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MODe tutkimusteemat

1. Itseohjautuvan organisaation rakenteet ja johtaminen

2. Matka itseohjautuvaksi organisaatioksi

3. Itseohjautuvuuden pimeät puolet



Mikä tekee joukosta ihmisiä 
organisaation?



ORGANISAATIO ON IHMISJOUKKO JOLLA ON YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ, JOTA KAIKKI 
KOORDINOIDUSTI PYRKIVÄT EDISTÄMÄÄN 



Byrokratia
”[THE OFFICIAL] IS ONLY A SMALL COG IN A CEASELESSLY 
MOVING MECHANISM WHICH PRESCRIBES TO HIM AN 
ESSENTIALLY FIXED ROUTE OF MARCH.” - MAX WEBER



ITSEORGANISOITUMINEN, YHTEISÖOHJAUTUMINEN



Ihmiset itseohjautuvat

Organisaatiot itseorganisoituvat

Self-managing organizations

=

Organizations that ”radically
decentralize authority in a 
formal and systematic way
throughout the 
organization” 

- Lee & Edmondson, 2017



Itseorganisoituminen



Itseorganisoituminen: 
Milloin se toimii?
• Työntekijät: Mitä 

motivoituneemmat ja 
asiantuntevammat

• Työ: Mitä vähemmän 
keskinäisriippuva

• Tuote: Mitä räätälöidympi

• Ympäristö: Mitä 
nopeammin muuttuva



Organisoitumisen 
kolme universaalia 
ongelmaa
• Työnjako

• Tehtävien tunnistaminen
• Tehtävien delegointi

• Motivointi
• Oikean tekemisen 

palkitseminen
• Vapaamatkustamisen 

estäminen

• Informointi
• Oikean suunnan varmistaminen
• Keskinäisriippuvaisen tekemisen 

koordinointi

Lähde: Martela 2019: What makes self-
managing organizations novel? Journal of 
Organization Design. Perustuen Puranam
et al. 2014



Lähde: Martela 2019: What makes self-managing organizations novel?
Journal of Organization Design. Perustuen Puranam et al. 2014



Itseorganisoituminen

organisaation näkökulmasta

Itseohjautuminen yksilön 

näkökulmasta



Johtajan funktiot: Mitä työntekijät 
odottavat esimieheltä?

1. Itsensä johtaminen, 
yhteisohjautuminen & 
asiakasohjautuminen

2. Tiimivastuu

3. Vertaistuki, taitojen 
kouluttaminen, sisäiset 
huolehtijat, kyselyt, HR-tiimi

4. Sisäiset mentorit, 
vertaisoppiminen, 
käytäntöyhteisöt, 
kehittymiskeskustelut

5. Jokaisen vastuu, 
konfliktinratkaisutaitojen 
kouluttaminen

1. Tehtävänhallinta
• Tavoitteiden asetanta, delegointi, 

priorisointi, aikataulutus, vastuu päätöksistä

2. Suoritusten arviointi
• Palaute, valvonta, palkitseminen

3. Psykologinen tuki
• Emotionaalinen tuki, motivaatiosta

huolehtiminen, rajojen asetanta, 
tiimihengen rakentaminen, hyvinvoinnista
huolehtiminen

4. Kehittymisen tuki
• Pätevyyden varmistaminen, oppimisen tuki, 

kehittyminen, urakehitys

5. Konfliktien ratkaisu
• Tiimien sisällä, tiimien välillä, asiakkaiden

kanssa jne.

Tarpeet Esimiehetön ratkaisu



Itseohjautumista ja yhteisöohjautumista 
voi vahvistaa myös rakenteita kokonaan 
purkamatta



Myyttejä, käytänteitä, varjoja –
Toimivan työyhteisön jäljillä

Perttu Salovaara



Antropologit & historioitsijat yhteisöistä

Metsästäjä-
keräilijät

• Tasa-arvo

• Autonomia

• Dominanssi



Oligarkian rautainen laki?



TERMI MÄÄRITTELY

Self-management, 

self-leadership 

Itsensä johtaminen: yksilön kyky johtaa ja organisoida omaa elämäänsä ja työtään (Neck & Manz, 1996, 445); 

kun yksilö käyttäytyy toisin kuin normaalisti, eikä ole ulkoisia voimia jotka pakottaisivat hänet ylläpitämään 

käytöksen.

Self-determination 
Itsemääräämisteoria, itsemääräytyminen: ihminen on aktiivinen toimija, ja pyrkii toteuttamaan omaa 

tarkoitustaan.  Kuvaa ihmisen motivaatiota ja psykologisia tarpeita. (Deci & Ryan, 2000). 

Self-directed
Itseohjattu oppiminen: viittaa ympäristöihin, joissa tuetaan oppilaiden itsenäistä työskentelyä, esim. oppimista 

ohjaavan tietokoneohjelman avulla. Ongelmaksi voi muodostua sosiaalisen oppimisen puuttuminen. 

Self-regulation Itsesäätely: Tunneälykkyyteen liitetty kyky tunnistaa ja hallita omia tunteita, sis. voimavaroja ja kyvykkyyksiä. 

Self-managed,

autonomous 

teams 

Autonomiset, itseohjautuvat tiimit: Selittäa ̈ periaatteet, miten tiimit voivat toimia autonomisesti organisaatiossa. 

Autonomisia tiimejä on tutkittu 1950-luvulta lähtien, ja erityiset tiimien kehittämisbuumit olivat 1980- ja 90-luvulla. 

(Patanakul, Chen & Lynn, 2012) 

Management by 

self-control 

Itseohjautuva johtaminen: Druckerin (1954) mukaan tietotyö vaatii työntekijöiltä itsensä johtamisen taitoja. Tämä 

liittyy tavoitejohtamiseen: kun tavoitteet ovat työntekijälle selvillä, hänen oletetaan ohjaavan itse itseään näiden 

suunnassa. Vaatii työntekijöiltä uusia ajattelutapoja, kyvykkyyksiä ja työkaluja. 

Self-contained, 

self-regulated

Esim. W.L. Gore’lla on omavaraisia tehtaita, jotka operoivat itsenäisesti niille valikoituja tuotantolinjoja. “Kun 

tehtaiden koko ylittää 150 henkeä, toinen itsenäinen tehdas rakennetaan sen viereen.”

Self-governance Itsehallinto: viittaa yleensä valtion autonomiseen, itsenäiseen asemaan. 

Self-managed 

organization 

Itseohjautuva organisaatio: Koko työyhteisö toimii itseohjautuvasti, ei vain tiimit ja yksilöt: vallan radikaali 

hajauttaminen koko organisaatioon muodollisesti ja systemaattisesti (Lee & Edmondson, 2017). 

Self-organizing 

Itseorganisoituminen: Miten asiat organisoituvat kompleksisissa systeemeissa ̈ (Plowman ym., 2007). 

Esimerkiksi ihmisen keho on kompleksinen systeemi, jossa eri osat ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia 

toistensa toiminnoista. Kehon toiminnot järjestyvät itsenäisesti ilman erillistä ”ohjausta”. 

? ? ? Yhteisöohjautuminen, yhteisohjautuminen, joukko-ohjaistuminen – jaettu, monikollinen johtajuus





However, if people do not understand the sense of 
what they are doing, they are moving in all kind of 

directions that fit the best to their own reality. There is 
then a disconnection and the processes get stuck. 

– Bekman, 2015



Guide to the XR UK Self-Organising System:
https://docs.google.com/document/d/1V708TO8N96vNvG0hus
fFnv9aY3dVcoE8Y3Z8t7jhL_A/edit

Extinction Rebellion

https://docs.google.com/document/d/1V708TO8N96vNvG0husfFnv9aY3dVcoE8Y3Z8t7jhL_A/edit
https://docs.google.com/document/d/1V708TO8N96vNvG0husfFnv9aY3dVcoE8Y3Z8t7jhL_A/edit
https://docs.google.com/document/d/1V708TO8N96vNvG0husfFnv9aY3dVcoE8Y3Z8t7jhL_A/edit


Extinction Rebellion (Elokapina)



Työyhteisötaidot

HIERARKIA YHTEISÖOHJAUTUVUUS

Päätöksenteko Neuvonpitoprosessi

Konfliktit raportoidaan ylös Konflikteja sovittelevat kaikki

Tiiminvetäjä vetää palaverit Kiertävä, jaettu johtajuus

Palaute pomolta Keskinäinen palautteenanto

Tavoitteet ylhäältä Keskinäinen tavoitteista sopiminen

Johtaja Monikollinen johtajuus

Tehtävien jaon hoitaa pomo Menettelytavat tehtävien jakamiseksi

Ihmisistä huolehtii HR Me huolehdimme toisistamme



Valve



Neuvonpitoprosessi

1. 

Kysy ihmisiltä 
joihin päätös 

vaikuttaa

2. 

Kysy ihmisiltä 
jotka 

tuntevat 
asiaa

3. 

Voit tehdä 
päätöksen



Advice process (Futurice)
Voit tehdä päätöksen kun…

1. Puhut niiden kanssa, joita 
asia koskee

2. Puhut niiden kanssa, joilla 
on asiantuntemusta

3. Muista 3x2



Yhteis-
ymmärryksen 
hakeminen

Source: Sociocracy 3.0 – Practical guide



Colleague Letter of Understanding - CLOU

Henkilökohtainen liiketoiminnallinen missio:

Oma tarkoitus yrityksen sisällä. Antaa suunnan toiminnalle 

Tehtävät: keskeiset työt joita henkilö suorittaa saavuttaakseen 
”henk.koht. liiketoiminnalisen mission” 

Askelmerkit: keskeisten mittareiden identifiointi, joilla kollegat 
arvioivat toistensa toimien ja mission toteutumista.

Ajallinen panostus: paljonko aikoo käyttää aikaa mission 
toteuttamiseen 

CLOU kollegat: nimetään henkilöt, joiden kanssa sitoumus tehdään. 
Allekirjoitukset hyväksymisen merkiksi.



Varjoja paratiisissa?



ONGELMA ITSEOHJAUTUVUUS

Vastuu Tuottaa stressiä, kuluttaa

Epävarmuus Muuttuvat rakenteet, ei jatkuvuutta

Infoähky ja 
ideat

Kuinka valita työt kun kaikki on 
mahdollista?

Yhteinen suunta Miten varmistetaan yhteinen suunta kun 
kaikki tekevät päätöksiä?

Päätöksenteko Mihin päätökset pohjautuvat? ”Kafka”

Viestintä Tietoa syntyy eri puolilla, missä data,  
keksitään pyörä/virhe uudestaan

Epämuodollinen 
valta

Ei pomoja, ei raportointia – klikkejä, jotka 
vaikuttavat epävirallisesti

Konfliktit Happy family, ei tartuta ongelmiin
Konfliktit ratkottava itse, prosessi

Verkosto Vaikutusvalta verkoston kokoinen

HIERARKIA

Vastuu ylhäällä, ei omistajuutta

Muiden päätösten armoilla

Vaatimus olla ajan tasalla lähes 
kaikista mahdollisista tietolähteistä

Yhteinen suunta ylhäältä annettuna, 
ei ymmärretä, ei sitouduta

Päätökset tulevat ylhäältä annettuina

Koskaan ei tiedä kaikkea, viestinnässä 
aina vika

Voimattomuutta, passivoidutaan –
syntyy vastarintapesäkkeitä, klikkejä

Asioista vaietaan, pelko, valitetaan 
pomoista => pahan ilman lintu

Vaikutusvalta: hierarkia + verkosto



MIKÄÄN ORGANISAATIOMALLI EI TOIMI ILMAN TÄTÄ?

HUOLENPITO
CARE



In the end, the best thing about Futurice is that the
company — and by company I mean all you
people — takes HR, people management and the
importance of people having a good time at work
with the utmost seriousness. It makes Futurice a 
place that glows with security. You’re allowed to 
screw up, you’re given the chance to succeed. 
Futu cares. 



YHTEISÖOHJAUTUVUUDEN NÄKÖKULMA

1. Itseohjautuvuudessa ei ole kyse yksilöstä, itsestä, 
vaan miten elää yhteisössä.

2. Työyhteisöissä on rakenteita, prosesseja ja johtajuutta, 
jotka on suunniteltu yhdessä. 

3. Minäkö pitäisin huolta sinusta ja yhteisöstä?
Mekö sopisimme yhdessä työnkuvista?

Pitääkö meidän oppia elämään yhdessä?



Tulevaisuuden organisaatio on itseohjautuva. 

Siksi tarvitsemme tutkimusta.

www.moderesearch.fi

@itseohjautuvuustutkimus

MODe kiittää ja kumartaa!
Kysymyksiä, kommentteja, ideoita…?


