipuolinen ai-

neisto. Otannan harkinnanvaraisuutta voidaankin pitää haastattelun metodisena etuna, joka on 

osa tutkimusaineiston laadun määrittelyä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 89–99; Puusa 2020 Haastatte-

lutyypit ja niiden metodologiset ominaisuudet; Vilkka 2021, 151.) Tässä opinnäytetyössä haluttiin 

kuvata johtajien sekä hankkeen toiminnan avainhenkilöiden arviointeja itseohjautuvan tiimin käyt-

töönotosta. Opinnäytetyön aineisto (N=6) koostuu johtajien, itseohjautuvuuden asiantuntijoiden 

ja sidosryhmän edustajien haastatteluista kahdesta eri organisaatiosta sekä toisen organisaation 

hallituksen jäsenistä. Kuudesta haastateltavasta henkilöstä kolmella oli ylempi korkeakoulutut-

kinto ja kolmella henkilöllä alempi korkeakoulututkinto. Yhdellä ylemmän korkeakoulututkinnon 

omaavasta haastateltavista henkilöistä oli tieteellinen jatkotutkinto (lisensiaatintutkinto). Haasta-

teltavista henkilöistä neljä henkilöä työskenteli johtotehtävissä, joista heillä oli kokemusta 12 ja 24 

vuoden välillä. Jokaisella haastateltavalla henkilöllä oli yli 18 vuoden työkokemus. Haastateltavista 

kaksi henkilöä työskenteli erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Jokainen haastateltava henkilö omasi 
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asiantuntijuutta itseohjautuvuudesta ja työskenteli HoivaBuust- hankkeen parissa tai sen ohjaus-

ryhmässä.  

4.2.1 Puolistrukturoituteemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastattelut toteutet-

tiin yksilöhaastatteluina heinä- ja elokuussa 2021. Puolistrukturoitu teemahaastattelu sijoittuu 

strukturoidun ja avoimen haastattelumenetelmän välimaastoon. Siinä tutkija määrittelee ennalta 

haastattelun pääteemat ja rakentaa niiden ympärille alateemoja. Teemahaastattelun etuna voi-

daan pitää sitä, että tutkijalla on mahdollisuus ohjailla tiedonkeruutilanteessa keskustelua tutki-

muksen kannalta olennaiseen suuntaan. Tutkija voi joustavasti yhdistellä haastatteluteemojen ym-

pärille rakennettuja kysymyksiä haastattelutilanteessa sekä esittää lisäkysymyksiä tai tarkentaa 

vastauksia. Puolistrukturoitu teemahaastattelu on avoin keskustelulle, jonka vuoksi se sopii hyvin 

tutkittaessa uutta ilmiötä. (Barret & Twycross 2018, 63; Klenke 2016, 131; Tuomi & Sarajärvi 2018, 

98; Puusa 2020 Haastattelutyypit ja niiden metodologiset ominaisuudet.)  

Tässä opinnäytetyössä oli neljä haastatteluteemaa, jotka pohjautuivat opinnäytetyön teoreetti-

seen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 89). Opinnäytetyön tekijä oli teoriatiedon myötä 

muodostuneen kokonaisvaltaisen esiymmärryksen valossa laatinut haastattelurungon, jossa on 

konkreettisia kysymyksiä (Liite 7). Kysymykset olivat laadittu siten, että haastateltavat henkilöt voi-

vat vastata niihin ilman, että heillä on tutkijaa vastaava teoreettinen tietämys tutkittavasta asiasta. 

(Puusa 2020 Haastattelutyypit ja niiden metodologiset ominaisuudet). Teemahaastattelulomake 

testattiin ennalta kaksi kertaa koehaastattelun muodossa heinäkuussa 2021 sosiaali- ja terveysalan 

kehittämisen ja johtamisen opiskelijoilla mahdollisten muutostarpeiden havaitsemiseksi sekä opin-

näytetyön tekijän haastattelukokemuksen vahvistamiseksi (Mts. Haastattelutyypit ja niiden meto-

dologiset ominaisuudet). Haastattelussa kysyttiin haastateltavien taustatietoja, joita olivat haasta-

teltavan koulutusaste, työkokemus, tehtävänimike sekä suhde HoivaBuust hankkeeseen tai 

itseohjautuviin tiimeihin. 

4.2.2 Haastatteluiden toteutus 

Opinnäytetyön tekijä otti jokaiseen haastateltavaan henkilöön yhteyttä henkilökohtaisesti puheli-

mitse ja/tai sähköpostitse toukokuussa 2021. Kutsu lähetettiin yhteensä kuudelle henkilölle ja 
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kaikki kutsutut henkilöt osallistuivat haastatteluun. Opinnäytetyön haastatteluun osallistuville 

henkilöille lähetettiin opinnäytetyöhön ja aineistonkeruuseen liittyvä informoitu saatekirje touko-

kuussa 2021 (Liite 5).  Saatekirjeessä kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet, opinnäyte-

työn eteneminen, sen vapaaehtoisuudesta, palkkioista, luottamuksellisuudesta, säilytyksestä sekä 

tietosuojasta. Kirjeessä informoitiin opinnäytetyön valmistumisesta ja julkaisusta sekä opinnäyte-

työn tekijän yhteystiedot. Jokaiselle haastateltavalle lähetettiin kutsukirjeen yhteydessä Suostu-

mus opinnäytetyöhön osallistumisesta (Liite 6), jossa pyydettiin haastateltavaa henkilöä vahvista-

maan osallistuminen opinnäytetyöhön suullisesti haastattelutilanteessa sekä kirjallisesti 

sähköpostiviestissä. Tutkittavia pyydettiin varaamaan aikaa 90 minuuttia.  Haastattelut sovittiin 

heinä- ja elokuulle 2021.  

Haastattelut toteutettiin Covid-19 pandemiatilanteen vuoksi etäyhteydellä Microsoft Teamsin väli-

tyksellä ja haastattelut nauhoitettiin litterointia ja analysointia varten. Haastatteluteemat toimitet-

tiin sähköpostitse etukäteen tutustuttaviksi noin viikkoa ennen haastattelujen toteutumista. 

Tuomi & Sarajärven (2018, 86) mukaan on informaation antaminen tutkittaville etukäteen, on pe-

rusteltua.  

Haastattelut toteutuivat hyvin. Haastateltavat henkilöt olivat valitsemassaan paikassa kuten ko-

tona tai työpaikalla. Haastattelija suoritti haastattelut rauhallisesta työtilasta käsin. Haastattelun 

alussa käytiin läpi suullisesti haastattelun kulku, saatekirjeen asiat, haastateltavien suostumus 

osallistumisesta opinnäytetyöhön sekä taustatiedot, jonka jälkeen siirryttiin varsinaiseen teema-

haastattelurunkoon. Yksi haastatteluista keskeytyi hetkellisesti haastateltavan puhelimen soimi-

seen, mutta jatkui pian keskeytyksen jälkeen. Haastattelijan arvion mukaan keskeytyksellä ei ollut 

merkittävää vaikutusta aineiston sisältöön. Haastatteluiden kesto vaihteli 45 ja 70 minuutin välillä. 

Yhteensä nauhoitettua haastatteluaineistoa kertyi viisi tuntia ja 42 minuuttia. Yhden haastattelun 

pituus oli keskimäärin 57 minuuttia. 

4.3 Sisällön analyysi analysointimenetelmänä 

Tämä opinnäytetyö analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä (Elo 

& Kyngäs 2007, 113). Aineiston analysointi alkoi aineiston litteroinnista eli auki kirjoittamisesta. 

Tässä opinnäytetyössä oli litteroitua aineistoa yhteensä 62 sivua kirjoitettuna rivivälillä 1 ja fontilla 

Arial. Litteroinnin jälkeen aineiston sisältöön perehdyttiin ja aineistoa luettiin mielessä pitäen 
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tutkimuskysymykset. Seuraava analysoinnin vaihe oli koodaaminen, joka tarkoittaa tutkittavien 

kerronnan kautta paljastuvia aiheita, yhtäläisyyksiä ja eroja. Luokittelussa samaa teemaa vastaavat 

asiat luokiteltiin yhdeksi luokaksi tai teemaksi, joka nimettiin sisällön mukaisesti. Tässä opinnäyte-

työssä litteroidusta aineistosta kertyi yhteensä 125 sivua luokiteltua aineistoa. Datan synteesi tar-

koittaa tutkimustulosten syntetisointia, yhteen kokoamista, joka on laadullisen tutkimuksen pääta-

voite (Sutton & Austin 2015, 227–229.) Alla on esitetty aineiston analysoinnin eteneminen (kuvio 

2).  

 

Kuvio 3. Aineiston analyysin eteneminen mukaillen Sutton & Austin 2015, 227–229 

Opinnäytetyön tekemisessä on ensiarvoisen tärkeää ja tarpeellista luokitellessa palata aineistoon 

yhä uudelleen ja uudelleen ja tarkastaa kategorioiden reabilitettia (Elo & Kyngäs 2007, 113). Klen-

ken (2016, 227) mukaan aineiston analysoinnissa aineiston hallinnan lisäksi erittäin tärkeä ele-

mentti on rehellisyys ja tutkittavien äänen kuuleminen. Taulukkoon kaksi on koottu esimerkki ai-

neiston analyysin etenemisestä (Taulukko 2). 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston analyysin etenemisestä 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty il-
maus 

Alaluokka Yläluokka Pääuokka 

” Työskentely-
kulttuuri meillä 
on sellanen hyvin 
avoin ja niinku 
sellanen vapaa ja 

Työskentelykult-
tuuri meillä on 
avoin ja vapaa ja 
on yhdessä teke-
misen kulttuuri. 

Avoin ja vapaa 
yhdessä teke-
misen työsken-
telykulttuuri 

Itseohjautuvuutta 
tukeva ilmapiiri 

Itseohjautuvuu-
den käyttöönot-
toa mahdollistava 
tekijä HoivaBuust- 
hankkeessa 

Litterointi
Sisältöön 

perehtyminen
Koodaaminen

Teemoittelu Datan synteesi
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on yhdessä teke-
misen kulttuuri.” 

 

”… sit nään et 
johtamisen tulis 
olla siinä organi-
saatiossa hyvin-
kin sellasta val-
mentavaa…” 

Johtamisen tulis 
olla hyvinkin val-
mentavaa 

Valmentava 
johtaminen 

Itseohjautuvuutta 
tukeva johtami-
nen 

Itseohjautuvuu-
den käyttöönot-
toa mahdollistava 
tekijä 

”Mahdollisuuksia 
on paljon, kun-
han me itse osa-
taan todella itse 
alkaa katsomaan 
tätä asiaa toi-
sesta näkövinkke-
listä.” 

Mahdollisuuksia 
paljon, kunhan 
me itse osataan 
alkaa katsomaan 
toisesta näkö-
vinkkelistä. 

Avarakatsei-
suus mahdollis-
tavana tekijänä 

Itseohjautuvuutta 
tukeva ajattelu 

Itseohjautuvuu-
den käyttöönot-
toa mahdollista-
vat tekijä 
 

5 Opinnäytetyön tulokset 

Tämän opinnäytetyön tulokset voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Pääluokat ovat itseohjautu-

vuutta mahdollistavat tekijät, itseohjautuvuutta estävät tekijät ja osallisuus itseohjautuvan tiimi-

mallin käyttöönotossa. 

 

Kuvio 4 Itseohjautuvan tiimimallin käyttöönotto 
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5.1 Itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavat tekijät 

Haastateltavat nimesivät itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavia tekijöitä, jotka voidaan 

jakaa viiteen yläluokkaan. Itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavat tekijät ovat kuvattu 

Kuviossa 5. 

.   

Kuvio 5 Itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavat tekijät haastateltavien mukaan.  

Itseohjautuvuutta tukevat arvot ja strategia 

Haastateltavien mukaan itseohjautuvuuden mahdollistavat tekijät lähtevät organisaation arvoista 

ja strategiasta, jotka voidaan nähdä itseohjautuvuuden käyttöönoton perustana ja edellytyksinä. 

Haastateltavien näkemysten mukaan perusedellytyksenä pidettiin työntekijöiden osallisuutta arvo- 

ja strategiatyöhön. Myös työntekijöiden arvo- ja strategiatietoisuutta pidettiin perusedellytyksenä, 

itseohjautuvuuden käyttöönoton vankkana kivijalkana.  

” Kyllä todellakin silloin ku lähetään muuttamaan uutta toimintamallia… se vaatii sen 

et se strategia ja arvot on tehty siellä yhdessä ja pohdittu tosiaan organisaation kai-

kille tasoille.” H1 
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”…jos ne ei oo kunnossa et vaan esimerkiks sanosinko et tämmönen strateginen ajat-

telu on siellä ylimmässä organisaatiossa kauheen visionääristä mut kukaan työnteki-

jöistä ei ymmärrä mitä tässä haetaan nii on vaikea lähteä mitään itseohjautuvuutta 

niinku tekemään…”H1 

” … jos johto ajattelee jotenki kauheen hienosti ja ja kirkkaasti mut sit työntekijä ei 

hölkäsen pöläystä ymmärrä mitä tässä tarkotetaan ni ei se kyllä sillon itseohjautu-

vuuteen vielä kypsä oo se organisaatio. ” H1 

Haastateltavat näkivät, että arvot ja strategia tukevat itseohjautuvuuden käyttöönottoa kohdeor-

ganisaatiossa erittäin hyvin. Haastateltavien arvioiden mukaan organisaatiossa tuetaan osallista-

vaan strategiatyöhön. Organisaation strategiaan kuuluu osittain portterilainen kilpailukykyajattelu, 

jonka ajatellaan luovan hyvän pohjan uuden organisaatioinnovaation käyttöönotolle.  Organisaa-

tion arvoista nostettiin esille inhimillisyys, lähimmäisenrakkaus ja yhteiskuntavastuu, joiden näh-

tiin mahdollistavan hyvin itseohjautuvuuden käyttöönottoa HoivaBuust- hankkeessa. Ajankohtai-

sen strategiauudistuksen nähtiin tukevan itseohjautuvuutta vielä entistäkin paremmin. 

Haastateltavat henkilöt toivat esille kehittämismyönteisyyttä strategiassa, joten organisaation 

strategian nähtiin tukevan itseohjautuvuuden kaltaista organisaatioinnovaatiota hyvin. Myös yksi-

lön arvot nähtiin itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukeviksi HoivaBuust hankkeessa. Yksilön arvot 

nähtiin yleisesti sosiaali- ja terveysalalla sellaisina, että työntekijällä on halu hoitaa asiakas mah-

dollisimman hyvin, joka mahdollistaa itseohjautuvaa toimintamallia hyvin. 

Itseohjautuvuutta tukeva johtaminen 

Haastateltavat arvioivat itseohjautuvuutta tukevan johtamisen itseohjautuvuuden käyttöönottoa 

mahdollistavaksi tekijäksi. Haastateltavien näkemysten mukaan itseohjautuvuuden käyttöönottoa 

tukee erityisesti valmentava johtaminen, palveleva johtaminen sekä mahdollistava johtaminen. 

Osaamisen tunnistaminen nostettiin itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukevaksi johtamisen osa-

alueeksi, jossa tulisi tunnistaa työntekijän aikaisempi osaaminen ja vahvuudet itseohjautuvassa tii-

mityössä hyödynnettäväksi. Haastateltavien näkemysten mukaan työntekijöihin luottaminen ja 

johdon tuki itseohjautuvaan toimintamalliin mahdollistavat itseohjautuvan tiimin käyttöönottoa. 

Jotta johto voi antaa tukensa, pidettiin tärkeänä, että myös johtajilla tai valmentajilla on arjen 
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suorittavasta työstä tuntemusta. Haastateltavien mukaan itseohjautuvuutta tukeva johtaminen 

pitää sisällään työntekijän erilaisuuksien huomioimista, kannustamista, työntekijän kuuntelemista, 

ajatuksien kysymistä sekä työntekijöistä nousevan tietoisuuden huomioon ottamista  

”missä mennään nyt”. Itseohjautuvuutta tukeva johtaminen vaatii esihenkilöltä läsnäoloa ja dialo-

gisuutta.  

” Se vaatii kyllä esimieheltäkin läsnäoloa ja asian läpikäyntiä ja keskustelua.” H2 

Haastateltavien arvioiden mukaan kohdeorganisaatiossa johtaminen on hyvin kehittämismyön-

teistä, joka mahdollistaa itseohjautuvuuden käyttöönottoa. Itseohjautuvuuteen suhtaudutaan 

myönteisesti hallitustasolta lähtien. 

Haastateltavien arvioiden mukaan kohdeorganisaatiossa pyritään matalahierarkkisuuteen, jolloin 

johtajia olisi helppo lähestyä. Kun työntekijät lähestyvät johtajia, johtajat kokevat matalahierarkki-

suuden toimivan. Haastateltavien mukaan työntekijät puhuvat myös arkaluontoisia asioita esihen-

kilöille, joka puoltaa matalahierarkkisuutta. Matalahierarkkisuutta pidetään organisaation toimin-

takulttuurina, johon johto kannustaa kaikkia työntekijöitä. Haastateltavat kertovat kuuntelemisen 

olevan tärkeä itseohjautuvuutta tukevan johtamisen työväline. Haastateltavien arvioiden mukaan 

sensitiivisyys nähdään tärkeänä osana tiimivalmentajan roolia. Ylin johto jalkautuu kokouksiin, 

joissa tuo esille sekä epävirallista että virallista sisältöä. Haastateltavien mukaan esihenkilöt myös 

tuntevat alaisiaan, joka tukee itseohjautuvuuden käyttöönottoa organisaatiossa. 

Itseohjautuvuutta tukeva johtaminen antaa työntekijöille kehittämismahdollisuuksia ja antaa väl-

jyyttä työntekijöille uuden luomiseen. Tiukassa tilanteessa itseohjautuvuutta tukeva johtaminen 

näkyy myötätuntoisena reagointina työntekijöihin. Haastateltavat tuovat esille viitteitä valmenta-

vasta johtamistavasta. 

”…et henkilökunta on joutunut tekemään pitkää päivää, tuplavuoroa niin se on luon-

nollista, ettei työnantaja halua kauheesti piiskata enää tällasilla kehittämisasioilla.” 

H3 
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”…tässä HoivaBuust- hankkeessa nimenomaan et tää esimiestyö on siellä backoffi-

sessa, elikä annetaan taustalta tukee sillon ku sitä tarvitaan, mut muuten hyvin itse-

näisesti toimitaan….” H6 

Esille tuodaan myös halu kehittää palkitsemisjärjestelmä tukemaan itseohjautuvuuden käyttöön-

ottoa. Haastateltavien näkemysten mukaan itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukevan johtamisen 

elementtejä ovat tiedon, edelläkävijöiden kokemusten ja esimerkkien tarjoaminen työntekijöille.  

”Kokemukset on se seuraava mitä voidaan tarjota, ja sitä se Buurtzorg sen organisaa-

tion valmennusmalli, se tarjoo sen demonstraation, sen kokemuksen miten se toimii 

jossain muualla hollannissa tai jossain muualla.” H6 

”Nii tieto ja kokemus saattaa käynnistää sen asenteitten muutoksen.” H6 

Itseohjautuvuuden käyttöönottoa organisaatiossa mahdollistavat itseohjautuvuutta tukevat johta-

misen rakenteet. Haastateltavien arviointien mukaan yksinkertaiset johtamisrakenteet tukevat it-

seohjautuvuutta.  

”…eli ei oo niinku liian useita johtajia tai ei oo liian useita  esimiesrakenteita eli pitäis 

olla aika matala organisaatio.” H1 

Itseohjautuvuutta tukeva organisaatiokulttuuri 

Itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavat sitä tukeva organisaatiokulttuuri, johon voidaan 

lukea itseohjautuvuutta tukevat toiminta- ja työskentelytavat- ja kulttuurit, itseohjautuvuutta tu-

kevat ominaisuudet sekä ilmapiiri. Itseohjautuvuutta tukevana toimintakulttuurina nähtiin myön-

teinen toimintakulttuuri, joka on työntekijän vahvuudet, heikkoudet, erilaisuudet ja valmiudet 

huomioonottava ja mahdollistava. Myönteisen toimintakulttuurin nähtiin olevan työntekijää vah-

vistava, kuuleva ja avoin. Toimintakulttuuri, jossa työntekijät luottavat toinen toiseensa, nähtiin 

itseohjautuvuutta tukevaksi. Mahdollistavan toimintakulttuurin määrätietoinen rakentaminen 

nähtiin edellytyksenä organisaatiomuutokselle. Haastateltavat näkivät työntekijät merkittävässä 

roolissa toimintakulttuurin rakentumiselle, joka syntyy ja rakentuu työpaikalla yhdessä ja jossa 
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myös asiakkaat ja läheiset ovat merkittävässä roolissa. Toimintakulttuurin lähtökohtien alkukartoi-

tusta pidettiin haastateltavien näkemysten mukaan järkevänä ennen itseohjautuvaan toimintamal-

liin siirtymistä.  

”He itse voivat kokeilla, he itse voivat yhdessä lähtee rakentamaan niitä mallin, sen 

uuden toimintakulttuurin, niinku niitä tapoja tehdä sitä työtä. ” H1 

Perinteisen, yhteisöllisen, toimintakulttuurin nähtiin mahdollistavan itseohjautuvuutta erityisen 

hyvin. Matalahierarkkisuus on toimintakulttuuri, jollaiseen kohdeorganisaatiossa kannustetaan ja 

pyritään haastateltavien mukaan. Haastateltavat arvioivat, että myönteinen toimintakulttuuri voi-

daan nähdä aineettomana vetovoimatekijänä, minkä vuoksi työntekijöiden toivotaan viihtyvän or-

ganisaatiossa. HoivaBuust- hankkeessa toimintakulttuurin nähtiin esiintyvän vaihtelevana tilana. 

HoivaBuust- hankkeen itseohjautuvan tiimin toiminta- ja työskentelykulttuuri nähtiin joustavana ja 

sopeutuvaisena muuttuville tilanteille, mutta sopeutumiskyvykkyyden vastapuolena tiedostettiin 

riski sopeutumisuupumukseen.  

Itseohjautuvuutta tukevat toimintatavat osana organisaatiokulttuuria ovat yksi itseohjautuvuuden 

käyttöönoton mahdollistava tekijä. Itseohjautuvuus itsessään nähtiin organisaatiokulttuurissa elä-

vänä toimintamallina, josta voitiin eriyttää edelleen pienempiä toiminnallisia kokonaisuuksia. Itse-

ohjautuvaa toimintamallia pidettiin erityisen hyvänä, koska se on toimialalla kehitetty vastaamaan 

toimialan haasteisiin ja tarpeisiin. Itseohjautuvuutta nähtiin paljon jo olemassa olevassa toimin-

nassa kotihoidon kentällä, esimerkiksi sijaisjärjestelyissä.  

”…nään sen sillä tavalla, et se itseohjautuvuus on organisaatiokulttuurissa ja elävänä 

toimintamallina…” H3 

Haastatteluiden perusteella ilmeni erialisia itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukevia toimintata-

poja. Sääntöjen ja sopimusten luomista pidettiin tärkeänä, jonka jälkeen myös niiden auki kirjoitta-

mista pidettiin oleellisena. Jatkuvan päätösten tekemisen arjessa nähtiin tukevan itseohjautuvuu-

den käyttöönottoa. Palautteen antaminen ja saaminen nähtiin merkityksellisinä tekijöinä.  
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Kun työntekijällä on onnistumisen kokemus itsellään itseohjautuvuuden toimintamallista, nähtiin 

hänen voivan levittää mallia tehokkaammin eteenpäin. Itseohjautuva toimintamalli nähtiin erin-

omaisena alustana muille innovaatioille.  

Haastateltavien näkemysten mukaan itseohjautuvan toimintamallin piirteitä ja toimintatapoja on 

jossain määrin jo valmiina olemassa kotihoidon kentän työnkuvassa, joka tukee ja mahdollistaa it-

seohjautuvuuden käyttöönottoa sen laajemmassa merkityksessä. Haastateltavat näkivät itseohjau-

tuvuutta tukevana tekijänä käskyttävät tayloristisen toimintamallin puuttumisen tai sen käyttämi-

sen vain ääritilanteessa. Koulutukset, työkokoukset ja videopalaverit nähdään olemassa olevana 

itseohjautuvuutta tukevana toimintatapana. Tutustumis- ja orientoitumismatkojen nähtiin toimi-

van oleellisena tekijänä ajatusten ja asenteiden muutoksessa. Uusia toimintatapoja todetaan syn-

tyneet, joiden sijoittaminen organisaatio- ja toimialakarttaan on kesken.  

Itseohjautuvuutta tukevat ominaisuudet ja ilmapiiri nähtiin osana organisaatiokulttuuria. Itseoh-

jautuvuuden käyttöönottoa mahdollistaviksi tekijöiksi nähtiin tietyt yksilön tai tiimin ominaisuudet 

sekä itseohjautuvuutta tukeva ilmapiiri. Ilmapiirissä tarpeelliseksi nähtiin kehittämismyönteisyys ja 

ratkaisukeskeisyys käyttöönoton mahdollistavina tekijöinä. Haastateltavien arvioiden mukaan vuo-

rovaikutustaidot nousevat keskiöön itseohjautuvuutta tukevana asiana. Toiminnan muuttamisen 

arvioitiin vaativan avoimen, luottamuksellisen ja toisiaan tukevan ilmapiirin, joka mahdollistaa ra-

kentavan vuoropuhelun ja luovuuden. Avoimuuden nähtiin edesauttavan myös epämukavuuden 

alueelle menemistä, joka nähtiin edellytyksenä, kun kyseessä on uusien asioiden kokeileminen ja 

uuden toimintamallin käyttöönotto. Itseohjautuvuuden käyttöönoton tukemiseksi nähtiin tarpeel-

lisena ominaisuudet kuten läsnäolo, tasavertaisuus, innostus, sallivuus näyttää tunteet työpaikalla 

sekä samanmielisyys yhteisestä päämäärästä. Työntekijän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen 

nähtiin ominaisuutena, josta käyttöönotossa on hyötyä. Epävarmuuden sietäminen nähtiin tar-

peellisena ominaisuutena itseohjautuvan tiimin jäsenille sekä toiminnan kehittämisen edellytyk-

senä. Itseohjautuvasta tiimistä käytettiin organisoitumisen muotona vertausta suurperheeseen.  

” Minusta se on sellasta, vähän ehkä niinkun sellasta suurperheen elämistä.” H3 

Haastateltavat näkivät kohdeorganisaation itseohjautuvan tiimin jäsenten piirteissä runsaasti jous-

tavuutta, joka tukee ja mahdollistaa itseohjautuvuuden käyttöönottoa. Haastateltavat toivat 
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vahvasti esiin, että työntekijöillä on kokemusta vaihtelevasta toimintaympäristöstä niin perus-

työnsä puolesta kuin aikaisempien kehittämishankkeiden vuoksi, jonka arvioitiin olevan itseohjau-

tuvuutta tukeva ominaisuus. Haastateltavat arvioivat, että itseohjautuvan tiimin jäsenissä on ha-

lukkaita itsensä kehittäjiä. Innostuminen on ominaisuus, jota arvioitiin olevan tiimin keskuudessa. 

Itseohjautuvan tiimin jäsenten keskustelusta on kuultavissa toisiaan kannustava puhe aineiston 

mukaan. 

”Osahan on innostunut siitä, että on tämmöinen mahdollistava ja muovautuva ja mo-

nimuotoinen työelämä, jota ei muut niin paljon kontrolloi, et saa itse vaikuttaa siihen 

omaan työhön.” H5 

Itseohjautuvuutta tukeva ajattelu 

Itseohjautuvuutta tukevan ajattelun voidaan nähdä mahdollistavan itseohjautuvan tiimin käyt-

töönottoa. Haastateltavien arvioinneista nousi runsaasti näkemyksiä itseohjautuvuutta tukevasta 

ajattelusta. Yksi itseohjautuvuutta tukeva ajattelu koskee uudelleenorganisoitumista, käyttöön-

oton lähtökohtaa organisaatioinnovaatiolle. 

”Meidän pitää uudelleen keksiä organisaatiorakenteet tässä ajassa.” H6   

Haastateltavien näkemysten mukaan organisaatiomuutoksen lähtökohtana voidaan pitää ajattelua 

ja asenteita. Arviointien mukaan ajatteluun liittyvät muutokset ovat tarpeen: tarvitaan kokonaan 

uudenlaista ajattelua. Oleellisena pidettiin näkökannan laajenemista, jonka nähtiin avaavan uusia 

mahdollisuuksia. Tärkeänä pidettiin kykyä ajatella yhteiskunnan asettaman laatikon ulkopuolelle. 

”Kaikki muutos lähtee ajattelusta ja asenteet on siinä lähtökohtana.” H6 

”Mahdollisuuksia on paljon, kunhan me itse osataan todella itse alkaa katsomaan 

tätä asiaa toisesta näkövinkkelistä.” H4 

”Minun mielestä sopii ja istuu ja sopii äärimmäisen hyvin, kunhan me vaan osataan 

katsoa tän nyky-yhteiskunnan rakentaman laatikon ulkopuolelle.” H4 
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Tärkeänä itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukevana ajatteluna pidettiin ajatusmallien pitämistä 

yksinkertaisina ja monimutkaisten ajatusmallien välttämistä. Ajattelua vaatii ymmärrys muuttu-

neesta roolista ja vastuusta. Oleellisena ja käyttöönottoa mahdollistavana ajattelun muotona pi-

dettiin itsereflektointia. Suhtautumisessa itseohjautuvuuteen ei pääsääntöisesti nähty eri ammat-

tikuntien välisiä eroja. Itseohjautuvuuden todettiin herättäneen kiinnostusta 

yhteistyökumppaneissa sekä akateemista kiinnostusta.  

Haastateltavien näkemysten mukaan itseohjautuvuutta tukevaa ajattelua tarvitaan erityisesti uu-

den ideologian omaksumiseen ja sisäistämiseen. Itseohjautuvuuden käyttöönottoa tukevan ajatte-

lutyön todetaan siis vaativan runsaasti aikaa, joka edesauttaa ajatusten ja asenteiden muuttu-

mista.  

Itseohjautuvuutta tukevat resurssit 

Itseohjautuvuutta tukevien resurssien voidaan nähdä tukevan itseohjautuvuuden käyttöönottoa 

organisaatiossa. Resurssit voidaan jakaa henkilöstöön, aikaan sekä talouteen liittyviin resursseihin. 

Resurssit tukevat itseohjautuvuuden käyttöönottoa paremmin, kun ne ovat riittäviä tai tasapai-

nossa. Riittävä henkilöstömäärä ja sen tuoma välttämätön aikaresurssi nähtiin kehittämistyön ja 

sen etenemisen perusedellytyksenä. Aikaa tarvitaan muun muassa itseohjautuvuutta tukevaan 

ajatteluun. Tarvittavaa aikaresurssia nähtiin voivan vapauttaa ilman henkilöstön lisäämistä vapaut-

tamalla sitä asiakasajasta itseohjautuvuuden käyttöönottoprosessin alussa. Myös henkilöstön py-

syvyys nähtiin itseohjautuvuutta tukevana resurssina.  

”Siihen liittyy, et henkilökuntaresurssi on oltava kunnossa plus sitte se, että meillä 

täytyy olla henkilökunnalla ulottuvilla se työaika mikä menee tähän itseohjautuvuu-

teen.” H3 

”Henkilökunnan pysyvyys… et asettus se kenttä niinku paikalleen eikä se horjuis se 

kivijalka kokoajan ja murenis jostakin nurkasta.” H4 

”Sit pitäs olla sitä resurssia, niin ku sitä alotetaan, niin sitä olis mahdollista jos ei nyt 

ihan päivittäin, niin ainakin viikottain, miltäs tää nyt näyttää, miltäs tää nyt 
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vaikuttaa, mitä hyvää tässä on ollu, mitä huonoa tässä on ollu, mitä ongelmia, miten 

niitä ratkaista.” H5 

Suuremmissa organisaatioissa resurssien määrän nähtiin olevan suurempaa ja näin ollen tukevan 

erilaisia kehittämiskohteita paremmin.  

Haastateltavien tuomat näkemykset henkilöstön pysyvyydestä olivat ristiriitaisia. Osa haastatelta-

vista toi esille, että henkilöstön pysyvyys on korkealla tasolla ja näki sen tukevan itseohjautuvuu-

den käyttöönottoa, kun osa taas arvioi henkilöstön vaihtuvuuden tällä hetkellä suureksi. Henkilös-

tön pysyvyydestä tulevan arvon nähtiin tulevan työntekijöiden keskinäisen tuntemisen ja 

luottamuksen lisääntymisen kautta.  

Haastateltavat näkivät hoiva-avustajien palkkaamisen mahdollistumisen jälleen tauon jälkeen itse-

ohjautuvuutta tukevien henkilöstöresurssien lisääntymisenä. Hoiva-avustajien palkkaamisen mah-

dollisuus nähtiin paluuna historiaan ja samalla myönteisenä ja tarpeellisena muutoksena. 

5.2 Itseohjautuvuuden käyttöönottoa estävät tekijät  

Haastateltavat nimesivät itseohjautuvuuden käyttöönottoa estäviä tekijöitä, jotka voidaan jakaa 

viiteen yläluokkaan. Itseohjautuvuuden käyttöönottoa estävät tekijät ovat kuvattu Kuviossa 6.

 

Kuvio 6 Itseohjautuvuuden käyttöönottoa estävät tekijät haastateltavien mukaan 
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Toimialaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät haasteet 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla nähtiin olevan alan yleisiä haasteita, jotka vaikuttavat itse-

ohjautuvan toimintamallin käyttöönottoon organisaatiossa käyttöönottoa tukemattomalla tavalla. 

Toimialaan liittyvät haasteet olivat alan joko alan historiaan, perinteisiin tai ajankohtaisiin haastei-

siin liittyviä. Jotkin yhteiskunnan piirteet ja jotkin suomalaisen kulttuurin piirteet nähtiin itseohjau-

tuvuutta tukemattomiksi. Myös kohdeorganisaation rooli kolmannen sektorin pienenä toimijana 

nähtiin varjoasemassa ja osin haasteellisena. Kilpailutilanteeseen tulleet muutokset eivät tue itse-

ohjautuvuuden käyttöönottoa.  

Toimialalla vallitsevan yleisen ammattihenkilöstön resurssipulan ja alan yleisen kuormittavuuden 

ja alan vetovoimattomuuden nähtiin olevan itseohjautuvuutta estäviä tekijöitä. Haasteelliseksi 

nähtiin yleisesti toimialalla se, että tuotto tulee pääasiassa suorasta asiakastyöstä. Kotihoidon ja 

palveluasumisen kentällä tapahtuneen yleisen muutoksen nähtiin olevan joiltakin osin itseohjautu-

vaa toimintamallia tukematon. Kotihoidon kentällä työnteon nähtiin muuttuneen siten, että hoi-

don ja huolenpidon tulee tapahtua vain hoitotyön ammattilaisen kautta. Medikalisaation nähtiin 

lisääntyneen ja lääkkeenanto-oikeuksien muuttuneen, joita haastateltavat pohtivat.  

”Ennen vanhaan on hyödynnetty naapuriapua, ikääntyneet on hoidettu omassa koti-

piirissä…” H3 

”Mut yhteiskunta on mennyt siihen suuntaan, että kaikki hoito ja huolenpito tapah-

tuu vain ammattilaisten kautta.” H3 

”Ollaan tosi tarkkoja kuka saa sieltä dosetista sen lääkkeen antaa ja ja se on muuttu-

nut tosi tarkkaan … et kaikki asiat pitäää myöskin mennä, lääkehoito, ennenkaikkea 

lääkehoito oikein … mut ehkä me ollaan menty joissakin asioissa jopa liian pitkälle...” 

H3 

Yhteiskunnan piirteistä tunnistettiin yliholhoamista joissakin asioissa, joka ei tue itseohjautuvuu-

den tautalla olevaa ideologiaa ja näin ollen mallin käyttöönottoa.  
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Arvoihin ja strategiaan liittyvät haasteet 

Arvoihin ja strategiaan liittyvät haasteet voivat nousta itseohjautuvuuden käyttöönoton estäväksi 

tekijäksi. Haastateltavien näkemysten mukaan organisaation strategiaan liittyy joitakin kehittämis-

tarpeita. Esimerkiksi osallisuutta pidettiin strategiassa melko näkymättömänä, jonka lisääminen 

strategiaan koettiin tärkeäksi. Päivityksen todettiinkin saavan painoarvoa uudistuvassa strategi-

assa. Organisaation strategian arveltiin saattavan jäädä konkretisoitumattomaksi työntekijöille. 

Haastateltavat näkivät siis tarpeelliseksi strategian maadoittaminen paremmin arkeen istuvaksi. 

Haastateltavien mukaan johto antaa tukensa osallistavalle strategiatyöskentelylle.  

”…kun strategiatyö on ollut vähän korkealentoinen ja se ei oo ihan konkretisoitunut 

meidän tärkeille työntekijöille…” H3 

 

Itseohjautuvuutta tukemattomat rakenteet ja lainsäädäntö 

Itseohjautuvuutta tukemattomat rakenteet ja lainsäädäntö ovat itseohjautuvuuden käyttöönoton 

estäviä tekijöitä. Itseohjautuvuutta tukemattomina rakenteina pidettiin muun muassa voimakasta 

byrokraattisuutta toimintaympäristössä. Lainsäädäntöä pidettiin yleisesti Suomessa runsaana ja 

tiukkana, jonka nähtiin pääsääntöisesti estävän itseohjautuvuutta. Lait ja asetukset ovat velvoitta-

via, joiden mukaan on toimittava. Esimerkkeinä mainittiin työaikalainsäädäntö sekä tarkat vaateet 

ammattikuntarakenteesta. Haastateltavien näkemysten mukaan lainsäädäntöön saatetaan myös 

vedota liikaakin, joka voi estää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Paikallinen sopiminen nähtiin 

esimerkkinä, joka kuitenkin voi mahdollistaa asioita tiukasta lainsäädännöstä huolimatta.  

”Meiän on vaan mentävä sen mukaan mitä ne ohjeistukset ja lait on. ” H2 

”…mut pitää sitten huomioida, on työaikalaki ja työehtosopimukset missä toki on 

joustoa et niissä pystyy sopimaan paikallisestikin.” H5 
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Lainsäädännön lisäksi työehtosopimus nähtiin mahdollisesti itseohjautuvuuden käyttöönottoa ra-

joittavana tekijänä. Toisaalta tiedostettiin sopimuskäytänteiden ja lainsäädännön mahdollisuuk-

sien etsiminen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyö nähtiin tarpeellisena.  

Haastateltavien mukaan itseohjautuvuutta tukemattomat rakenteet voivat olla esimerkiksi epäsel-

vyyttä toimintaohjeissa, roolijaossa ja johtajuudessa. Tarkkarajainen työnkuva ammattiryhmän 

mukaan nähtiin sellaisena rakenteellisena tekijänä, joka ei tue itseohjautuvan tiimin käyttöönot-

toa. Pohdintaa haastateltavissa herätti, onko vanhan rakenteen päälle mahdollista rakentaa uutta 

mallia, ja voivatko vanhat rakenteet osittain säilyä.  

Toimivaltuuksien antaminen tiedostetaan hallituksessa. Toimivaltuuksia ei ole annettu niin laajasti 

kuin itseohjautuva tapa toimia kuitenkin mahdollistaisi. Toimivaltuuksien antamiseen ja rakentei-

den muokkaamiseen ollaan halukkaita, kun toimintamalli saadaan toimimaan käytännössä. Itseoh-

jautuvan tiimin työskentelytila nähtiin epäsopivana ja puutteellisena, haastateltavat näkivät tar-

peen rauhallisen työskentelyn ja levähtämisen mahdollistavalle tilalle.  

Itseohjautuvuutta tukemattomat resurssit 

Itseohjautuvuutta tukemattomat resurssit ovat yksi itseohjautuvuuden käyttöönottoa estävä te-

kijä. Resurssit voidaan jakaa talouteen, henkilöstöön ja aikaan liittyviksi resursseiksi. Resursseja 

pidettiin perustavanlaatuisena pohjana ja edellytyksenä itseohjautuvalle toiminnalle. Resursseista 

taloutta pidettiin tärkeänä itseohjautuvuuden käyttöönottoon liittyvänä tekijänä, mutta ei kuiten-

kaan toimintaa ohjaavana tekijänä. Taloudellisten resurssien rajallisuus kuitenkin vaikuttavat 

muun muassa itseohjautuvan tiimin suunnitteluun käytettävään aikaan. Sitä vastoin jokainen haas-

tateltava nosti esille henkilöstöresurssien merkityksellisyyden. Jokainen haastateltavista koki hen-

kilöstöresurssit niukoiksi, jonka vuoksi ne eivät tue itseohjautuvuuden käyttöönottoa. Henkilöstö-

resurssien niukkuus aiheuttaa aikaresurssien niukkuutta, joka koettiin myös itseohjautuvuutta 

estäväksi tekijäksi. Henkilöstöresurssien niukkuus koko sosiaali- ja terveysalalla nousi jokaisessa 

haastattelussa voimakkaasti esille.  

”On tosiaan tämä työvoimapula niin kovana, että menee tuo aika siihen, että saa sen 

arjen pyörimään päivästä toiseen.” H2 
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”Nyt kun vaan selvitään päivästä toiseen et se tota se aika on tosiaan nyt niin kor-

tilla.” H2 

Itseohjautuvuutta tukematon organisaatiokulttuuri, toimintamallit ja ajattelu 

Itseohjautuvuutta tukematon organisaatiokulttuuri, toimintamallit ja ajattelu ovat itseohjautuvuu-

den käyttöönottoa estäviä tekijöitä. Organisaationkulttuurin merkityksen nähtiin olevan perusta-

vanlaatuinen tekijä suhteessa itseohjautuvuuden käyttöönottoon. Perinteinen organisaatiokult-

tuuri ja siihen tukeutuminen nähtiin itseohjautuvuuden käyttöönoton vastavoimana. Asenteiden 

nähtiin kytkeytyvän tiiviisti organisaatiokulttuuriin.  

”Eli jos se organisaatiokulttuuri siellä työyhteisössä on perinteinen, vanhakantainen 

ja olemassa olevaan järjestelmään ehdottomasti tukeutuva niin ei mikään uudistus 

lähde liikkeelle, se on just ne asenteet siellä taustalla.” H6 

Tahto jatkaa työskentelyä vanhalla mallilla, sääntöihin vetoava organisaatiokulttuuri ja epäselvyys 

toimintaohjeissa, roolijaossa sekä johtajuudessa nähtiin itseohjautuvuutta tukemattomiksi teki-

jöiksi. Haastateltavien mukaan myös rutiininomaisuus ajattelussa on yksi itseohjautuvuuden käyt-

töönottoa tukematon ajatteluntapa. Tätä tunnistettiin kohdeorganisaatiossa muun muassa työ-

vuorosuunnittelua koskien. Tarpeellisena nähtiin oppia pois vanhasta työvuoroajattelusta ja 

muuttaa ajattelua perinteisestä työvuorosuunnittelusta kohti tarpeenmukaista työvuorosuunnitte-

lua- ja työaikaa, joka huomioisi esimerkiksi ruuhkahuiput.  

Organisaatiokulttuuri nähtiin HoivaBuust hankkeessa elävänä muuttuvana tilana. Itseohjautu-

vuutta tukevaa organisaatiokulttuuria toivottiin rakentuvan lisää organisaatioon. Organisaatiokult-

tuurissa nähtiin kehitystarpeita rakentavan keskustelukulttuurin luomisessa sekä asenteiden muu-

toksessa. Asenteiden muutoksen lähtötason nähtiin olevan ruohonjuuritasolla, josta 

asennemuutos etenee kohti hallitusta. Asenteiden muuttuminen nähtiin ratkaisevana avainteki-

jänä itseohjautuvuuden käyttöönotolle, jonka haastateltavat kokivat tarpeelliseksi HoivaBuust- 

hankkeessa.  

”Asenteitten on muututtava, muuten tää koko homma ei onnistu. Se on se avain.” H6 
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Työntekijöiden tai esihenkilöiden autoritäärinen tai hierarkkinen ajattelu nähtiin itseohjautuvuutta 

tukemattomaksi. Osa haastateltavista toi esiin havaintojaan hierarkkisista ajattelumalleista tilaaja-

organisaatiossa, joissa sairaanhoitajien ja lähihoitajien välinen hierarkkisuus korostui. Muutoin hie-

rarkkista tai autoritääristä ajattelua ei havaittu. Hierarkkisen ajattelun nähtiin olevan yhteydessä 

vastuun ottamisen käytänteisiin. Vastuun siirtämistä toiselle ammattiryhmälle tunnistettiin hank-

keessa.  

”Meiänkin organisaatiossa oon huomannut et mielletään… lähihoitajat mieltää hel-

posti… heidän ei tarviiskaan kantaa vastuuta tietyistä asioista vaan ne sairaanhoita-

jat ottaa vastuulleen.” H2 

Organisaation aseman kolmannen sektorin toimijana nähtiin tuovan organisaatiokulttuuriin oman 

piilokulttuurin ja altavastaajan aseman, jota huomioidaan palveluita tuottaessa.  

5.3 Ihanteellisen käyttöönoton visio 

Haastateltavat esittivät visioita ihanteellisesta itseohjautuvuuden käyttöönotosta. Lähes jokainen 

haastateltavista esitti ihanteelliseksi malliksi sellaisen, jossa itseohjautuvan tiimin asiakkaat sijait-

sevat pienellä alueella fyysisesti tai esimerkiksi tuetun palveluasumisen yksikössä. Työntekijät sai-

sivat itsenäisesti rakentaa tiimin. Alueelle lähdettäisiin rakentamaan yhteisöllisyyttä, joka haasta-

teltavien näkemyksien mukaan muistuttaisi hoidollista kyläkulttuuria. Asiakkaisiin ja heidän 

lähipiiriinsä tutustuttaisiin ja alueella olisi yhteisiä tapahtumia. Oleellisena nähtiin, että vapaaeh-

toiset ovat mukana kehittämässä uudenlaista kulttuuria. Ihanteellisessa käyttöönotossa olisi uskal-

lusta siirtyä ja heittäytyä itseohjautuvaan toimintamalliin sekä ottaa vastuuta.  

”Tällasta vanhaa kyläkulttuuri ajatusmallia toteuttamaan.” H4 

Luovuuden käyttäminen, innovointi ja uudenlainen tapa ajatella sekä tehdä työtä olisivat suurem-

paa. Myös intuitiota käytettäisiin työvälineenä, esimerkiksi asiakaskäyntiaikojen suhteen. Huo-

miota kiinnitettäisiin lopputulokseen toimintamallien ja tuottamistapojen sijaan, kun tietyt reuna-

ehdot täyttyvät. Tilanteisiin puututtaisiin ainoastaan, jos tiimillä ei ole omia ratkaisukeinoja tai 

suunta on väärä. Esille nousi visio uuden teknologian kuten etäläsnäolon ja muun kotipalvelurobo-

tiikan yhdistämisestä itseohjautuvaan toimintamalliin.  
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”…et me kiinnitetään huomiota vaan lopputulokseen. Ei siihen toimintamalliin miten ne to-

teuttaa sen.” H6 

5.4 Osallisuus itseohjautuvassa toimintamallissa ja sen käyttöönotossa 

Osallisuuden muodot 

Osallisuutta voidaan tarkastella hyvin laaja-alaisesti itseohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa. 

Sitä voidaan tarkastella eri toimijoiden kannalta kuin myös eri toiminnoissa sekä itseohjautuvuu-

den ympärillä olevissa elementeissä. Osallisuus nähtiin itseohjautuvan toimintamallin oleellisena 

elementtinä.  

Haastateltavien arviointien mukaan osallisuus ei näy tämänhetkisessä strategiassa suoraan, mutta 

sitä aiotaan tuoda esille päivitetyssä strategiassa enemmän. Työntekijät ovat osallisina strategia-

työssä. Osallisuutta voidaan havaita kohdeorganisaation organisaatiorakenteessa, sillä yhdistyksen 

hallituksessa on työntekijä sekä yhdistyksen jäsenistä suurin osa on työntekijöitä, joten työntekijät 

voivat käyttää vuosikokouksissa äänivaltaa ja näin vaikuttaa päätöstentekoon.  

Jokainen haastateltavista oli yhtä mielinen siitä, että työntekijän osallisuus itseohjautuvan toimin-

tamallin käyttöönotossa on merkityksellistä ja yksi kulmakivistä. Työntekijän osallisuus itseohjau-

tuvasti toimiessa on välttämättömyys. Haastateltavien näkemysten mukaan työntekijöiden osalli-

suutta myös käyttöönotossa pidettiin välttämättömänä edellytyksenä. Yhden haastateltavan 

mukaan työntekijän osallistaminen voitiin nähdä myös eräänlaisena palkitsemisen keinona. Osalli-

suuden nähtiin luovan merkityksellisyyttä ja oman työn arvostamista. Osallisuus nähtiin asiakkaan 

hoidon laatua lisäävänä tekijänä ja esimerkiksi osaratkaisuna kotihoidon asiakkaiden kokemaan 

yksinäisyyteen. Osassa haastatteluissa ilmeni johtamisen tahto maksimoida osallisuutta. Korkean 

osallisuuden nähtiin olevan yhteydessä työpaikan vetovoimaisuuteen myönteisellä tavalla. 

”Kyllä todellakin silloin ku lähetään muuttamaan uutta toimintamallia… se vaatii sen 

et se strategia ja arvot on tehty siellä yhdessä.” H1 
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”No siis mun mielestä se on ihan ehdoton välttämättömyys, …niin jos ne työntekijät ei 

aidosti halua osallistua, niin sillonhan tää ei toimi.” H6 

”… niin hehän sen homman tekee heille annetaan vaan niinku sapluuna käyttöön ja 

tuki, mut he päättää hyvin autonomisesti loppujen lopuks, et millä tavoin he sen hoi-

taa.” H5 

Osallisuutta voidaan tarkastella myös kotihoidon asiakkaan osallisuuden näkökulmasta. Neljässä 

kuudesta haastattelussa nousi esille, että itseohjautuvassa toimintamallissa asiakkaan osallisuuden 

toivottaisiin olevan nykyistä suurempaa. Omaisten osallisuus nähtiin matalana kohdeorganisaa-

tiossa sekä yleisesti toimialalla koko maassa. Omaisen osallisuutta tukevan kulttuurin nähtiin 

muuttuneen omaisia vähemmän osallistavaksi vuosikymmenien saatossa. Omaisten osallisuudessa 

nähtiin paljon mahdollisuuksia ja sen toivottiin kasvavan kohdeorganisaatiossa HoivaBuust- hank-

keen myötä. Asiakkaan naapuruston, omaisten ja lähipiirin osallisuus nähtiin voimavarana, joka 

vahvistaa hoitosuhdetta, lisää turvallisuuden tunnetta ja lisää myös lähipiirin osallisuuden koke-

musta. Lähipiirin osallisuus tarjoaa kotihoidon asiakkaalle mahdollisuuden kohdata ihmisiä muun 

kuin hoivan ja huolenpidon kautta. Tämän nähtiin tarjoavan ratkaisua osaltaan myös kotihoidon 

asiakkaiden yksinäisyyden kokemuksiin. Naapuruston, omaisten ja lähipiirin osallisuuden nähtiin 

olevan kokonaisvaltaisuuden huomioimista. Asiakkaan ja asiakkaan läheisten osallisuus nähtiin pe-

rustavanlaatuisena elementtinä itseohjautuvan tiimin kulttuurin kehittämisessä.  

”Mä näkisin sen erittäin suurena voimavarana, et hoitohenkilöstö tekee lähipiirin 

kanssa aktiivista yhteistyötä.” H3 

”…asiakkaan mahdollisuus kohdata ihmisiä muun kuin hoivan ja huolenpidon 

kautta.” H3 

”Kyllä mää näen, että itseohjautuvan tiimin kulttuurin kehittäminen vaatii sen, että 

sitä rakennetaan sen kohderyhmän ja sen kohderyhmän läheisten kanssa.” H3 

Haastateltavat näkivät HoivaBuust hankkeen pilotoinnissa osallisuuden tason kokonaisuudessaan 

matalampana kuin Buurtzorg- organisaatiomallin toimintamallissa. Nykytilanteessa työntekijän 
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osallisuus näkyy muun muassa asiakastyössä ja sen suunnittelussa, asiakirjatyössä ja autonomi-

sessa työvuoro- ja lomasuunnittelussa ja oman työn muutostarpeiden kartoittamisessa. Suurem-

malla osallisuudella uskottiin olevan myönteinen vaikutus työntekijän sitoutumiseen. Kuviossa 7 

on kuvattu osallisuuden ulottuvuuksia itseohjautuvassa toimintamallissa. 

 

Kuvio 7 Osallisuuden muodot itseohjautuvassa toimintamallissa 

Osallisuutta estävät tekijät 

Osallisuuden hyvälle toteutumiselle nähtiin joitakin estäviä tai osallisuutta pois sulkevia rakenteita 

sekä osallisuutta estäviä ilmiöitä. Haastateltavien mukaan haasteellisena pidettiin mahdollista ym-

märryksen puuttumista osallisuuden tuomista hyödyistä. Työntekijöiden osallistavan toiminnan 

estäväksi tekijäksi nähtiin tiedon puutteen lisäksi omalle epämukavuusalueelle meneminen esi-

merkiksi omaisyhteistyön tekemisessä. Haastateltavat toivat esille joitakin osallisuutta poissulkevia 

tai osallisuutta tukemattomia rakenteita sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla suhteessa toi-

mialan vaateisiin. Esimerkiksi naapuruston osallisuus on itseohjautuvan toimintamallin yksi ulottu-

vuus, jonka toivottiin kasvavan. Naapuruston osallisuudelle nähtiin haasteita, kuten tietosuojaan, 

Osallisuuden 
ulottuvuus 

itseohjautuvassa 
toimintamallissa

Työntekijä

Organisaatio

Asiakas

Lähipiiri

Naaprusto
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kirjaamiseen ja informaation oikeellisuuteen liittyviä haasteita. Tiedonkulun saumattomuus eri toi-

mijoiden välillä nähtiin myös haastavaksi.  

Osa haastateltavista henkilöistä toi esille työntekijöiden osallisuuden luonnetta ja sen vaihtele-

vuutta. Esille nousi muutosvastarinta ja sen negatiivinen vaikutus osallisuuteen, jota oli havaittu 

myös.  

”…siinäkin siinäkin se oma motivaatio: osallistutaan mutta sitten ollaanko siinä sitten 

henkisesti läsnä?” H3 

Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa on tunnistettavissa haastatteluiden perusteella ele-

menttejä niin sanotusta ylhäältä alaspäin, Top-Down, kehittämisestä, jossa työntekijän osallisuu-

den koettiin olevan pientä. Itseohjautuva toimintamalli on lähtöisin hallituksesta, mutta toiminnan 

lähtökohta tiedostetaan hyvin ja hallituksessa on tahtotila työntekijöitä osallistavaan käyttöönot-

toprosessiin. Osan haastateltavien henkilöiden mukaan itseohjautuvaan toimintamalliin kiinnostu-

neita ja motivoituneita työntekijöitä on pohdittu esihenkilöiden keskuudessa, jonka jälkeen on 

edetty työntekijöiltä itseltään kiinnostuneiden etsimiseen.  

”Ensin käydään keskustelua esimiesten tasolla ketkä omassa työssään näyttävät siltä, 

että heillä olisi motivaatiota sitten keskustellaan tiimiläisten kanssa, että ketkä ha-

luavat osallistua tämmöseen itseohjautuvan tiimin tekemiseen ja mitä se tarkoittaa.” 

H4 

Ylhäältä alaspäin, Top Down- kehittämiseen on totuttu. Osa haastateltavista toi esille toivetta 

enemmän työntekijälähtöiselle kehittämistoiminnalle. Yhtenä etuna tällaiselle nähtiin suurempi 

sitoutuminen. 

 

Osallisuutta edistävät tekijät 
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Osallisuutta tukeva johtaminen sekä kyvykkyys luottaa työntekijöihin mainittiin haastatteluissa 

osallisuutta edistäviksi tekijöiksi. Vastuun antamisen nähtiin olevan avainasemassa osallisuudelle, 

jota tulisi pystyä tarjoamaan.  

”Työntekijöihin pitää pystyä luottamaan niin että ei se ei se jostain ulkopuolelta ja 

johtajan huoneesta, sitä työtä ei kehitetä suuressa määrin.” H5 

Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönoton nähtiin lisäävän työn vaativuutta, joten hankkeeseen 

harkitaan kannustus- ja palkitsemisjärjestelmää. 

”Pitääkö meidän lisätä uudistukseen joitakin insentiivejä eli kannustimia: taloudellisia 

tai jotain muuta niille, jotka ovat siinä mukana, jotta ne sitoutuis siihen paremmin?” 

H6 

6 Pohdinta ja johtopäätökset 

6.1 Tulosten tarkastelua 

Tämän opinnäytetyön haastateltavien henkilöiden eli kohdeorganisaation johtajien, vastuuhenki-

löiden, sidosryhmän edustajien ja itseohjautuvuuden asiantuntijoiden näkemysten mukaan itseoh-

jautuvan toimintamallin käyttöönottoon organisaatiossa vaikuttaa hyvin moninaiset asiat, jotka 

voidaan jaotella itseohjautuvan toiminnan mahdollistaviin ja estäviin tekijöihin. Työntekijän osalli-

suutta itseohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa pidettiin välttämättömyytenä ja innovaation 

edellytyksenä. Itseohjautuvalla toimintamallilla arvioidaan olevan myös erittäin paljon vaikutusta 

organisaation vetovoimaisuuteen. Haastateltavat esittivät visioita itseohjautuvan toimintamallin 

ihanteellisesta käyttöönotosta, jossa korostui maantieteellisesti pieni alue, yhteisöllisyys ja osalli-

suus.  

Itseohjautuvuuden käyttöönottoa mahdollistavat tekijät 

Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa mahdollistavat tekijät voidaan jakaa viiteen eri itse-

ohjautuvuutta mahdollistavaan osa-alueeseen. Itseohjautuvuutta tukevaa sekä työntekijää osallis-

tavaa arvo- ja strategiatyöskentelyä pidettiin toiminnan vankkana pohjana ja lähtökohtana. 
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Työntekijän osallisuutta ja sen tärkeyttä itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoon voisi ver-

rata osallistavaan strategiatyöhön, jonka menneisyyden kompastuskivet tiedämme. Työntekijöi-

den osallisuus strategiatyössä on siis ensiarvoisen tärkeää. (Mintzberg & Lampel 1999, 21; 

Mintzberg 1985, 257.) 

Voitaisiin todeta, että itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottaminen vaatii organisaatiossa siis 

strategista muutosta. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan itseohjautuvan toimintamallin käyt-

töönotto vaatii myös strategista ymmärrystä kaikilta organisaatiossa. Yhteinen itseohjautuvuutta 

koskeva strateginen ymmärrys rakentuu sosiaalisen maailman tulkinnan avulla, dialogisuuden 

kautta. Yhteisen ymmärryksen rakentuminen muodostaa kielen yhteisen ajattelun kehittymiseen 

ja sen avulla organisaation oppimiseen (Goia & Chittipeddi 1991, 434–435). Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan strategisen ymmärryksen muodostumista itseohjautuvuudesta pidettiin tärkeänä 

asiana. Peltoniemi on väitöskirjassaan tutkinut keskijohdon roolia strategisen muutoksen tekijänä. 

Peltoniemen (2018, 38, 89) mukaan muutoksen käynnistämisessä - tässä tapauksessa itseohjautu-

van toimintamallin käyttöönotossa - tarvitaan johdon ja keskijohdon merkityksiä antavia tekoja 

merkityksellistämisen kautta. (Peltoniemi 2018, 38, 89).  
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Kuvio 8 Itseohjautuvan tiimimallin käyttöönotto  

Tässä opinnäytetyössä itseohjautuvuutta tukeva johtaminen nimettiin toiseksi keskeiseksi itseoh-

jautuvan toimintamallin käyttöönottoa mahdollistavaksi tekijäksi. Tulos on yhtäläinen useiden 

muiden tutkimusten kanssa. Muun muassa Nadram & Kosterin (2014) tutkimustulosten mukaan 

johtava prosessi on menestyksekkään implementaation ensimmäinen prioriteetti. Myös Geerts, 

Bierbooms & Cloudt (2021, 117) ja Renkema kumppaneineen (2018, 82–84) korostavat tutkimus-

tuloksissaan johtamisen muutosta. 

Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan itseohjautuvuutta tukeva organisaatiokulttuuri nousi kes-

keiseksi itseohjautuvaa toimintamallia mahdollistavaksi tekijäksi omana osa-alueena. Renkeman 

ym. (2018, 82–84) tutkimuksessa laaditut 12 kriittistä suositusta organisaatiomuutoksessa kohti 

itseohjautuvia tiimejä piti sisällään myönteiseen organisaatiokulttuuriin viittaavia elementtejä ku-

ten tiimin keskinäisen luottamuksen. Myös Weerheim ym. (2019, 113) tutkimuksessa korostettiin 

tiimin jäsenten hyviä suhteita. Tämän opinnäytetyön tulosten mukaan itseohjautuvuutta mahdol-

listava organisaatiokulttuuri pitää sisällään toiminta- ja työskentelytavat- ja kulttuurit, itseohjautu-

vuutta tukevat ominaisuudet sekä itseohjautuvuutta tukevan ilmapiirin.  

Merkityksenanto 
(=sensegiving, 
sensemaking)

Strateginen 
muutos 

(itseohjautuva 
tiimimalli)

Strategiset teot 

Organisaatiokultt
uurin muutos
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Opinnäytetyön tulosten mukaan neljäs itseohjautuvuutta mahdollistava osa-alue on itseohjautu-

vuutta tukeva ajattelu. Vastaavanlaisia tuloksia ei löytynyt mistään tähän opinnäytetyöhön valikoi-

tuneista tutkimuksista, mutta useat aikaisemmat tutkimukset pitivät sisällään itseohjautuvuutta 

tukevan ajattelun kaltaisia elementtejä uudenlaisen ideologian omaksumisesta eli itseohjautuvan 

toimintamallin käyttöönottoon liittyvästä ajattelusta.  

Tässä itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa koskevassa opinnäytetyössä itseohjautuvuutta 

tukevat resurssit korostuivat jokaisessa haastattelussa itseohjautuvuutta mahdollistavana tekijänä. 

Resurssit jakautuivat henkilöstö, - talous ja aikaresursseihin. Tämän opinnäytetyön tulokset vahvis-

tavat Renkeman ym. tutkimustuloksia, jonka mukaan toimiakseen idealistisesti tiimi tarvitsee run-

saasti aikaa keskusteluun, palautteenantoon ja säännöllisiä tapaamisia valmentajan kanssa (Ren-

kema ym. 2018, 82–84).  

 

 

Itseohjautuvuuden käyttöönottoa estävät tekijät 

Opinnäytetyön tulosten mukaan itseohjautuvan toimintamallin estäviä tekijöitä löytyy suhteessa 

yleisesti toimialaan, yhteiskuntaan ja suomalaiseen kulttuuriin. Myös mallin aikaisemmissa kokei-

luissa muun muassa Iso-Britanniassa on havaittu vastaavanlaisia ilmiöitä. Vaikka itseohjautuvien 

tiimien periaatteita voidaan soveltaa toiseen organisaatioon, voi työskentelytapojen perusteellisen 

implementaation aikaansaaminen edellyttää muutoksia maan kansallisissa säännöksissä sekä suu-

rempaa kulttuurista muutosta (Lalani, Fernandes, Fradgley, Ogunsola & Marshall 2019, 2; Geerts 

ym. 2021, 116–117). 

Opinnäytetyön tulosten perusteella itseohjautuvuutta tukemattomat arvot ja strategia nostettiin 

yhdeksi itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa estäväksi tekijäksi. Itseohjautuvan organisaa-

tion Buurtzorgin taustalla toimii Teal- ideologia (Jos de Blok 2020), jolle on ominaista arvojen oh-

jaama kulttuuri. (Laloux 2015, 56.) Näin ollen tämän opinnäytetyön tulos tukee Teal- ideologian 

mukaista teoreettista viitekehystä ja on hyvin ymmärrettävä. 
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Renkema ym. (2018, 81–83) mukaan tällä hetkellä yksi suurimmista haasteita on siirtää organisaa-

tion perinteiset hierarkkiset struktuurit kohti itseohjautuvia tiimejä. Itseohjautuvuutta tukematto-

mat rakenteet ja nousivat myös tässä opinnäytetyössä itseohjautuvan toimintamallin käyttöönot-

toa estäväksi tekijäksi. Lalanin kumppaneineen tutkimuksessa (2019, 2) korostuvat mahdolliset 

kansalliset muutostarpeet lainsäädäntöön. Tässä opinnäytetyössä korostui enemmänkin mahdolli-

suuksien etsiminen rajoittavan lainsäädännön lomasta varsinaisten muutostarpeiden sijaan, vaikka 

lainsäädäntö Suomessa sosiaali- ja terveysalalla nähtiinkin tiukkana. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassaan Renkeman (2018, 82–84) tutkimuksen tulosten kanssa 

koskien itseohjautuvan toimintamallin implementointivaiheessa resursseja: ihanteelliseen imple-

mentaatioon sekä toimiakseen idealistisesti tiimi tarvitsee runsaasti aikaa keskusteluun, palaut-

teenantoon ja säännöllisiä tapaamisia valmentajan kanssa.  

Organisaationkulttuurin merkityksen nähtiin olevan perustavanlaatuinen tekijä suhteessa itseoh-

jautuvuuden käyttöönottoon. Myös Whilmanin (2014, 159) mukaan organisaatiokulttuuri on yksi 

pääteema osallistavien innovaatioiden hyvässä implementaatiossa. 

6.2 Eettisyyden ja luotettavuuden arvioiminen 

Tässä opinnäytetyössä noudatettiin tutkimuksen tekemisen eettisiä ohjeistuksia perustuen tutki-

museettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin sekä ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 218; 

TENK 2019; ARENE 2019.) Tämän opinnäytetyön luotettavuutta arvioitiin käyttäen laadullisen tut-

kimuksen luotettavuuskriteereitä. Luotettavuuskriteereitä ovat vahvistettavuus (confirmability), 

siirrettävyys (transferability), uskottavuus (credibility) ja luotettavuus (dependability) (Lincoln & 

Cuba 1985, 38–42). 

Opinnäytetyön tarve oli työelämälähtöinen ja aiheesta käytiin keskustelu tilaajaorganisaation 

kanssa. Aiheesta on vain vähän aikaisempia suomenkielisiä tutkimuksia, joten tutkimukselle oli sel-

keä tarve. Opinnäytetyötä varten tehtiin sopimus opinnäytetyöhön osallistuvan organisaation, 

opinnäytetyön tekijän sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjaajan kesken. Opin-

näytetyösopimuksessa sovittiin muun muassa opinnäytetyön dokumentoinnista, tekijänoikeu-

desta, julkisuudesta sekä esittämisestä.  
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Opinnäytetyöhön osallistuminen oli vapaaehtoista. Opinnäytetyöhön osallistuvat henkilöt ilmaisi-

vat kukin suullisesti selkeästi vapaaehtoisuutensa ja suostumuksensa osallistua opinnäytetyöhön 

ennen varsinaista opinnäytetyön haastattelua. Ennen haastattelutilannetta haastateltavien kanssa 

käytiin läpi suullisesti pyyntö osallistua haastatteluun (Liite 5) sekä suostumus opinnäytetyöhön 

(Liite 6).  

Opinnäytetyön luotettavuutta lisäsi opinnäytetyön tekijän esiymmärryksen kartuttaminen tutkitta-

vasta aiheesta ja huolellisesti laadittu teemahaastattelurunko, joka laadittiin teoreettisen viiteke-

hyksen perusteella (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 166). Haastattelurunkoa esitestattiin 

kahdella Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opis-

kelijalla, joista toinen työskentelee lähiesimiestehtävissä. Esitestauksen perusteella tähdättiin ky-

symysten ymmärtämisen ja tarkentamisen parantamiseen. Esitestauksen perusteella voitiin arvi-

oida myös haastattelun keskimääräinen pituus. Teemahaastattelurungossa ilmeni jonkin verran 

päällekkäisyyksiä vielä lopulta, mutta saatu haastatteluaineisto oli rikas ja syvällinen, eikä päällek-

käisyys kysymyksissä vaikuta tutkimuksen luotettavuuteen heikentävästi vaan se saattoi jopa toi-

mia työkaluna haastateltavan itsereflektioon ja monipuolisemman aineiston saamiseen. Opinnäy-

tetyön tutkimusaineisto koostui kuuden sosiaali- ja terveysalalla toimivan organisaation johtajan, 

vastuuhenkilön, sidosryhmän edustajan ja itseohjautuvuuden asiantuntijan haastattelusta itseoh-

jautuvuuden käyttöönotosta osaksi organisaation toimintaa osallistavan innovaation näkökul-

masta. Haastattelut olivat henkilökohtaiset ja haastatteluihin osallistumisprosentti oli 100 %. Tä-

män opinnäytetyön aineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti ja huolellisesti. 

Aineistonhallintasuunnitelma tehtiin DMPTuuli-aineistonhallintatyökalua apuna käyttäen (Liite 1). 

Aineisto hävitettiin opinnäytetyön valmistumisen jälkeen asianmukaisesti. 

Tässä opinnäytetyössä on pyritty kuvaamaan tutkimusprosessia alusta loppuun saakka loogisesti, 

tarkasti ja läpinäkyvästi luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkimusprosessi olisi siirrettävissä muuhun 

vastaavanlaiseen kontekstiin. Haastatteluiden lainauksia on käytetty tulosten raportoimisessa run-

saasti esimerkkeinä sekä tekstin elävöittämiseksi ja luotettavuuden lisäämiseksi. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2017, 198).  

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän luotettavuus on yleisesti saanut jonkin verran kritiikkiä. Holis-

tinen harhaluulo eli virhepäätelmä on yksi laadullista tutkimusta koskevista huolista, joka 
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tarkoittaa, että tutkija on tutkimusprosessin edetessä yhä vakuuttuneempi johtopäätöksiensä oi-

keellisuudesta. (Kankkunen & Vehviläinen – Julkunen 2018, 197). Opinnäytetyön tekijä on kiinnit-

tänyt tietoisesti huomiota virhepäätelmän mahdollisuuteen. Erilaiset tulkinnat ovat aina yhtey-

dessä jollain tasolla tutkijan tekijän omiin tulkintoihin, arvoihin, pyrkimyksiin sekä 

maailmankatsomukseen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2018, 165–167). Tämän opinnäyte-

työn tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta niitä voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina itseoh-

jautuvan toimintamallin käyttöönotosta.  

6.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa: 

1. Itseohjautuvuutta tukevat arvot ja strategia, johtaminen, organisaatiokulttuuri ja ajattelu mah-

dollistavat itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa organisaatiossa. 

2. Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönoton estäviä tekijöitä ovat toimialaan, kulttuuriin ja yh-

teiskuntaan liittyvät haasteet, arvoihin ja strategiaan liittyvät haasteet, itseohjautuvuutta tukemat-

tomat rakenteet ja lainsäädäntö, itseohjautuvuutta tukemattomat resurssit ja itseohjautuvuutta 

tukematon organisaatiokulttuuri, toimintamallit ja ajattelu. 

3. Työntekijän osallisuus itseohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa on välttämättömyys.  

Kehittämisajatuksiksi esitetään seuraavaa: 

Itseohjautuvan toimintamallin käyttöönottoa voidaan edistää seuraavin konkreettisin toimenpi-

tein: 

1. Organisaatiossa toteutetaan aktiivisesti osallistavaa strategiatyötä 

2. Organisaatiossa toteutetaan valmentavaa, mahdollistavaa ja palvelevaa johtamistyyliä 

3. Työntekijöille ja tiimeille mahdollistetaan säännöllinen aika itsereflektioon 

4. Organisaatiokulttuurissa pyritään muodostamaan itseohjautuvuutta mahdollistavia toi-

minta- ja työskentelytapoja sekä myönteistä organisaatiokulttuuria vaalitaan 



50 
 

 

5. Työnohjausta hyödynnetään itseohjautuvuutta tukevan ajattelun syntymiseksi ja ylläpitä-

miseksi 

6. Henkilöstöön, aikaan ja talouteen liittyvien resurssien vaikutus itseohjautuvan toiminta-

mallin käyttöönottoon tiedostetaan 

 

 

Jatkotutkimusaiheet: 

Jatkossa on tärkeää tutkia, millaisia osaamistarpeita itseohjautuvan toimintamallin käyttöönotta-

minen synnyttää työntekijälle. Tärkeää on myös saada tarkempaa tietoa esihenkilöille syntyneistä 

osaamistarpeista sekä osallisuudesta laajemmin. Osallisuutta olisi hyvä tutkia asiakkaan ja lähipii-

rin näkökulmasta toimiessa itseohjautuvalla toimintamallilla. 

1. Tietoa tarvitaan siitä, millaista osaamista ja millaiset taidot ovat hyödyksi työntekijälle itse-
ohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa osaksi organisaation toimintaa 
 

2. Tietoa tarvitaan siitä, millaista osaamista ja millaiset taidot ovat hyödyksi esihenkilölle itse-
ohjautuvan toimintamallin käyttöönotossa osaksi organisaation toimintaa 
 

3. Työntekijöiden omia osallisuuden kokemuksia olisi tarpeen tutkia. Tietoa tarvitaan laajem-
min myös asiakkaan ja lähipiirin osallisuudesta koskien itseohjautuvalla toimintamallilla 
työskennellessä. 
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Liitteet 

Liite 1. Aineistonhallintasuunnitelma 

Itseohjautuvat tiimit – estävät ja mahdollistavat tekijät rakenteissa, kulttuu-

rissa ja toimintamalleissa 

 

Aineiston yleiskuvaus 

Kuvaile, millaiseen aineistoon opinnäytetyösi perustuu. Millaista aineistoa kerätään, tuote-

taan tai käytetään uudelleen? Missä tiedostomuodossa aineisto on? 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineistonhankintaa varten haastatellaan sosiaali- ja 

terveysalalla toimivan organisaation / organisaatioiden johtajia ja itseohjautuvuuden asiantunti-

joita. Haastatteluja on yhteensä 6 kpl. Haastattelut toteutetaan Covid-19 pandemian vuoksi Mic-

rosoft Teamsin välityksellä ja ne nauhoitetaan. Haastattelut voidaan tallentaa myös videona. 

Haastattelut litteroidaan word- tiedostoon (.docx). Litteroitu aineisto tallennetaan opinnäyte-

työntekijän OneDrive- kansioon. 

Miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan? 

Alkuperäinen haastatteluaineiso tallennetaan opinnäytetyöntekijän OneDrive-kansioon, josta 

otetaan käsiteltäväksi kopiot litterointia varten, joka takaa alkuperäisen aineiston säilymisen. Ai-

neiston yhtenäisyyden ja laadun varmistaminen: Haastattelun teemat ja haastattelurunko laadi-

taan huolella. Haastattelu testataan ennalta mahdollisten muutostarpeiden havaitsemiseksi ku-

ten apukysymysten täsmentämiseksi. Litteroinnissa ja aineistonkäsittelyssä noudatetaan 

huolellista ja ja järjestelmällisetä suunnittelua ja toteutusta.  

Eettiset periaatteet ja lainsäädäntö 

Mitä juridisia seikkoja liittyy aineistonhallintaan (esim. tietosuojalaki ja muu aineiston käsit-

telyyn liittyvä lainsäädäntö)? 
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Haastatteluissa ei kerätä haastateltavien henkilötietoja. Haastateltavien taustatietoja kerätään 

ainoastaan sen verran mikä on välttämätöntä opinnäytetyön kannalta. Haastateltavat kooda-

taan, jotta tunnistetietoa ei synny. Opinnäytetyön toteuttamisessa noudatetaan hyvää tieteel-

listä käytäntöä ja tutkimuksen tekemisen eettisiä ohjeita. Valmiissa opinnäytetyössä ei mainita 

organisaation nimeä. 

Miten hallinnoit käyttämäsi, tuottamasi ja jakamasi aineiston oikeuksia? Onko aineisto salas-

sapidettävää? 

Opinnäytetyöstä tehdään opinnäytetyösopimus tilaajaorganisaation, opinnäytetyöntekijän ja Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun kesken. Kerätty aineisto on luottamuksellinen eikä sitä luovuteta 

ulkopuolisille henkilöille, ainoastaan opinnäytetyön tekijä käsittelee aineistoa. 

Dokumentointi ja metatiedot: aineiston keruun, sisällön ja käsit-

telyn dokumentointi 

Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimiva ja uu-

delleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten?  

Kerättyä aineistoa ei julkaista sellaisenaan. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus- Ammatti-

korkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut- sivustolla: https:/www.theseus.fi/. 

 

Tallentaminen ja varmuuskopiointi opinnäytetyön tekemisen ai-

kana 

Minne aineistosi tallennetaan ja miten se varmuuskopioidaan? 

Kaikki aineisto tallennetaan opinnäytetyöntekijän OneDrive- kansioon. Aineistosta otetaan var-

muuskopio opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisen tietokoneen salasanasuojatulle kovalevylle. 

Kuka valvoo pääsyä aineistoon, ja miten suojattua pääsyä aineistoon valvotaan?  1 of 2 
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Opinnäytetyöntekijän OneDrive-kansioon on käyttöoikeus ainoastaan opinnäytetyöntekijällä. 

Opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisen tietokoneen salasana on tiedossa ainoastaan opinnäyte-

työntekijällä.  

Aineiston tallentaminen, avaaminen ja arkistointi opinnäyte-

työn valmistuttua 

Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin ai-

neisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville? 

Haastatteluaineisto tuotetaan ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten. Haastatteluaineisto on ai-

noastaan opinnäytetyöntekijän käytössä eikä sitä aseteta avoimesti saataville. Kaikki aineisto tu-

hotaan varsinaisen opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. Opinnäytetyö on valmis julkaistavaksi 

joulukuussa 2021. 

Mihin tutkimusaineisto arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi? 

Haastatteluaineistoa käytetään ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten eikä sitä ole tarve arkis-

toida. Kaikki aineisto poistetaan välittömästi, kun opinnäytetyö on hyväksytty. 

Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit 

Kuka vastaa aineistonhallinnasta eri vaiheissa? Tarvitaanko erillisiä resursseja? 

Opinnäytetyöntekijä vastaa yksin aineistonhallinnasta eri vaiheissa. Erillisiä resursseja ei tarvita. 
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Liite 2 Tiedonhaun kuvaus 

Tietokanta Hakusanat Rajaus Hakutulos Valittu 

CINAHL 
 

self-direction OR 
self-manage-
ment AND lead-
erdship 

-full text 
-2011-2021 
-peer reviewed 

24 1 

ProQuest Data-
base 

self-organizing 
teams OR self- 
organization 
AND employee-
driven innova-
tion 

-full text 
-peer reviewed-
last 10 years 
 

179 3 

Emerald Insight self-organizing 
teams OR self- 
organization 
AND implemen-
tation 

-full text 
-only open ac-
cess 
- peer reviewed 
-article 
-last 10 years 

51 3 

Pubmed self-direction OR 
self-organizing 
team AND lead-
ership 

-full text 
- last 10 years 
- peer reviewed 

77 1 

Sage Journals “self-organizing 
teams” OR “self- 
organization” 
AND employee 
driven innova-
tion 

-full text 
-last 10 years 
- peer reviewed 

0 0 

Yhteensä   331 8 
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Liite 3 Opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen valitut artikkelit 

Tekijä, vuosi, 
maa 

Tutkimuksen 
nimi 

Tutkimuksen tar-
koitus 

Menetelmä ja ai-
neisto 

Keskeisin tulos 

1.Geerts, I., 
Bierbooms, J. & 
Cloudt, S. 2021. 
Alankomaat. 

Understanding 
self-managing 
teams in Dutch 
healthcare: 
empirical evi-
dence 
to non-sequen-
tial team 
development 
processes 

Kuvata itseohjau-
tuvien tiimien ke-
hittymistä pro-
sessina 
terveydenhuol-
lossa  

Kvalitatiivinen 
tutkimus. Ha-
vainnointi (N=13) 
ja retrospektiivi-
set haastattelut 
(N=14) 

Empiiriset tulok-
set tukivat itse-
ohjautuvuuden 
kehittymisen nä-
kökulmaa. Itse-
ohjautuvuuden 
havaittiin kehit-
tyvän kolmen eri-
laisen prosessin 
kautta.  

2. Renkema, M., 
Bondarouk, T. & 
Bos-Nehles, A. 
2018. Alan-
komaat. 

Transformation 
to self-managing 
teams: 
lessons learned - 
A look at current 
trends and data 

Kuvata, kuinka 
muutosprosessia 
kohti itseohjau-
tuvaa tiimiä voi-
daan helpottaa 
sekä kuvata mi-
ten esimiehet ja 
HR-ammattilaiset 
voivat parhaiten 
tukea näitä tii-
mejä ja heidän 
rooliaan. 

Haastattelut 
(N=55). Haasta-
teltavana johta-
jia, valmentajia 
sekä itseohjautu-
van tiimin jäseniä  

12 kriittistä suo-
situsta neljälle 
eri sidosryhmälle 
organisaa-
tiomuutoksessa 
kohti itseohjau-
tuvia tiimejä. 

3.Weerheim, W., 
Van Rossum, L. & 
Ten Have, W. 
2018. Alanko-
maat. 

Successful imple-
mentation of 
self-managing 
teams 

Kuvata itseohjau-
tuvan tiimin me-
nestyksekästä 
implementaa-
tiota mielenter-
veyssektorilla 

Kvalitatiivinen ta-
paustutkimus. 
Haastattelut 
(N=18) kahdesta 
eri itseohjautu-
vasta tiimistä 

Kolme menestys-
tekijää menes-
tyksekkääseen 
implementaati-
oon löytyi: tiimin, 
selkeä päämäärä, 
hyvät suhteet tii-
min sisällä ja tii-
min historian 
huomiointi val-
mentamisessa 

4.Nadram, S. & 
Koster, N. 2014. 
Alankomaat.  

Organizational 
innovation and 
integrated care: 
lessons from 
Buurtzorg 

Kuvata case- 
Buurtzorg avulla 
integroitumista, 
jossa keskitytään 
organisatoriseen 
innovaatioon 

Tapaustutkimus, 
joka perustuu 
laajempaan tut-
kimukseen. 
Haastattelut 
(N=38) koostui-
vat yrityksen pe-
rustajan, yhtiö-
kumppanin, 
valmentajien, 
sairaanhoitajien, 

Monitasoinen- ja 
ulotteinen lähes-
tymistapa seli-
tyksenä menes-
tykselle. 
Ensisijainen me-
nestystekijä on 
johtava prosessi 
ja toissijaiset or-
ganisaation 
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asiakkaiden ja 
henkilökunnan 
yhdestä tai use-
ammasta haas-
tatteluista. 

päätoimiston tu-
kipalvelut. 

5.Lalani, M., Fer-
nandes, J., 
Fradgley, R., 
Ogunsola, C. & 
Marshall, M. 
2019. Iso-Britan-
nia. 

Transforming 
community nurs-
ing services 
in the UK; les-
sons from a par-
ticipatory 
evaluation of the 
implementation 
of a new 
community nurs-
ing model in East 
London 
based on the 
principles of the 
Dutch 
Buurtzorg model 

Tutkimuksen tar-
koitus oli selvit-
tää missä määrin 
Buurtzorg- mallin 
periaatteita voi-
daan mukauttaa 
yhteisöhoitoon 
Iso-Britanniassa. 

Laadullinen tutki-
mus. Havain-
nointi kokouk-
sissa sekä 
puolistrukturoitu 
haastattelu 
(N=23). Haasta-
teltavina itseoh-
jautuvan tiimin 
jäseniä, johtajia, 
sosiaalityönteki-
jöitä sekä poti-
laita.  

Uuden lähesty-
mistavan menes-
tys oli vaihtele-
vaa. 
Potilaskokemus 
oli positiivinen. 
Malli tarjosi tär-
keää oppimista 
palveluintegraa-
tion kehittä-
miseksi. Joitakin 
ydinpiirteitä oli 
vaikea ottaa 
käyttöön Iso-Bri-
tannian kansalli-
sessa terveyden-
huollossa maiden 
välisten kult-
tuuri- ja sääntö-
erojen vuoksi, 
joka esti sairaan-
hoitajien mah-
dollisuutta to-
teuttaa 
autonomiaa 
työssään.  

6.Wihlman, T., 
Hoppe, M., Wihl-
man, U. & Sand-
mark, H. 2014. 
Ruotsi.  

Employee-driven 
Innovation in 
Welfare Services 

Tavoitteena on 
tutkia empirian 
pohjalta inno-
voinnin esteitä ja 
osallistumismah-
dollisuuksia  
hyvinvointipalve-
luiden työnteki-
jöillä. 
 

Kvalitatiivinen 
tutkimus Ruotsin 
terveydenhuol-
lon sektorilla nel-
jän kunnan alu-
eella koskien 
kahdeksaa yksik-
köä. Puolistruk-
turoidut haastat-
telut toteutettiin 
(N=27) työnteki-
jöille. 

Tutkimuksen tu-
lokset osoittivat, 
että kehittämi-
nen, tuki ja orga-
nisaatiokulttuuri 
vaikuttivat suu-
resti työntekijän 
kykyyn osallistua 
ja osallistua orga-
nisaation  
innovatiivisiin 
prosesseihin. 
Kussakin näistä 
pääteemoista oli 
mahdollistavia ja 
estäviä tekijöitä. 
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7. Høiland, G. & 
Willumsen, E. 
2018. Norja.  

 Resistance-
driven Innova-
tion? Frontline 
Public Welfare 
Workers’ Coping 
with Top-down 
Implementation 
 
 

Tutkimuksessa 
tarkastellaan 
työn osallistamis-
menetelmiä Nor-
jan NAV:ssa. 
(työllisyys- ja hy-
vinvointipalve-
lut). Keskiössä oli 
työntekijöiden 
kokemukset yl-
häältä alas joh-
detuista imple-
mentaatioista 
aikaisemmilta 
vuosilta: 1. sel-
viytymisstrate-
giat sekä 2. ana-
lysoida 
selviytymisstra-
tegioita työnteki-
jälähtöisten in-
novaatioiden 
kannalta.  

Laadullinen ta-
paustutkimus. 
Havainnointi 
(N=24) ja puo-
listrukturoidut 
syvähaastattelut 
(N=11) etulinjan 
työntekijöille ja 
heidän johtajil-
leen 4 kuukau-
den vuonna 
2015. 

Top- down oh-
jeet voivat olla 
ristiriidassa työn-
tekijöiden am-
matillisten priori-
teettien ja 
arvokkuuden ko-
kemuksen 
kanssa. Tämä voi 
aiheuttaa työnte-
kijöissä innovaa-
tion implemen-
taatiota estäviä 
mekanismeja. 
työntekijälähtöi-
set innovaatiot 
takaavat organi-
saation julkisen 
arvon toimitta-
mista, estävät yli-
määräistä vai-
vannäköä ja ajan 
hukkaa. 

8. Surakka, J. 
(toim.), Burström, 
T., Jantunen, S., 
Jeglinsky-Kankai-
nen, I., Piippo, J., 
Rosengren, Å., 
Ruotsalainen, S., 
Sinervo, T. 2020. 
Suomi.  

Itseohjautuvuus 
ikäihmisten pal-
veluissa 

Tarkoitus on sel-
vittää, miten it-
seohjautuvan tii-
mityöskentelyn 
hallinnon malli 
soveltuu Suomen 
kotihoidon käy-
täntöihin. 

Menetelmät 
koostuvat koti-
hoidon tiimin ja 
sen asiakkaiden 
ryhmä- ja yksilö-
haastatteluista, 
asiakas- ja henki-
löstökyselytutki-
muksista (N=108 
ja seurantakysely 
N=1218) sekä 
kustannustehok-
kuusanalyyseista. 

Itseohjautuvuu-
della on suoma-
laisessa palvelu-
järjestelmässä 
myönteisiä tulok-
sia lähinnä palve-
luasumisessa ja 
vähän kotihoi-
dossa. Itseohjau-
tuvuus oli yhtey-
dessä 
työhyvinvointiin. 
Itseohjautuvuu-
della havaittiin 
olevan myöntei-
nen vaikutus kus-
tannusmuutok-
siin kahden 
vuoden kuluttua.  
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Liite 4 Opinnäytetyösopimus 

 

Sopimus   1 (2) 

 23.11.2021 Virhe. 
Tuntematon 
asiakirjan 
ominaisuude
n nimi. 

 

 

Sopimus opinnäytetyöstä  

1 Sopijaosapuolet 

Toimeksiantaja Jyväskylän Hoivapalvelut ry/HoivaBuust-hanke. 

Toimeksiantajan edustaja Riitta Halmesaari 

Yhteystiedot  

(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

Polttolinja 39, 40520 Jyväskylä. 
riitta.halmesaari@jklhoivapalvelut.fi,  040 557 XXXX 

Opinnäytetyön toimeksiantajan edustajana hyväksyn mahdollisen yhteydenoton opinnäytetyön tuottamista 
jatkokehitysehdotuksista/-ideoista   Kyllä  Ei 

Mikäli haluat jatkossakin tietoa JAMKin koulutuksista, palveluista ja tapahtumista, voit jättää yhteystietosi 
osoitteessa https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/tilaa-uutiskirje/ 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) 

Tutkinto-ohjelman päällikkö 

Yliopettaja Sirpa Tuomi, sirpa.tuomi@jamk.fi 

Ohjaava(t) opettaja(t) 

Tapio Mäkelä, tapio.makela@jamk.fi 

Opiskelija 

Opinnäytetyön tekijä(t), opiskelijanumero(t) Elisa Hyvärinen AA5249 

2 Opinnäytetyö 

2.1 Opinnäytetyön aihe 

Opiskelija laatii opinnäytetyön seuraavasta aiheesta: 

Itseohjautuvan tiimin käyttöönotto, osallistavan innovaation näkökulmasta. 
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Liite 5 Aineistonkeruuseen liittyvä saatekirje 

PYYNTÖ OSALLISTUA OPINNÄYTETYÖN HAASTATTELUUN 22.4.2021 

Opinnäytetyö 

Itseohjautuvuuden käyttöönotto osaksi organisaation toimintaa osallisuuden, rakenteiden ja toi-
mintamallien näkökulmasta. YAMK opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja ter-
veysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. 

Muuttuva maailma ja muuttuva toimintaympäristö sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla vaativat 
organisaatioilta taitoa saada koko henkilöstö innovoimaan ja kehittämään toimintojaan. Itseohjau-
tuvuus on yksi työelämän uusia suuntia, josta on jo kokeiluja sosiaali- ja terveysalalla Suomessakin. 
Siinä työntekijät ottavat entistä enemmän vastuuta työnsä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Itse-
ohjautuvuuden on todettu lisäävän työnimua ja vähentävän työuupumusta. Ajankohtainen kysy-
mys on, miten vanhustyön vetovoimaa voidaan edistää, johon yksi mielenkiintoinen ratkaisu voi 
olla uudenlainen tapa organisoitua, itseohjautuvalla tiimimallilla. Tässä opinnäytetyössä aihetta 
lähestytään työntekijän osallisuuden kautta osallistavan innovaation näkökulmasta. 

Pyyntö osallistua opinnäytetyöhön 

Pyydän teitä osallistumaan opinnäytetyöhön, jossa tutkitaan itseohjautuvuuden implementaatiota 
osaksi organisaation toimintaa osallistavan innovaation näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata arviointeja itseohjautuvuuden käyttöönotosta osaksi 
organisaation toimintaa. Käyttöönottoa kuvataan työntekijän osallisuuden, estävien ja mahdollis-
tavien tekijöiden organisaatiokulttuurin, rakenteiden ja toimintamallien näkökulmasta. Opinnäyte-
työn tavoite on tuottaa uutta tietoa siitä, miten työntekijän osallisuus toteutuu muutoksessa 
osaksi organisaation toimintaa. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää itseohjautuvuuden kehittämi-
sessä Jyväskylän Hoivapalveluissa sekä osana ilmiön kehittämistä koko sosiaali- ja terveysalalla. 

Opinnäytetyön eteneminen 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja sen aineistonkeruu toteutetaan yksilöhaastatteluina, 
jonka haastattelumenetelmä on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Opinnäytetyöhön haastatel-
laan kuutta (N=6) johtajaa, vastuuhenkilöä, sidosryhmän edustajaa tai itseohjautuvuuden asian-
tuntijaa. Haastattelut toteutetaan heinä-elokuussa 2021 Microsoft Teamsin välityksellä ja haastat-
telut nauhoitetaan litterointia ja analysointia varten. Haastatteluun tulee varata aikaa 90 
minuuttia. Ennen haastattelua haastateltavan kanssa käydään suullisesti läpi tämä pyyntö sekä 
suostumus osallistumisesta opinnäytetyöhön. 
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Opinnäytetyön vapaaehtoisuus, palkkiot, tietojen luottamuksellisuus, säilytys ja tietosuoja 

Opinnäytetyöhön osallistuminen on täysin vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota. Aineiston 
hallinnassa noudatetaan ehdotonta huolellisuutta ja opinnäytetyön tekijä on ainoa, joka aineistoa 
käsittelee. Haastattelut ovat luottamuksellisia. Aineiston hallinnasta on laadittu yksityiskohtainen 
selostus, joka on nähtävillä opinnäytetyön liitteissä (liite 1). Aineistoa käytetään ainoastaan tätä 
opinnäytetyötä varten. 

 

Opinnäytetyön tulokset 

Opinnäytetyön arvioitu valmistuminen on joulukuussa 2021. Valmis opinnäytetyö julkaistaan 
Theseus Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut- sivustolla: https:/www.theseus.fi/, 
josta se on luettavissanne.  

 

Opinnäytetyöntekijän yhteystiedot 

Elisa Hyvärinen, sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opiskelija 
(YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Puh. 050 XXX XX XX (tieto poistettu), AA5249@student.jamk.fi (opinnäytetyön aikana) tai 
niina.elisa.hyvarinen@gmail.com (opinnäytetyön jälkeen) 
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Liite 6 Suostumus opinnäytetyöhaastatteluun 

SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN 

Itseohjautuvan tiimin käyttöönotto osallisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyö YAMK.  

Opinnäytetyön toteuttaa Elisa Hyvärinen (sairaanhoitaja, AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämi-
sen ja johtamisen opiskelija (sairaanhoitaja, YAMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata itseohjautuvan tiimin käyttöönottoa osallisuuden näkökul-
masta. Tällä suostumuksella ilmaisen, että olen lukenut ja ymmärtänyt opinnäytetyön tekijän mi-
nulle lähettämän pyynnön osallistua haastatteluun, josta on selvinnyt riittävät tiedot opinnäyte-
työstä, sen etenemisestä sekä opinnäytetyöhön liittyvästä vapaaehtoisuudesta, palkkiosta, 
tietojen luottamuksellisuudesta, säilytyksestä sekä tietosuojasta.  

Pyyntö osallistua haastatteluun- lomake on käyty läpi kanssani myös suullisesti ennen haastattelua 
ja minulla on ollut mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä. Ymmärrän osallistumisen olevan vapaaeh-
toista ja minulla on oikeus keskeyttää opinnäytetyöhön osallistuminen missä vaiheessa tahansa. 
Mikäli keskeytän opinnäytetyöhön osallistumisen haastattelujen jälkeen, on opinnäytetyön teki-
jällä silti oikeus käyttää jo keräämäänsä aineistoa opinnäytetyöhönsä. Ymmärrän, että minä tai or-
ganisaationi ei välttämättä hyödy tästä opinnäytetyöstä.  

Vahvistan suullisesti osallistumiseni opinnäytetyöhön ja suostun osallistumaan opinnäytetyön 
haastatteluun.  

Pyyntö osallistua haastatteluun sekä suostumus opinnäytetyöhaastatteluun ovat toimitettu säh-
köisesti haastateltavalle. Lomakkeet ovat käyty suullisesti läpi ennen haastattelua. Haastateltava 
on antanut haastattelutilanteessa suullisen suostumuksensa osallistua opinnäytetyön haastatte-
luun sekä sähköisesti, joka jää opinnäytetyön tekijän arkistoon.  
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Liite 7 Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot 

• sukupuoli, ikä, työkokemusvuodet? 

• ammatillinen koulutuksenne?  
• tämänhetkinen tehtävänimike?  

• kokemus / rooli / suhde HoivaBuust hankkeeseen tai itseohjautuviin tiimeihin? 

Teemahaastattelukysymykset 

1. Mahdollistavat ja estävät tekijät 
 

• millaisia mahdollistavia tekijöitä itseohjautuvien tiimien käyttöönotolle näette organisaation 
rakenteissa? 

• millaisia estäviä tekijöitä itseohjautuvien tiimien käyttöönotolle näette organisaation raken-
teissa? 

• millaisena näette sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asettamat mahdollisuudet tai ra-
joitteet (esimerkiksi lainsäädäntö) suhteessa itseohjautuvan tiimin käyttöönottoon? 

• millaisia mahdollistavia tekijöitä näette a.) toimintamalleissa b.) työskentelykulttuurissa? 

• millaisia estäviä tekijöitä näette a.) toimintamalleissa b.) työskentelykulttuurissa? 

• miten muutoin kuvailisitte itseohjautuvuuden mahdollistavia, estäviä tai tukevia tekijöitä? 
tekijöitä?  

 
2. Käyttöönoton osa-alueet 

 

• tukevatko organisaation yhteiset arvot ja strategia itseohjautuvien tiimien käyttöönottoa? 

• tukevatko erilaiset säännöt ja normit itseohjautuvien tiimien käyttöönottoa osaksi toimin-
taa? 

• millaisena näette organisaatiokulttuurin vaikutuksen itseohjautuvan tiimin käyttöönottoon? 

• Onko havaittavissa esimerkiksi eri ammattikuntien tai eri työtehtävissä työskentelevien väli-
siä eroja suhtautumisessa itseohjautuvan tiimin käyttöönottoon? 

 
3. Työntekijöiden osallisuus 

 

• millaisena näette työntekijöiden osallisuuden itseohjautuvan tiimin käyttöönotossa? 

• Onko työntekijän osallisuus käyttöönotossa merkityksellistä ja jos on niin miksi?  

• millaista työntekijöiden osallisuus on tällä hetkellä itseohjautuvan tiimin käyttöönotossa / 
organisaatiomuutoksessa? 

• mikäli muutoksia työntekijän osallisuuteen liittyen tarvittaisiin, niin millä tavoin osallisuu-
den tulisi muuttua palvellakseen itseohjautuvien tiimien käyttöönottoa parhaalla mahdolli-
sella tavalla? 

• millä tavoin edellä mainitut asiat (osallisuus) näkyvät organisaation arvoissa ja strategiassa? 
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4. Ihanteellinen käyttöönotto 

• millaisena näette itseohjautuvan tiimin ideaalin käyttöönoton? 

• millainen on käyttöönoton nykytila kohdeorganisaatiossa? 

• mitä muutoksia tulisi tapahtua, jotta käyttöönotto voisi tapahtua ihanteellisella tavalla? 
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Liite 8 Opinnäytetyön tulokset  

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Arvot ja strategia itseohjautu-
vuuden perustana 

Itseohjautuvuutta tukevat arvot 
ja strategia 

Itseohjautuvuuden käyttöönot-
toa mahdollistavat tekijät 

Työntekijän osallisuus arvo- ja 
strategiatyössä 

Työntekijöiden arvo- ja strategia-
tietoisuus 

Valmentava johtaminen Itseohjautuvuutta tukeva johta-
minen 

Palveleva johtaminen 

Mahdollistava johtaminen 

Osaamisen tunnistaminen 

Luottamus 

Erilaisuuksien huomioiminen 

Matalahierarkkisuus 

Toistensa tunteminen 

Palkitsemisjärjestelmä 

Yksinkertaiset johtamisrakenteet 

Mahdollistavat toiminta- ja työs-
kentelytavat 

Itseohjautuvuutta tukeva organi-
saatiokulttuuri 

Myönteinen organisaatiokult-
tuuri 
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Yksilön ja tiimin itseohjautu-
vuutta tukevat ominaisuudet 

Itseohjautuvuutta tukeva ilma-
piiri 

Luottamus 

Matalahierarkkisuus 

Organisaatiokulttuurin lähtökoh-
tien alkukartoitus 

Uudelleen organisoitumista kos-
keva ajattelu 

Itseohjautuvuutta tukeva ajattelu 

 

Asenteet 

Uudenlainen ajattelutapa 

Yksinkertaiset ajatusmallit 

Uuden ideologian omaksuminen 

Henkilöstö Itseohjautuvuutta tukevat re-
surssit 

Talous 

Aika 

Yleiset kansalliset tai kansainäli-
set haasteet 

Toimialaan, kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan liittyvät haasteet 

Itseohjautuvuuden käyttöönot-
toa estävät tekijät 

Historiaan liittyvät haasteet 

Yhteiskunnan piirteisiin liittyvät 
haasteet 
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Toimijakentän haasteet 

Työntekijän vähäinen osallisuus 
arvo- ja strategiatyössä 

Arvoihin ja strategiaan liittyvät 
haasteet 

Strategian konkretisoimatto-
muus 

Byrokraattisuus Itseohjautuvuutta tukemattomat 
rakenteet ja lainsäädäntö 

Velvoittava lainsäädäntö (työai-
kalaki, ammattikuntarakenne) 

Lainsäädännön ylitulkinta 

Epäselvät toimintamallit 

Tarkkarajainen työnkuva 

Talous Itseohjautuvuutta tukemattomat 
resurssit 

Henkilöstö 

Aika 

Perinteinen organisaatiokulttuuri Itseohjautuvuutta tukematon or-
ganisaatiokulttuuri, toimintamal-
lit ja ajattelu 

Halu toimia vanhalla totutulla ta-
valla 

Rutiininomaisuus 

Perinteinen työvuoroajattelu 

Autoritäärinen ja hierarkkinen 
ajattelu 

Asiakkaan osallisuus Osallisuuden muodot 
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Lähipiirin, naapuruston ja omais-
ten osallisuus 

Osallisuus itseohjautuvassa toi-
mintamallissa ja sen käyttöön-
otossa 

Organisaation osallisuus 

Työntekijän osallisuus 

Ymmärryksen puute osallisuuden 
hyödyistä 

Osallisuutta estävät tekijät 

Tiedon puute osallisuudesta 

Omalla epämukavuusalueella 
työskentely osallistavassa toimin-
nassa 

Osallisuutta tukemattomat ra-
kenteet 

Muutosvastarinta 

Top-Down kehittäminen 

Osallisuutta tukeva johtaminen Osallisuutta edistävät tekijät 

Kannustus- ja palkitsemisjärjes-
telmä 

 

 

 

 

 

 


