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Itseohjautuvuutta voidaan tar-
kastella kahdesta näkökulmasta. 
Käytännön työelämä on muuttu-

massa itseohjautuvampaan suuntaan 
ja tutkimus korostaa itseohjautuvuut-
ta yhtenä suurena, kasvavana trendinä. 
Rohkeimmat esittävät, että keskijohto 
olisi pitkälti korvautumassa johtajuu-
den muuttumisella.

Trendinä on nähtävissä organisaati-
oiden madaltuminen, mikä pakottaa 
työyhteisöt entistä itseohjautuvampaan 
toimintaan. Työtä sinänsä on, mutta 
perinteiset työpaikat ovat vähenemässä.

Tilastot ja tutkimukset USA:n työ-
elämästä osoittavat muutoksen ohjaa-
van itsetyöllistämiseen ja useisiin sa-
manaikaisiin työpaikkoihin. Toisin 
sanoen, tulevaisuudessa yhä useampi 
työntekijä on yrittäjä, itsensätyöllistäjä, 
joka myy palvelunsa useille työpaikoil-
le, eli asiakkaille. Sama muutos on ta-
pahtumassa viiveellä myös Euroopassa 
ja Suomessa.

Mitä sitten tarkoitamme itseohjau-
tuvuudella? Kompleksisuutta ja systee-
miajattelua kuvaava tutkimus käsittelee 
muun muassa itseuudistumista ja itse-
organisoitumista monivuorovaikutteis-
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Yksilön ja työyhteisön itseohjautuvuus on noussut erääksi 
keskeiseksi aiheeksi organisaatioiden ja työnteon tulevaisuutta 
pohdittaessa.

ten systeemien ilmentyminä (Pirjo 
Ståhle ja Glenda Eoyang). Tällöin 
tarkoitetaan systeemien sisällä tapahtu-
vaa muutos- ja kehitysprosessia, joka 
alkaa kuin itsestään määrättyjen edelly-
tysten täyttyessä. Organisaatiot näh-
dään systeemeinä, jotka ovat jatkuvasti 
syntymässä joksikin, mitä ei etukäteen 
voida tarkalleen ohjata tai määritellä 
saatikka kontrolloida tai pakottaa.

Koemme hyödylliseksi tarkas-
tella itseohjautuvuutta organi-
saatioiden keinona vahvistaa 

kilpailukykyä ja toimia tuloksekkaasti 
tavalla, jossa tiimeillä on entistä enem-

män vapauksia ohjata omaa toimin-
taansa. Tätä ilmiötä kuvaa ansiokkaasti 
Frederic Laloux kirjassaan Reinventing 
Organizations. Monet kirjassa esitellyt 
organisaatiot ovat vieneet hyvinkin pit-
källe työntekijöiden mahdollisuuden 
päättää itse asioistaan verrattuna siihen, 
mihin olemme aiemmin tottuneet.

Itseohjautuvuuden tutkimuksella ja 
käytännöllä on pitkät perinteet esimer-
kiksi teollisuuden piirissä. Jo 1990-lu-
vulla tehtiin Suomessa teollisuudessa 
self-managed ja self-leading-team -ko-
keiluja ja soveltamisia, riippuen siitä, 
kuinka syvälle eri prosesseihin tiimin 
itsenäinen ohjaus vietiin. Uutta ovat 

Ihmisten käsitykset ja heidän jakamansa 
tarinat hyvästä johtamisesta ja 
onnistuneesta toiminnasta voivat olla hyvin 
erilaisia kuin mitä itseorganisoituva ja 
ketterä toiminta edellyttää.x »
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esimerkit isoista, tuhansien ihmisten 
organisaatioista, joissa työntekijät toi-
mivat itseohjautuvasti ja joissa itseoh-
jautuvuus ulottuu syvemmälle, jolloin 
voidaan puhua itseorganisoitumisesta. 

Tutkimuksessa on osoitettu itseohjau-
tuvuuden laajat positiiviset vaikutukset 
tuottavuuteen ja laatuun, asiakaskoke-
mukseen sekä henkilöstön tyytyväisyy-
teen ja joustavuuteen. Asiakastyytyväisyy-
den, tuottavuuden ja hyvinvoinnin 
tuloksia on nähty myös Lalouxin kirjan 
yritysesimerkeissä, joista Suomessa kes-
kustelussa on ollut erityisesti Hollannissa 
toimiva, voimakkaasti kasvanut tervey-
denhoidon organisaatio Buurtzorg.

Tutkimukset ja kokemuksemme tu-
kevat ajatusta, että itseohjautuvuuden 
myötä voidaan parantaa muun muassa:

    työntekijöiden motivaatiota ja 
sitoutumista 
   organisaation kykyä reagoida 
muutoksiin
   asiakaspalvelua ja laatua
   pitkän tähtäimen kannattavuutta

Sisäinen motivaatio on keskeinen 
ajuri, jotta jaksamme tehdä in-
nokkaasti korkealaatuista työtä. 

Edward Deci ja Richard Ryan ovat 
todenneet tärkeimmiksi sisäisen mo-
tivaation vaikuttimiksi läheisyyden/
yhteisöllisyyden, kyvykkyyden sekä 
vapaaehtoisuuden kokemisen omassa 
työssä.

Yhteisöllisyyden tunne on tärkeässä 
roolissa itseohjautuvissa tiimeissä, jois-
sa tiimin omat yhdessä mietityt toi-
mintaperiaatteet, kokemus samassa 
veneessä olemisesta sekä asioista yhdes-
sä keskusteleminen ja päättäminen 
täyttävät tämän tarpeen.

Kyvykkyys liittyy osaamisen ja op-
pimisen sopivaan tasapainoon. Itseoh-
jautuvassa toiminnassa jokainen vastaa 
itse suuremmassa määrin oman työnsä 
laadusta. Itseohjautuvissa tiimeissä val-
vova esimies on vaihtunut laadusta 
huolehtivaan asiakkaaseen. Vapaaehtoi-
suus puolestaan liittyy mahdollisuuteen 
tehdä itse valintoja, jotka kannattelevat 
kokonaisuutta. Sisäinen motivaatio 

syntyy työntekijän kokemuksesta, jossa 
hän itse tietoisesti valitsee työskentele-
vänsä vapaaehtoisesti yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi.

Toimintaympäristön muuttuessa or-
ganisaatioiden kyky reagoida muutok-
siin yhä nopeammin on tullut entistä 
tärkeämmäksi. Päätökset on tehtävä re-
aaliaikaisesti siellä, missä asiat oikeasti 
tapahtuvat. Ei ole aikaa odottaa, että 
vyörytetään päätöksentekoa ylös ja odo-
tellaan päätöksen valumista alas samaa 
reittiä. Pitkän tähtäimen kilpailukyky 
vaatii joustavuutta ja muuntautumisky-
kyä asiakkaiden tarpeiden sekä ympäris-
tön muuttuessa. Kun ollaan joustavia ja 
kyvykkäitä reagoimaan, myös asiakas-
palvelu paranee työntekijän kyetessä 
ratkaisemaan tilanteet välittömästi (vrt. 
Lean, jossa asiakaspalveluprosessin ta-
voitteena on mahdollisimman nopea 
asian käsittely).

Organisaatioiden toimiessa itseohjau-
tuvasti yhteisesti sovittujen periaatteiden 
mukaisesti, ei enää tarvita samaa määrää 
esimiehiä tai työnjohtoa kuin aikaisem-
min. Matalampi organisaatio toimii tuot-
tavammin ja pienemmin kustannuksin. 
Pitkän tähtäimen kannattavuus paranee 
tehokkaamman organisaation, motivoi-
tuneempien työntekijöiden sekä parem-
man asiakaspalvelun myötä.

Itseohjautuvuus nostaa uudenlaisia 
kysymyksiä organisaatioiden kehittä-
miseen. Miten tuemme muutosta ja 
matkaa kohti itseohjautuvuutta. Haas-
teena on, että useissa organisaatioissa 
toimintatapa on ollut vuosikymmeniä 
melko samankaltaista, jolloin ihmisten 
käsitykset voivat erota paljonkin itseor-
ganisoituvan ja ketterän toiminnan 
edellytyksistä.

Matkaa itseohjautuvuuteen voidaan 
tukea laajalla paletilla erilaisia keinoja 
ja menetelmiä. Esimerkiksi Deloitten 
tekemän laajan kansainvälisen Human 
Capital 2016 -tutkimuksen perusteella 
organisaatioiden rakenteen muuttami-
nen tiimimäistä toimintaa tukevaksi 
nähtiin keskeisimpänä muutostrendi-
nä. Yksilöiden ja ryhmien itseohjautu-
vuuden tukemiseen voidaan myös pa-
nostaa lisäämällä vertaistukea ja 

sparrausta sekä dialogia tiimeissä, kes-
kinäistä palautetta ja yhdessä tehtävää 
arviointia. Kehitystä voidaan lisäksi 
tukea käyttämällä sisäisiä tai ulkoisia 
coacheja auttamaan tiimien yhteistä 
pohdintaa. 

Toimiva ja tuloksellinen itseoh-
jautuvuus edellyttää yksilöiltä 
itsen johtamisen valmiuksia, 

mikä näkyy muun muassa omiin ta-
voitteisiin ja työn merkitykseen poh-
jautuvana ajanhallinnan, priorisoinnin 
ja omien työtapojen kehittämisenä. 
Jaettu johtajuus ja keskinäinen valmen-
taminen ovat teemoja, joiden työstämi-
sellä organisaatiot voivat lähteä liikkeel-
le itseohjautuvuuden lisäämisessä.

Osallistava yhteisen matkan suunnit-
telu ja yhteinen keskustelu yksilöiden, 
tiimien ja eri organisaatiotasojen välillä 
on kokemuksemme mukaan keskeinen 
tekijä matkan onnistumiselle.
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