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1 JOHDANTO 

Organisaatiouudistukset ja -muutokset ovat nykyään työelämässä arkipäivää. 
Kuten sanonta kuuluu: mikään ei ole pysyvää paitsi muutos (mm. Kotter 1995). 
Muutos on organisaatioille ennemminkin normaali- kuin poikkeustila (Salem 
2002), ja esimerkiksi vuonna 2014 lähes kaksi kolmesta suomalaisesta 
työpaikasta uudisti organisaationsa tai ainakin pyrki siihen (HS 28.1.2014). 
Mikäli organisaatiot haluavat pysyä mukana kilpailussa, on kyky muuttua ja 
muuntautua niille elintärkeä. Muutoksessa ja ajassa mukana pysyminen ei ole 
enää pelkästään yritysmaailman asia, vaan myös julkiselta sektorilta vaaditaan 
nopeita muutoksia ja kykyä toimia ajan edellyttämissä raameissa. Onkin 
sanottu, että julkinen sektori alkaa muistuttaa toimintatavoiltaan yhä 
enenevissä määrin yritysmaailmaa (mm. Koivumäki 2008). Jatkuvasti 
muuttuvassa työelämässä tarvitaankin erityisesti muutosvalmiutta. 
 
Organisaatioissa tapahtuu jatkuvaa muutosta ja kehitystä ilman varsinaisia 
suunniteltuja muutoksiakin. Suunnitelluista organisaatiomuutoksista 
merkittävä osa kuitenkin epäonnistuu (Beer & Nohria 2000). Usein sanotaan, 
että muutos epäonnistuu, koska ihmiselle on luontaista vastustaa muutosta, 
sillä se herättää epävarmuutta ja pelkoa omasta tulevaisuudesta (mm. Bailey & 
Raelin 2015; Hakonen, Lipponen, Kaltiainen & Kupiainen 2015; Proctor & 
Doukasis 2003). Muutoksen onnistumiseen vaikuttavatkin monet seikat, jotka 
ovat sidoksissa juuri henkilöstöön ja heidän kokemukseensa muutoksesta. 
Muun muassa muutosjohtaminen ja muutosviestintä ovat merkittävässä 
asemassa henkilöstön vakuuttamisessa muutoksen tarpeellisuudesta ja täten 
muutoksen onnistumisessa (Fuchs & Prouska 2014; Nelissen & van Selm 2008).  
 
Tämä tutkimus tehtiin toimeksiantona Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtorille, ja sen oli tarkoitus tukea yhtenäisemmän organisaatiokulttuurin 
rakentumista fuusion jälkeen ja edistää organisaatiomuutoksen läpivientiä. 
Valtori on keväällä 2014 perustettu palvelukeskus, jonka tarkoituksena on 
tarjota toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset palvelut koko 
valtionhallinnolle. Valtori on koottu yli 80 valtionhallinnon virastosta tulleista 
työntekijöistä ja toimii 42 eri toimipaikkakunnalla. Valtorilaisia on noin 1 100, 
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joten yhtenäiselle organisaatiokulttuurille on todellinen tarve – muutos on 
kaikille suuri. Tässä työssä halutunlaisen muutoksen läpiviemiseksi 
perehdytään tarkemmin muutosviestintään ja muutoksen johtamiseen 
yhteisöllisyyden kasvattamiseksi tällä hetkellä pirstaleisessa organisaatiossa.  
 
Seuraavaksi tässä luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset sekä kohdeorganisaatio. Luvuissa 2, 3 ja 4 esitellään 
tutkimuksen teoriataustaa aiemman tutkimuksen puitteissa. Tarkemmin 
määritellään organisaatiokulttuurin, organisaatiomuutoksen, muutosviestinnän 
sekä yhteisöllisyyden käsitteitä, jotka koettiin tärkeimmiksi käsitteiksi tämän 
tutkimuksen kannalta.  
 
Luvussa 5 perehdytään tarkemmin siihen, miten tämä tutkimus tehtiin ja 
esitellään tutkimusaineisto. Luvussa 6 ovat tutkimuksen tulokset. Luvussa 7 on 
pohdinta ja johtopäätökset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Tutkimus tehtiin valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille ja työn ta-
voitteena oli selvittää, millä tavoin yhteisöllisen organisaatiokulttuurin raken-
tumista voidaan tukea fuusion jälkeen ja mikä rooli viestinnällä on siinä. Tut-
kimuksen tekijä työskenteli tätä työtä tehdessään Valtorissa viestintäassistentti-
na. 
 
Tutkimuskysymykset: 

1. Miten yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista voidaan tukea fuusion 
jälkeen?  

2. Miten organisaatiokulttuurin muutoksesta pitäisi viestiä, jotta muutokseen so-
peutuminen olisi helpompaa?  

3. Millainen muutosjohtaminen ja -viestintä tukee muutoksen läpivientiä? 
 
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrittiin vastaamaan, miten viestinnällä 
voidaan tukea yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista uudessa ”fuu-
siomaisesti” koostetussa valtionhallinnon organisaatiossa. Toisella tutkimusky-
symyksellä pyrittiin saamaan vastaus siihen, millainen muutosviestintä tukee 
parhaiten organisaatiokulttuurin rakentumista fuusion jälkeen. Kolmannella 
tutkimuskysymyksellä vastattiin siihen, miten johdon toiminta ja viestintä vai-
kuttivat ja vaikuttavat muutoksen onnistumiseen. 

1.2 Kohdeorganisaation esittely 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on vuonna 2014 perustettu 
palvelukeskus. Valtorin tehtävänä on tuottaa ja kehittää toimialariippumatto-
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mia tietojärjestelmäpalveluita, perustietotekniikkaa sekä sähköisen asioinnin ja 
hallinnon tukipalveluja valtionhallinnon käyttöön. Valtori toimii valtionva-
rainministeriön alaisena erityisvirastona.  
 
Valtorissa työskentelee kesällä 2016 noin 1 100 henkeä ympäri Suomea, yhteen-
sä 42 paikkakunnalla. Suurin osa valtorilaisista on siirtynyt Valtoriin toiminto-
siirtojen mukana muista, noin 80 valtionhallinnon virastoista. Viimeiset toimin-
tosiirtojen mukana tulevat henkilöt siirtyivät Valtoriin 1.6.2016, jonka jälkeen 
Valtori oli henkilöstönsä puolesta valmis organisaatio. 

 
TaitaVa-organisaatiokulttuurin kehittämisprojekti 
 
Valtorissa alkoi syksyllä 2015 TaitaVa-projekti (Taidolla ja tahdolla tavoitteisiin 
Valtorissa), joka tähtää yhteisen organisaatio- ja toimintakulttuurin rakentami-
seen fuusion jälkeen. TaitaVa-projekti koettiin tärkeäksi, sillä henkilöstölle 
muutos on ollut merkittävä ja luonnollisesti se on myös tuonut mukanaan epä-
varmuutta. Valtorilaisten työssä kaikki on muuttunut, vaikka työ valtionhallin-
non sisällä jatkuukin. Erityisesti pitkään valtion virastoissa työskennelleille 
henkilöille työpaikan vaihtaminen voi olla merkittävä muutos. Valtorissa työs-
kentelevät eivät myöskään ole enää virkasuhteessa, vaan työsuhteessa. 
 
TaitaVa-projektilla suuri muutos halutaan viedä läpi hallitusti ja saada sisäistä 
voimaa työskentelyyn sekä varmistaa henkilöstön hyvinvointi, työtyytyväisyys, 
työssä jaksaminen ja motivaatio työtä kohtaan. Projekti kestää vuoteen 2018 
saakka. TaitaVa on Valtorin sisäinen kehittämisprojekti, jonka tehtävänä on to-
teuttaa arvojen mukaista toimintaa, edistää Valtorin vision toteutumista ja tu-
kea strategisten tavoitteiden saavuttamista. Projektissa hankitaan koko henki-
löstölle valmennusta, jonka avulla rakennetaan yhdessä Valtorin organisaa-
tiokulttuuria parhaita toimintatapoja ja käytäntöjä luoden. Valmennuksella ha-
lutaan myös vastata tuloksellisesti tulevaisuuden haasteisiin ja asiakkaiden tar-
peisiin. Kuviosta 1 nähdään TaitaVa-projektin pääperiaatteet, jotka ovat hyödyn 
tuottaminen asiakkaalle, ammattimaisuus ja edelläkävijyys, tehokkaasti yhteen 
toimiminen sekä lupaamansa tekeminen kunnolla. 
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Kuvio 1. TaitaVa-periaatteet 
 
Viestintä valtionhallinnossa 
 
Valtori on valtion virasto, joten tässä osiossa käydään läpi valtionhallinnon 
viestintää koskevia erityispiirteitä. Valtorissa oli tämän tutkimuksen tekoaikana 
kolmen hengen viestintätiimi: viestintäpäällikkö, tiedottaja ja viestintäassistent-
ti.  Tärkeimpinä sisäisinä viestintävälineinä voidaan pitää intranetiä, henkilös-
töinfoja ja kuukausiraportteja.  
 
Valtionhallinnon viestinnän erityispiirteisiin yrityspuolen viestintään nähden 
kuuluu, että sen toimintaperiaatteet sekä tavoitteet pohjautuvat perusoikeuk-
siin, kuten osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksiin, sananvapauteen, oikeustur-
vaan, oikeuteen omaan kieleen ja kulttuuriin sekä opetusta ja sivistystä koske-
viin perusoikeuksiin (Valtionhallinnon viestintäsuositus 2010, 11). Keskeisin 
ominaisuus valtionhallinnon viestinnässä on oikeus saada tietoa viranomaisten 
julkisista päätöksistä ja niiden valmistelusta. Tämä ilmenee julkisuusperiaattee-
na ja viranomaisten velvollisuutena tuottaa ja jakaa tietoa. Lisäksi viranomais-
viestintään vaikuttavat monet eri alojen säännöstöt ja hallinnolliset periaatteet – 
valtionhallinnon viestintään kohdistuu tämän vuoksi erityisiä laatu- ja toimin-
tatapavaatimuksia. (Valtionhallinnon viestintäsuositus 2010.) 
 
Viestinnän merkitys on kasvanut yhteiskunnassa viime vuosien aikana, ja se 
luo uudenlaisia odotuksia myös valtionhallinnon viestinnälle. Viestinnän on 
oltava johdonmukaista ja säännöllistä. Valtionhallinnon viestintään vaikuttavat 
samat tekijät ja odotukset kuin yleensäkin hallintoon: avoimuus, kansalaiskes-
keisyys, osallistuminen ja vuorovaikutus ovat olennaisia tavoitteita. Tehokas ja 
tuloksellinen tehtävien hoito vaatii tavoitteellista, suunnitelmallista, koordinoi-
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tua ja ammattimaisesti toteutettua viestintää. (Valtionhallinnon viestintäsuosi-
tus 2010.) 
 
Tämän työn kannalta kiinnostavinta on kuitenkin se, miten valtionhallinnossa 
viestitään organisaation sisällä. Valtionhallinnon viestintäsuositus (2010) toteaa, 
että sisäisen viestinnän tarkoitus on varmistaa, että kaikilla organisaatiossa toi-
mivilla on tiedossaan toiminnan tavoitteen ja työn tekemisen kannalta oleelli-
nen tieto. Viraston johdolla ja esimiehillä nähdään olevan keskeinen rooli viras-
ton sisäisessä tiedonkulussa.  

Sisäinen viestintä on oleellinen osa jokaisen työyhteisön toimintaa. Työelämän jatku-
vassa muutoksessa virastojen ja laitosten henkilöstö tarvitsee säännöllisesti ajanta-
saista ja monipuolista tietoa muun muassa toiminnasta ja taloudesta. (Valtionhallin-
non viestintäsuositus 2010, 21–22.) 

Laki yhteistoiminnasta valtion laitoksissa ja virastoissa sanoo, että työntekijöillä 
tulee olla mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa ja viraston toimintaa 
koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi todetaan, että sisäisellä viestinnällä on 
vahva yhteys työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Henkilöstön kokemukset 
viestinnästä työyhteisön sisällä ovat riippuvaisia siitä, miten sitoutuneita orga-
nisaation johto ja esimiehet ovat hyvään sisäiseen viestintään. Toisaalta tode-
taan myös, että henkilöstöllä ja jokaisella työntekijällä on vastuu etsiä tarvitse-
mansa tieto ja toisaalta välittää itsellään oleva olennainen tieto niille, joita se 
koskettaa. (Valtionhallinnon viestintäsuositus 2010.) 
 
Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa (2010, 22) korostetaan myös hyvän 
muutosviestinnän merkitystä: 

Sisäisen viestinnän merkitys korostuu erityisesti organisaatiomuutoksissa. Pääperi-
aate tulee olla, että henkilöstölle kerrotaan heitä koskevien toimenpiteiden perusteis-
ta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ennen asioiden ratkaisemista. Henkilöstölle tiedo-
tetaan päätöksistä ennen mediaa. Laajoissa muutoshankkeissa kannattaa laatia erilli-
nen sisäisen viestinnän suunnitelma, joka käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. 
Suunnitelmassa tulee erityisesti huomioida ne kohderyhmät, joita muutoshanke kos-
kee, muutosten aikataulu, eri viestintäkanavat ja -keinot hankkeen eri vaiheissa sekä 
henkilöstön kuulemistilaisuudet. Hyvällä muutosviestinnällä mahdollistetaan, että 
henkilöstö löytää oman roolinsa muutoksessa ja siten vapautuu toimimaan tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. (Valtionhallinnon viestintäsuositus 2010, 22.) 
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2 ORGANISAATIOKULTTUURI 

Tässä luvussa esitellään ja määritellään organisaatiokulttuurin käsitettä ja sii-
hen liittyviä lähikäsitteitä, kuten alakulttuureja. Lisäksi kerrotaan julkisen sek-
torin organisaatiokulttuurin eroista yksityiseen sektoriin verrattuna. 
 
Aivan kuten jokaisella ihmisellä, myös jokaisella organisaatiolla on omat piir-
teensä ja käyttäytymismallinsa – organisaatiokulttuurinsa. Kulttuuri on organi-
saatiolle sama asia kuin persoonallisuus on yksilölle (esim. Cartwright & Coo-
per 1993, 60). Kuten muutkin kulttuurit, myös organisaatiokulttuuri on ainut-
laatuinen kokonaisuus, joka rakentuu yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkemyk-
sistä sekä jaetuista uskomuksista ja odotuksista organisaatiota kohtaan. Kult-
tuuri ei koskaan ole pysähtyneessä tilassa, vaan se muotoutuu jatkuvasti ajatte-
lu- ja toimintatapojen muuttuessa. Kulttuuri on ihmisten yhteisesti jakama 
merkitysten tulkinta. (Allaire & Firsirotu 1984; Lämsä & Hautala 2004, 176–177.)  
 
Organisaatiokulttuuri määrittää voimakkaasti yksilön ja yhteisön käyttäytymis-
tä ja vaikuttaa kaikilla organisaation tasoilla: miten ihmiset käyttäytyvät tois-
tensa seurassa, miten he tekevät työnsä, miten pukeutuvat, mutta myös millai-
sia päätöksiä, linjauksia ja strategioita laaditaan. (Buono ym. 1985, 482.) Kult-
tuuri voidaan nähdä välineenä, joka auttaa määrittelemään sopivan käyttäyty-
misen työpaikalla ja organisaation tarjoamissa puitteissa (Chatman & Barsade 
1995). Tässä työssä organisaatio käsitetään kokonaisvaltaisesti kulttuuriksi (or-
ganization is a culture), sen sijaan että organisaatiolla olisi oma kulttuurinsa (or-
ganization has a culture) (Lämsä & Hautala 2004). 
 
Scheinin (1990) mukaan organisaatiokulttuuri koostuu kahdesta käsitteiden 
kerroksesta: näkyvistä ja näkymättömistä ominaisuuksista. Näkyvä kerros tar-
koittaa esimerkiksi fyysistä työpaikkarakennusta, vaatetusta, käyttäytymismal-
leja, sääntöjä, myyttejä, kieltä ja riittejä. Näkymätön kerros pitää sisällään yhtei-
set arvot, normit, uskomukset ja oletukset organisaation jäsenistä. (Schein 1990.) 
Organisaatiokulttuurin tehtävänä on lisäksi antaa työntekijöille edellytykset 
toimia niin, että organisaatio pystyy saavuttamaan tavoitteensa, sekä helpottaa 
organisaation adaptoitumista ympäristöön (Daft 2001). Organisaatiokulttuuri 
on kaikkinensa abstraktien merkitysten rakennelma (Kargas & Varoutas 2015).  
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Organisaatiokulttuuri ei synny tyhjiössä, vaan vaatii kehittyäkseen ryhmän ih-
misiä, joilla on tarpeeksi yhteistä historiaa, jonka pohjalta kulttuuri voi kehittyä. 
Pitkän historian omaavilla organisaatioilla on yleensä vahva organisaatiokult-
tuuri, joka pohjautuu vuosien yhteisiin kokemuksiin. Kulttuuri on yhdessä jaet-
tuja ja läpikäytyjä kokemuksia sekä opittuja käytäntöjä. (Schein 1990, 111.)  
 
Jotkut organisaatiot, erityisesti liikeyritykset, perivät osan kulttuuristaan jo alan 
toimintamallien mukana (Kargas & Varoutas 2015). Cameron ja Quinn (1999, 
Kargasin & Varoutasin 2015 mukaan) ovat löytäneet neljä pääkulttuurityyppiä 
organisaatiokulttuurien joukosta. Ensimmäistä he kutsuvat klaanikulttuuriksi 
(clan culture). Klaanikulttuuri tukee avointa ja ystävällistä työpaikkakulttuuria, 
jossa ihmiset jakavat paljon itsestään. Ryhmäuskollisuus ja perinteiden kunnioi-
tus ovat tärkeitä. Klaanikulttuurissa uskotaan pitkän aikavälin hyötyihin ja py-
ritään kehittämään organisaatiota sekä arvostetaan yhteisöllisyyttä. Tällaisessa 
kulttuurissa ihmisistä välitetään ja tiimityö, osallisuus sekä yksimielisyys asete-
taan jalustalle. (Cameron & Quinn 1999, Karagasin & Varoutasin 2015 mukaan.) 
 
Toinen kulttuurityyppi on epämuodollinen kulttuuri (adhocracy culture). Tässä 
kulttuurissa arvostetaan dynaamista, yrittäjämäistä ja luovaa työntekoa. Inno-
vaatioihin ja riskinottoon kannustetaan – kokeilu ja uudenlainen ajattelu ovat 
ominaisia tälle kulttuurille. Pitkän aikavälin tavoitteena on kasvu ja uusien re-
surssien saavuttaminen. Menestyminen tarkoittaa ennen kaikkea uudenlaisten 
ja yksilöllisten tuotteiden tai palveluiden luomista. (Cameron & Quinn 1999, 
Karagasin & Varoutasin 2015 mukaan.) 
 
Kolmas kulttuurityyppi on markkinakulttuuri (market culture), joka on ennen 
kaikkea tuloshakuinen kulttuurityyppi, joka keskittyy työn suorittamiseen. Ih-
miset ovat päteviä ja tavoitteellisia. Markkinakulttuureissa johtajat ovat nor-
maalisti vaativia, tarmokkaita ja tuottavia. Pääpaino on voittamisessa, joka yh-
distää työntekijät. Pitkän aikavälin painopiste on saavuttaa kilpailukykyinen 
toiminta ja mitattavien tavoitteiden saavuttaminen. Menestys on markkina-
osuuden kasvattamista ja laajentamista. (Cameron & Quinn 1999, Karagasin & 
Varoutasin 2015 mukaan.) 
 
Neljäs ja viimeinen kulttuurityyppi on hierarkkinen kulttuuri (hierarchical cultu-
re), joka on hyvin jäsennelty ja muodollinen työkulttuuri. Säännöt ja menettelyt 
ohjaavat käyttäytymistä. Johtajat pyrkivät olemaan ennen kaikkea hyviä koor-
dinaattoreita ja organisoijia, joita ajaa tehokkuusajattelu. Vakaus, suorituskyky 
ja tehokas toiminta ovat pitkän aikavälin tavoitteita ja onnistuminen tarkoittaa 
luotettavaa toimitusta, sujuvaa aikataulua ja edullisuutta. (Cameron & Quinn 
1999, Karagasin & Varoutasin 2015 mukaan.) 
 
Johtamisen ohella organisaatiokulttuuria pidetäänkin yrityksen menestyksen ja 
kilpailuedun kannalta ratkaisivampana osatekijänä (Kargas & Varoutas 2015). 
Johtajan merkitys organisaatiokulttuuriin ja organisaation toimintaan on mer-
kittävä (Kasper 2002), mutta organisaatiokulttuuri vaikuttaa myös johtajan toi-
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mintaan sekä organisaation menestykseen (Ogbonna & Harris 2002). Vaikka 
organisaatiokulttuuri onkin usein kuvastus johdon toimista ja toisinpäin, post-
modernissa ajassa työntekijän odotetaan kantavan enemmän vastuuta organi-
saatiossa (Byrne 2001), mikä tuo osaltaan uusia ulottuvuuksia myös organisaa-
tiokulttuuriin. Lisäksi nykyään organisaatioissa rohkaistaan enenevissä määrin 
viestimään aktiivisemmin organisaation eri tahojen välillä, kokeilemaan uutta ja 
ottamaan riskejä sekä motivoimaan työntekijöitä kyseenalaistamaan perinteisiä 
uskomuksia ja työtapoja, jotta saataisiin luotua mieluinen organisaatiokulttuuri 
ja työilmapiiri sekä kehitettyä organisaation kykyä oppia (Lopez & Ordas 2004). 
 
Huang ja Wu (2000) huomasivat tutkimuksessaan, että organisaatiokulttuurilla 
on suora vaikutus työpaikkaan sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen. Eri kult-
tuurilliset ulottuvuudet, kuten tuloskeskeisyys, ammattiosaaminen, kontrol-
lointi sekä johtaminen ja käytännön tekeminen vaikuttavat organisaatiokulttuu-
riin ja sen myötä henkilöstön työtyytyväisyyteen. Uudenlainen työ- ja organi-
saatiokulttuuri näyttääkin tutkimuksen mukaan johtavan korkeampaan työtyy-
tyväisyyteen. Erityisesti korkea autonomia ja epämuodollinen kulttuuri, jossa 
johtajalla ei ole merkittävää roolia itse työn tekemisessä, nähdään positiivisina 
tekijöinä työtyytyväisyyttä tarkasteltaessa. Lisäksi organisaatiokulttuurit, joissa 
yksilöitä kohdellaan tasavertaisesti, voivat hyvin. (Robbins 1996.) Organisaa-
tiokulttuurit, jotka arvostavat ihmisiä, innovaatioita ja vakautta, ovat haluttuja 
työpaikkoja, joihin työntekijät sitoutuvat ja joissa työntekijät ovat tyytyväisiä. 
Mikäli työntekijä pystyy samaistumaan organisaatiokulttuuriin, työtyytyväi-
syys ja työhön sitoutuminen ovat luonnostaan korkealla tasolla. (McKinnon, 
Harrison, Chow & Wu 2003.) 
 
Yleisesti organisaatioissa on oletettu olevan joko yksi, vahva kulttuuri, joka kat-
taa koko organisaation, tai useiden eri hajanaisten alakulttuurien kokoelma. On 
kuitenkin huomattu, että organisaatiolla voi olla sekä vahva yleiskulttuuri että 
erillisiä alakulttuureita yhtä aikaa. (Boisnier & Chatman 2003.) Väitetään, että 
organisaation keskeiset arvot voivat erota toissijaisista arvoista. Keskeiset arvot 
ovat ne arvot, jotka toteutuvat vahvasti koko organisaation läpi ja joita pyritään 
noudattamaan sanktioiden uhalla, kun taas toissijaiset arvot voivat omalta osal-
taan määrittää organisaatiokulttuuria, mutta eivät ole sanktioituja. Boisnier ja 
Chatman (2003) sanovat, että alakulttuurit organisaation sisällä voivat määräy-
tyä keskeisten arvojen perusteella, mutta myös toisarvoiset arvot voivat olla 
vahvoja ryhmän sisällä. Alakulttuureiden kulttuuri on sekoitus organisaation 
yleistä kulttuuria ja arvoja sekä ryhmän omia arvoja, joita ei jaeta koko organi-
saation kanssa. Tässä mielessä vahvat alakulttuurit voivat vaikuttaa kokonais-
kulttuuriin, mutta toisaalta säilyä uniikkina pienemmän ryhmän kulttuurina. 
(Boisnier & Chatman 2003.) 
 
Alakulttuureiden olemassaolo on organisaatiokulttuurin suoraviivaisen kehit-
tymisen ja johtamisen kannalta monimutkainen asia, sillä johdon voi olla lähes 
mahdoton ymmärtää jokaista alakulttuuria. Johdon olisi kuitenkin varmistetta-
va, että alakulttuureiden toimintatapa sopii yhteen organisaation kriittisiksi 
määriteltyjen arvojen kanssa ja pyrittävä kannustamaan tärkeiksi koettujen ar-
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vojen integroitumista myös alakulttuureiden toimintaan. (Hitt, Miller & Colella 
2006, 503–504.) 
 
Viestinnän voidaan nähdä olevan vastavuoroisessa ja symbioottisessa suhteessa 
kulttuuriin, sillä viestinnällä voidaan ohjata kulttuuria haluttuun suuntaan ja 
muuttaa sitä – ja toisaalta organisaatiokulttuuri ohjaa viestintää ja antaa sille 
kehykset, joissa toimia (Sriramesh, Guning & Dozier 1996; Tilev 1994). Kuten 
organisaatiokulttuuri, myös viestintäkulttuuri rakentuu yhteisistä kokemuksista 
ja oppimisen myötä. Viestintäkulttuuri toimii yhdistäjänä organisaation eri toi-
mintojen välillä. Viestintäkulttuuri onkin yksi organisaatiokulttuurin alakult-
tuureista. (Tukiainen 1999.) 
 
Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiokulttuureissa on eronsa: erityisesti 
ulkoa päin katsottuna odotukset ja säännöt ovat erilaiset. Erojen tunnistaminen 
ulkoisissa ympäristöissä ja odotuksissa on tärkeää, koska on osoitettu, että se 
vaikuttaa organisaation normeihin (Chatman & Jehn 1994). Voidaan ajatella, 
että organisaatiokulttuuri on reaktio ulkoisiin määritelmiin (Gordon 1991, 404). 
Tämän työn ja kohdeorganisaation kannalta on tärkeää tarkastella hieman 
julkisen sektorin eroja yksityiseen sektoriin nähden.  
 
Julkisen hallinnon toimintaa ohjailevat monet erityispiirteet verrattuna 
yksityiseen sektoriin. Erityispiirteitä ovat esimerkiksi vahva toiminnan 
säädössidonnaisuus, palvelujen asiakkuuksien moniulotteinen ja yleensä 
yhteisöllinen luonne, toiminnan ohjaaminen poliittisesti ja julkisen hallinnon 
moniportainen rakenne. (Oulasvirta 2007.) Julkisen sektorin toiminta on 
kuitenkin viimeisten parin vuosikymmenen aikana muuttunut enenevissä 
määrin yritysmäiseksi ja julkisen hallinnon kielenkäyttö on ottanut mallia 
liiketaloustieteellisestä kielestä managerialistisen hallintomallin myötä. 
Toimintakulttuuri ja hallinnon rakenteet eivät kuitenkaan ole välttämättä 
muuttuneet. (Koivumäki 2008; Vartola 2005, 28–29.) 

Niinpä 2000-luvulla keskusteltaessa valtiosta ja sen organisaatioista saatetaan ajatel-
la, että julkiset organisaatiot todellakin ovat yrityksiä, kun ne puhuvat itsestään, on-
gelmistaan ja kehittämishankkeistaan liiketaloustieteen kielellä. Silti niiden rakenteet 
voivat mitä suurimmassa määrin olla legalistisia oikeusvaltion toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Myös hallinnon kulttuurit voivat suurelta osin olla ajallisesti vielä kau-
empana kuin legalistiset, lakiin perustuvat valtiolliset ja hallinnolliset rakenteet. 
(Vartola 2005, 28–29.) 

Niinpä valtionhallinnon toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet siihen, 
että julkinen sektori on pakotettu sopeutumaan talouden ehdoille rakentuvaan 
globaaliin verkostoyhteiskuntaan, jossa innovaatioista ja tiedosta on tullut 
merkittävin kilpailukyvyn lähde niin talousalueiden, organisaatioiden kuin 
yksittäisten työntekijöidenkin kohdalla (Koivumäki 2008). Näin ollen voidaan 
sanoa, että julkisen sektorin organisaatiot kokevat painetta sulautua uusiin, 
kehittyviin vaatimuksiin omilla alueillaan ja se johtaa muutoksiin myös 
organisaatiokulttuurissa (Schraeder, Tears & Jordan M. H. 2005, 501). 
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3 MUUTOS ORGANISAATIOSSA JA MUUTOSVIES-
TINTÄ 

Tässä luvussa käsitellään organisaatiomuutosta ja, muutosjohtamista 
muutosviestintää. Sanotaan, että ainut pysyvä asia organisaatioissa on jatkuva 
muutos (esim. Kotter 1995).  

3.1 Organisaatiomuutos 

Monet toimintaympäristöjen muutokset, kuten kilpailu, globalisaatio, lainsää-
däntö ja viestintäteknologian kehittyminen ovat luoneet viime vuosikymmeni-
nä organisaatioille muutospainetta. Myös asiakkailta ja päättäjiltä tulevat muu-
tospaineet näkyvät nykyisessä organisaatiokulttuurissa ja sitä koskevissa muu-
toksissa. (Juholin 2008.) Muutokseen sopeutumisella pyritään turvaamaan or-
ganisaation mahdollisuudet selviytyä kilpailussa (Self & Schraeder 2009).  
 
Muutoksen teoreettisissa selityksissä on kuitenkin suuri kirjo. Organisaatioiden 
näkeminen vakaina kokonaisuuksina, jotka koostuvat tunnistettavista objekteis-
ta, resursseista ja kontrollointijärjestelmistä, joissa muutos on toisinaan tarpeen, 
mutta vakaus on normaali tila, on johtanut erilaisiin teoreettisiin selityksiin 
muutoksesta. Esimerkiksi ero sen välillä, korostetaanko organisaation olevan 
jatkuvassa muutoksessa vai normaalisti vakiintuneessa tilassa, on johtanut kes-
kenään hyvin erilaisiin lähestymismalleihin esimerkiksi muutosjohtamisessa. 
(Dawnson 2014.) Vaikka alan pirstaleisuuden vuoksi selkeitä johtopäätöksiä voi 
olla hankala vetää (Jabri 2012), suurin kysymys on kuitenkin se, nähdäänkö or-
ganisaatiomuutos loputtomana prosessina vai selkeästi rajattuna tapahtumana 
(Dawnson 2014). 
 
Tässä työssä organisaatiomuutos tarkoittaa jotain nähtävissä ja koettavissa ole-
vaa muutosta organisaatiossa. Tällainen muutos voi olla esimerkiksi fuusio ja 
sen myötä esiteltävät uudet toimintatavat (Pardo del Val, Martinez Fuentes & 
Roig-Dobón 2012), kuten tämän työn kohdeorganisaatiossa. Muutos voi olla 



14 

hidas tai nopea, iso tai pieni ja se voi kohdistua lähes mihin tahansa organisaa-
tiossa aina rakenteesta toimintatapojen muuttamiseen. On kuitenkin tarpeen 
erottaa toisistaan organisaation evolutiivinen, elinkaaren vaiheiden myötä ta-
pahtuva maltillinen kehitys ja selkeät ja suunnitellut organisaatiomuutokset. 
(Juuti & Virtanen 2009.) Elinkaariteoria perustaa ennen kaikkea ajatukseen vai-
heittaisesta, suoraviivaisesta kehittymisestä, jossa paluuta takaisin ei ole. Tästä 
perspektiivistä katsottuna organisaatio käy läpi erilaisia vaiheita käynnistys-
vaiheesta (start up) kypsymisen kautta rapistumiseen – muutos nähdään line-
aarisena ja se tapahtuu määrätyssä järjestyksessä. (Van de Ven & Poole 2005.) 
Tässä työssä keskitytään enemmän suunniteltuun organisaatiomuutokseen ja 
sen läpiviemiseen, ei taustalla tapahtuvaan jatkuvaan ja luonnolliseen kehitty-
miseen.  
 
Totuus on kuitenkin se, että kaikista organisaatiomuutoksista jopa kaksi kol-
mesta epäonnistuu (Beer & Nohria 2000). Suurimmaksi osaksi organisaa-
tiomuutokset epäonnistuvat muutoksen implementointivaiheessa – vika ei ole 
muutoksessa itsessään (esim. Kotter 1995). Muutos alkaa yksilöstä: organisaatio 
ei vastusta muutosta, ihmiset vastustavat. Organisaatio muodostuu ihmisistä, 
joten organisaatiomuutos vaatii aina sitä, että ihmiset muuttuvat (Juuti & Virta-
nen 2009, 167). Ihmiset eivät reagoi muutokseen itseensä, vaan mahdollisiin 
menetyksiin, mitä he pelkäävät muutoksen tuovan mukanaan. Menetys puoles-
taan aiheuttaa pelon tunteita. (Bailey & Raelin 2015, 125.) Lisäksi organisaa-
tiokulttuuri ja sen alakulttuurit voivat vaikuttaa siihen, miten yksilöt ja ryhmät 
kokevat ja järkeistävät organisaatiomuutosta. Yleensä muutosta vastustetaan, 
mikäli organisaatiomuutos muuttaa vallitsevia arvoja ja vaikuttaa työryhmien 
ja tiimien rakenteisiin. (Trader-Leigh 2002.) Tämän työn myötä kohdeorganisaa-
tion muutosprosessia pyritään helpottamaan ja löytämään keinoja, miten orga-
nisaatiomuutos viedään hallitusti ja onnistuneesti maaliin. 

3.2 Fuusio/toimintosiirrot 

Vaikka Valtorin kohdalla ei voidakaan suoranaisesti puhua fuusiosta, täyttää se 
useat fuusion piirteet, joten on olennaista avata myös fuusion käsitettä. 
Fuusiossa on aina kyse kahden tai useamman organisaation tai yrityksen 
yhdistymisestä ja näiden työntekijöiden luomasta uudesta kokonaisuudesta 
(Hakonen, Lipponen, Kaltiainen & Kupiainen 2015, 8). Tutkimuksen valossa 
tärkeimmiksi onnistuneen fuusion kulmakiviksi nousevat kokemukset johdon 
oikeudenmukaisuudesta, uhan hallinnasta ja luottamus johtoon (Hakonen, Lipponen, 
Kaltiainen & Kupiainen 2015). Tässä tutkimuksessa fuusiolla tarkoitetaan 
toimintosiirtoja, joiden myötä Valtori on rakennettu yli 80 eri valtionhallinnon 
virastoista tulleista työntekijöistä. 
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Koettu oikeudenmukaisuus 
 
Koettu oikeudenmukaisuus on tärkeässä roolissa fuusion onnistumisessa. 
Fuusiossa kaikkien osapuolten tasapuolinen kohtelu edistää uuteen 
organisaatioon samaistumista ja lisää luotettavuutta vähentäen uhan 
kokemuksia. Oikeudenmukaisuus on ennen kaikkea kokemus – ihmiset 
kiinnittävät siihen huomiota koko muutosprosessin ajan, eivät pelkästään 
lopputulosta tarkastellessaan. Erityisen suureksi oikeudenmukaisuuden 
kokemus nousee tilanteissa, joissa tulevaisuus on epävarma. (Hakonen ym. 
2015, 11–12.) Fuusiossa ja organisaatiomuutoksessa epävarmuuden 
kokemuksilta välttyy vain harva. 
 
Merkittävänä osana oikeudenmukaisuuden kokemusta on myös, että 
esimerkiksi mielipiteiden kysymisellä on merkitystä ja henkilöstön näkemykset 
otetaan huomioon. Mikäli johto jää kiinni näennäisestä kiinnostuksesta 
henkilöstöä kohtaan, on usko johtoon ja koko muutosprosessiin menetetty eikä 
sitä saada helposti takaisin. Suurissa organisaatioissa jokaisen äänen 
kuuleminen on kuitenkin vaikeaa – Valtorissakin henkilöstön määrä on 1 100 
henkeä. Tärkeintä on kuitenkin antaa henkilöstölle mahdollisuus tulla 
kuulluksi. Tutkimuksien valossa on todettu, että ihmisten on helpompi 
vastaanottaa myös itselleen hieman epäedulliset päätökset, kunhan heillä on 
kokemus siitä, että ovat saaneet sanoa näkökantansa. (Hakonen ym. 2015, 12.) 
 
Hakonen ym. (2015, 12–13) toteavat, että kuviossa 2 mainitut periaatteet ovat 
oikeastaan vain hyvän johtamisen periaatteita, joiden avulla myös fuusion 
onnistunutta läpivientiä voidaan edistää. Periaatteet heijastavat ennen kaikkea 
alaisten arvostusta, joka on aina hyväksi organisaation toiminnan kannalta. 
Koettu oikeudenmukaisuus lisää tutkitusti esimerkiksi työpaikkaan 
sitoutumista sekä työtyytyväisyyttä. 
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Kuvio 2. Kriteerit, joiden perusteella työntekijät arvioivat oikeudenmukaisuutta 
(Hakonen ym. 2015) 

 
Uhan kokemukset 

 
Toiseksi fuusion kulmakiveksi nimetään uhan kokemukset. Muutoksen 
yhteydessä ahdistuksen ja uhan kokemukset ovat normaaleja ja liittyvät 
yleisesti epävarmuuteen tulevaisuudesta. Vanha tuttu organisaatio jää 
menneisyyteen ja henkilöstö pohtii, miten uudessa organisaatiossa löytää oman 
paikkansa sekä tuoko fuusio merkittäviä uudistuksia omaan työnkuvaan ja 
työyhteisöön. (Hakonen ym. 2015, 13.) 
 
Uhan kokemus voi vaihdella lamaannuttavasta kiinnostuneeseen, mutta 
pääsääntöisesti ihmiselle on ominaista vastustaa muutosta. Stressaava uhan 
kokemus on haitallista niin työntekijälle kuin organisaatiollekin ja sitä tulisi 
pyrkiä lievittämään. (Hakonen ym. 2015, 13.) ”Työminä” on merkittävä osa 
identiteettiä, joten siihen kohdistuvat mahdolliset muutokset vaikuttavat 
merkittävästi myös muuhun elämään (Hakonen ym. 2015). 
 
Muutosvastarinta ei ole vanhanaikaista uudistusten vastustamista tai vanhoihin 
toimintatapoihin jämähtämistä, vaan ennen kaikkea oman tulevaisuuden 
epävarmuuden ilmentymä. Mikäli johto tekee päätöksiä ilman henkilöstön 
huomioimista, pelkää moni, ettei johto saa koskaan edes tietää heidän 
panoksestaan työyhteisölle. Tämä puolestaan herättää epäilyksiä siitä, 
perustuvatko päätökset lainkaan todelliseen tietoon vai tehdäänkö niitä 
sattumanvaraisesti. Uhan kokemukset kasvavat, mikäli työntekijöillä ei ole 
tietoa siitä, millä perusteella päätöksiä tehdään. (Hakonen ym. 2015.) 
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Mikäli uhan kokemus johtaa stressiin ja työntekijä pohtii enimmän osan ajasta 
oman tulevaisuutensa vakautta, on työsuoritus itsessään usein toissijainen asia. 
Tämä vaikuttaa luonnollisesti koko organisaation toimintakykyyn. Tutkimusten 
mukaan uhan kokemus saattaa vaikeuttaa ja jopa vaarantaa uuteen 
organisaatioon samaistumisen. (Hakonen ym. 2015, 14–15.) 
Oikeudenmukaisella kohtelulla voidaan lievittää uhan kokemuksia, kuten jo 
edellisessä luvussa mainittiin.  
 
Uhan kokemuksia voidaan ehkäistä myös positiivisella muutosviestinnällä: 
korostamalla muutoksen positiivisia puolia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 
oman työnkuvan kehittämiseksi. Mikäli johtoa ei koeta luotettavaksi tai 
muutosprosessia oikeudenmukaiseksi, voi positiivinen muutosviestintä jäädä 
kuitenkin tehottomaksi (Hakonen ym. 2015, 15) ja kääntyä jopa itseään vastaan. 

 
Kokemus ylimmän johdon luotettavuudesta 
 
Kolmanneksi onnistuneen fuusion kulmakiveksi Hakonen ym. (2015) nimeävät 
ylimmän johdon luotettavuuden. Mikäli henkilöstö kokee ylimmän johdon 
luotettavaksi, käytetään energia työntekoon. Fuusion yhteydessä henkilöstö 
arvioi jatkuvasti johdon luotettavuutta.  

Näkevätkö työntekijät, että ylimmällä johdolla on 1) rehellisyyttä ja päätöksenteon 
taustalla oleva hyväksyttävä arvomaailma, 2) hyvää tahtoa ja halua huomioida työn-
tekijän intressit sekä toimia organisaatioita ja ryhmän tavoitteita hyödyttävästi ja 3) 
kykyä sekä osaamista tehdä oikeita päätöksiä uuden organisaation ja sen työntekijöi-
den kannalta. (Hakonen ym. 2015, 15.) 

Poissaolojen, valitusten ja irtisanoutumisten myötä johto voi saada käsitystä 
siitä, miten paljon heidän toimintaansa luotetaan. Luotettavuutta seuraa 
myönteisyyden kokemukset johdon toimintaa kohtaan, turvallisuuden 
kokemuksen lisääntyminen sekä muutoksen hyväksyminen ripeämmin. 
Aiemmin esitelty oikeudenmukaisuuden kokemus lisää myös luottamusta 
johtoa kohtaan. Tutkimukset osoittavat, että johdon luotettavuudella on 
merkittävä osa myös uuteen organisaatioon samaistumisessa. Johdolla on 
henkilöstön näkökulmasta suuri merkitys siihen, paljonko työntekijä kokee 
muutoksesta aiheutuvan riskejä omalle asemalleen työyhteisössä. (Hakonen 
ym. 2015.) 

Fuusio on aina muutosprosessi ja prosessin ammattimainen hallinta ylimmän johdon 
taholta lisää johdon luotettavuutta ja lievittää työntekijöiden uhan ja epävarmuuden 
kokemuksia. Usko osaavaan fuusioprosessin hallintaan antaa vihjeitä siitä, että tule-
vaisuus on hyvissä käsissä. Muutosjohtamisessa ja fuusioissa on havaittu keskeisiksi 
1) huolellinen suunnittelu, 2) perustellut tavoitteet ja prosessit, 3) roolien selvyys, 4) 
edistymisen monitorointi, 5) aktiivinen viestintä henkilöstölle ja 6) henkilöstön moti-
vointi. (Hakonen ym. 2015, 15.) 

Hakonen ym. (2015, 11) tekivät tutkimuksensa julkisen sektorin organisaatiossa, 
joten heidän tutkimustuloksensa ovat hyvin sovellettavissa myös tähän 
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tutkimukseen ja sen vuoksi muita lähteitä ei tarkasteltu sen tarkemmin: 
tutkimus on tuorein tutkimus fuusiosta Suomessa julkisella sektorilla. 

3.3 Muutoksen johtaminen 

Tässä alaluvussa käsitellään muutoksen johtamista, sillä monet tutkijat (esim. 
Bailey & Raelin 2015; Helsilä 2008) näkevät nimenomaan muutoksen 
johtamisen olevan tärkein yksittäinen tekijä muutoksen läpiviemisessä. 
Muutoksen onnistuminen tai epäonnistuminen on kiinni niin yksilöistä kuin 
organisaatiosta kokonaisuudessaan. Muutos aiheuttaa henkilöstössä usein 
pelkoja ja huolta omasta tulevaisuudesta, mikä johtaa usein muutoksen 
vastustamiseen ja sen myötä mahdollisesti muutoksen epäonnistumiseen. 
Muutoksen läpiviemisessä johdon onkin tärkeintä ymmärtää ja kuunnella 
henkilöstön pelkoja, sillä työntekijät pelkäävät aina menettävänsä jotain 
muutoksessa. Muutoksessa tärkeintä on ensisijaisesti ymmärtää sen 
psykologiset puolet ja pyrkiä lievittämään pelkoja sekä korostamaan 
muutoksen positiivisia puolia. (Bailey & Raelin 2015, 135.) Muutoksesta 
puhuessa johdon onkin yritettävä ymmärtää, miten henkilöstö näkee 
muutoksen vaikuttavan omaan asemaansa organisaatiossa. Vaikka 
muutosprosessin yhteydessä onkin tärkeää puhua muutoksen positiivisista 
puolista, pitää myös mahdollisista negatiivisista näkökulmista keskustella 
avoimesti. Muutoksen johtaminen oikein voi vähentää henkilöstön 
epävarmuutta ja ahdistusta muutosta kohtaan. Henkilöstön osallistaminen ja 
palautteen pyytäminen prosessin aikana kasvattaa työntekijöiden luottamusta 
muutosta kohtaan ja vähentää pelkoa ja muita negatiivisia tunteita muutokseen 
liittyen. (Bailey & Raelin 2015, 135.) 
 
Henkilöstön kohtaamisessa johdon ja esimiestason tunneosaaminen ja 
tunnereaktiot ovat keskeisessä roolissa muutoksesta puhuessa: muutoksen 
menestys on yhteydessä johdon ilmaisemiin tunteisiin. Voidaankin sanoa, että 
tunteiden ymmärtäminen parantaa johtajuutta, vähentää muutoksen 
vastustamista ja edistää sitoutumista. Tärkeintä olisikin tarjota tukea johtajille 
tunteiden ilmaisemiseen valmennuksen kautta. (Lawrence, Ruppel &Tworoger 
2014, 257.) Omien tunnereaktioiden hallinta voi kuitenkin olla vaikeaa, mikäli 
johtaja itse vastustaa muutosta. Mikäli johtaja itse ei ole valmis muutokseen, ei 
hänen myöskään pitäisi vaatia muutosta toisilta. Johtajan tehtävänä on toimia 
esimerkkinä omalla käytöksellään ja toimia koko ajan ihmisten keskuudessa 
keskustellen heidän kanssaan ja kuunneltava tarpeen tullen. (Helsilä 2008.) 
 
Organisaatiot kohtaavat kiivastahtisia muutoksia, ja niillä on tarve varmistaa 
jatkuvien muutoksien onnistuminen. On kuitenkin näyttöä myös siitä, että 
työntekijät, jotka ovat kohdanneet heikkoa muutosjohtamista 
menneisyydessään, vastustavat uusia muutoksia todennäköisemmin. Tämä 
johtuu siitä, että huono muutosjohtaminen luo enemmän epäsuotuisia asenteita 
uusia muutoksia kohtaan ja juuri nämä asenteet ovat avainasemassa muutoksen 
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epäonnistumisessa, mikä on taas omiaan vahvistamaan työntekijän näkemystä 
huonosta muutosjohtamisesta. Jos työntekijät kokevat saavansa asiaankuuluvaa 
tukea työnantajaorganisaatioltaan, he todennäköisemmin kokevat muutoksen 
positiivisena ja tämän myötä arvioivat muutokset myös jatkossa 
positiivisemmassa valossa. (Fuchs & Prouska 2014.)  
 
Kuten kuviosta 3 nähdään, organisaatiolta saadun tuen, esimiehen tuen ja 
muutoksen positiivisen arvioinnin välillä on selkeä yhteys. Organisaatiolta 
saatu tuki kulkee osallistamisen kautta. Kollegoilta saatu tuki on suorassa 
yhteydessä positiiviseen arvioon muutoksesta.  Ehdotetaankin, että nämä 
kolme tuen muotoa (organisaation tuki, esimiehen tuki ja kollegoiden tuki) ovat 
avainasemassa luomassa positiivista muutosilmapiiriä ja minimoivat 
tulevaisuudessa muutoksen vastustamisen. (Fuchs & Prouska 2014.) 

 
Kuvio 3. Tuen yhteys muutokseen suhtautumisessa (Fuchs & Prouska 2014) 
 
On tärkeää, että työntekijät kokevat olevansa osa muutosta. Jännitys johdon 
viestintätyylin ja henkilöstön odotuksilla viestintää kohtaan näkyy 
epäselvyytenä siitä, mitä jatkuva muutos tarkoittaa. Muutosprosessia johtavien 
tulee varmistaa, että henkilöstön ja esimiesten odotukset ovat samassa linjassa 
muutoksen päämäärien kanssa (Frahm ja Brown 2007, 384). Muutosta pitää 
johtaa niin kauan, että muutoksesta tulee arkipäivää ja se on normaali 
toimintatapa. Organisaation sosiaalisten normien ja arvojen tulee kuvastaa 
muuttunutta tilannetta. (Helsilä 2008.) 
 
Myös johdon viestintätyylillä on merkitystä muutostilanteissa. Johdon 
viestinnässä henkilöstölle tärkeimpiä ominaisuuksia ovat yhteistyöhön 
perustuva lähestymistapa, kunnioitus henkilöstöä kohtaan, luottamus, 
selkeiden suuntien osoittaminen sekä osallistaminen (Dasgupta, Suar & Singh 
2014, 291). Epäonnistuessaan johdon viestintä saattaa pahimmassa tapauksessa 
johtaa henkilöstön heikkoon suoriutumiseen ja tyytymättömyyteen. Mikäli 
johdon viestintä on hierarkkista, nöyryyttävää, puolueellista tai itsekästä, 
työntekijät kokevat tyytymättömyyttä työhönsä. (Dasgupta, Suar & Singh 2014, 
291.) 
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3.4 Muutosviestintä 

Organisaation muutosprosessi on aina riippuvainen tilanteesta, arvaamaton ja 
epälineaarinen, mikä johtuu ihmisten ymmärryksestä ja merkityksellistämistä 
(sensemaking process). Kun organisaatiossa tapahtuva muutos on esitelty 
henkilöstölle, he yrittävät heti ymmärtää muutoksen mahdollisia vaikutuksia 
omaan, työkavereiden, oman yksikön ja koko organisaation asemaan 
muutoksenjälkeisessä todellisuudessa. Merkityksellistäminen saattaa helpottaa 
epävarmuutta ja sekavuutta, jotka seuraavat suunnitellusta muutosohjelmasta. 
(Balogun & Johnson 2005.) Merkityksellistämisprosessit ovat olennaisia 
muutoksen lopputuloksen kannalta, sillä merkityksellistäminen on merkittävä 
osa organisointia (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Merkityksellistäminen on 
tekojen vuorovaikutusta ja tulkintaa, ei suunniteltua toimintaa. Ihmiset 
ajattelevat samalla kun toimivat, testaavat ja kokeilevat, kunnes voivat nähdä ja 
ymmärtää, mitä muutos tarkoittaa. (Weick ym. 2005.)  
 
Ennen kaikkea muutos on henkilöstön kannalta merkityksellistämisen kautta 
käytävä sosiaalinen prosessi, joka ilmenee viestinnän ja vuorovaikutuksen kaut-
ta. Kun uusi monimutkainen tilanne ilmenee, kuten esimerkiksi suunniteltu 
organisaatiomuutos, ihmiset alkavat välittömästi puhua asiasta ym-
märtääkseen, mitä se tarkoittaa. (Weick ym 2005.) Sanotaankin, että kaikista 
tärkein ja merkityksellisin muutoksen ymmärtäminen tapahtuu jokapäiväisten 
keskustelujen yhteydessä (Dixon 1997).  Ihmisten erilaiset taustat, kokemukset, 
kiinnostuksen kohteet, koulutus sekä muut tekijät johtavat siihen, että samasta 
muutoksesta saadaan useita eri tulkintoja ja täten kokonaiskuva alkaa hahmot-
tua. Tutkimus indikoi, että järkeistäminen yksilöllisellä tasolla muotoilee koko-
naisuudessaan rektiota organisaation tasolla, ja että muutos ja yksilölliset 
suhtautumiset vaikuttavat toisiinsa ajan myötä (Stensaker & Falkenberg 2007). 
 
Hyvällä muutosviestinnällä voidaan kuitenkin lievittää muutokseen liittyviä 
pelkoja ja epävarmuutta – ja täten tukea muutoksen läpivientiä ja helpottaa 
henkilöstön merkityksellistämisprosessia sekä estää huhupuheita. Nelissen ja 
van Selm (2008, 307) tutkivat muutosviestinnän käyttöä ja työntekijöiden 
henkilökohtaisia näkemyksiä organisaatiomuutoksesta. Tutkimuksessa tuli 
esille, että työntekijät eivät nähneet juuri mitään mahdollisuuksia osoittaa omia 
mielipiteitään: organisaatiomuutos vei työntekijöiltä kontrollin ja se nähtiin 
suorastaan pakollisena pahana. Reaktiot organisaatiomuutokseen ovat 
keskeisesti sidoksissa johdon muutosviestintään. (Nelissen & van Selm 2008, 
307.) 
 
Organisaatioviestinnän ensimmäinen tarkoitus on pitää henkilöstö ajan tasalla 
organisaation asioista, henkilöstön tehtävistä, organisaation 
toimintaperiaatteista ja muista organisaatiota koskevista tekijöistä. Viestinnän 
toinen päämäärä on luoda työyhteisö organisaation sisälle. (Elving 2005, 131.) 
Tutkimukset osoittavat, että viestintä vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja 
sitoutumiseen: viestinnän tärkeimpänä tehtävänä onkin luoda edellytykset 
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organisaation menestykselle. Keskinäinen viestintä edistää organisaation 
jäseniä ymmärtämään toisiaan ja muotoilemaan jaettuja näkemyksiä – luomaan 
täten myös yhteistä organisaatiokulttuuria. (Elving 2005.) 
 
Organisaatioviestintä on keskeisessä osassa myös muutoksen läpiviemisessä. 
Mikäli organisaatio haluaa, että henkilöstö hyväksyy muutoksen ja siitä tulee 
myöhemmin osa organisaation kulttuuria, on muutoksesta osattava viestiä 
henkilöstölle. Työntekijöiden suhtautuminen muutokseen vaikuttaa 
merkittävästi muutoksen implementoinnin onnistumiseen (Frahm & Brown 
2007, 370).  Muutosviestinnän yhteydessä pitäisi kuitenkin muistaa tiedon 
jakamisen ja viestinnän ero (Elving 2005). Usein viestintäyksiköt suurissa 
organisaatioissa käyttävät paljon aikaa ja energiaa työntämällä informaatiota 
ulos erilaisia kanavia pitkin, kuten nettisivuilla, massasähköpostilla ja 
uutiskirjeillä. Viestinnän tulisi kuitenkin tähdätä yhteiseen ymmärrykseen ja 
luottamukselliseen vuorovaikutukseen. (Elving 2005.) On kuitenkin 
ymmärrettävää, että muutoksen ensimmäisessä vaiheessa viestintä on 
pääsääntöisesti informaation jakamista ja halutun muutostilanteen kuvailua. 
Lisäksi tässä vaiheessa kerrotaan askelista, jotka pitää ottaa muutokseen 
pääsemiseksi. Seuraavassa muutosvaiheessa kerrotaan asioista, joiden 
lopputulos ei ole selvä. Tässä tilanteessa viestintä on usein merkittävästi 
haastavampaa kuin ensimmäisessä vaiheessa, sillä kaikki asiat eivät ole 
valmiita ja aukotonta tietoa ei ole. Tässä vaiheessa menestys riippuu paljon 
vuorovaikutuksen laadusta ja siitä, pystytäänkö saavuttamaan yhteinen 
ymmärrys. (van Vuuren & Elving 2008.) 
 
Muutoksen läpivientiä voi yrittää helpottaa osallistamalla henkilöstöä. 
Vuorovaikutus on henkilöstölle yhtä tärkeää kuin itse informaatio, kun 
tavoitellaan organisaation yhteisiä päämääriä. Tästä näkökulmasta katsottuna 
muutoksessa keskitytään usein turhan kapeasti informaation jakamiseen, kuten 
asioiden selittämiseen. Osallistamisen hyödyt, kuten positiivisempi 
suhtautuminen muutosta kohtaan, on vain yksi monista syistä, miksi viestintä 
on tärkeää muutoksen yhteydessä. (van Vuuren & Elving 2008.) Osallistamista 
julkisella sektorilla tutkinut O’Brian (2002) totesi tutkimuksessaan ylhäältä 
alaspäin valuvan johtamisen olevan tehotonta eikä sen avulla saada henkilöstöä 
sitoutettua eikä toimimaan ryhminä yhteen. Henkilöstön osallistaminen 
motivoi henkilöstöä ja johtaa lopulta parempaan lopputulokseen – myös 
muutoksessa. Julkisella sektorilla osallistava toiminta on perinteisesti kuitenkin 
kompastunut byrokraattisuuteen eikä rakenteiden muuttaminen tapahdu 
nopeasti. (O’Brian 2002.) 
 
Toisaalta Rogiest, Segers ja van Witteloostuijn (2015, 1 101) huomasivat 
tutkimuksessaan, että henkilöstön osallistuminen muutoksen läpiviemiseen 
riippuu suoraan muutosviestinnän laadusta.  Henkilöstön osallistuminen 
muutosprosessiin tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa muutoksen 
lopputulokseen ja täten muutoksen onnistumiseen. Vaikka työntekijöiden 
osallistaminen on nähty avaintekijänä onnistuneeseen organisaatiomuutokseen, 
saattaa korkealaatuinen muutosviestintä olla vielä tärkeämpää. Tutkijat 



22 

ehdottavat, että HR-toimijat fokusoituisivat ensisijaisesti viestinnän 
onnistumiseen muutoksen aikana, sillä selkeä, ytimekäs ja ajankohtainen 
viestintä muuttaa työntekijöiden asennetta positiivisemmaksi muutosta 
kohtaan. (Rogiest ym. 2015, 1 102.) Jokainen muutos ei myöskään vaadi 
onnistuakseen henkilöstön osallistamista tai niiden yhteydessä osallistaminen ei 
edes ole mahdollista. Esimerkiksi uuden tietojärjestelmän käyttöönotto tai 
muutto uuteen rakennukseen eivät välttämättä vaadi henkilöstön 
osallistamista, mikäli organisaatio on joka tapauksessa jo päättänyt tehdä 
muutoksen tai muutos on välttämätön. Tällaisissa muutostilanteissa 
muutosviestinnän tulee pääsääntöisesti olla informatiivista. (van Vuuren & 
Elving 2008.)  

3.5 Sisäinen muutosviestintä 

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan organisaation sisällä tapahtuvia viestintätoi-
mintoja, joiden tarkoituksena on tukea organisaation prosesseja ja muutosta 
sekä tuottaa tietoa organisaation jäsenten käyttöön samalla sitouttaen heitä or-
ganisaatioon (Mazzei 2010).  Sillä on yrityksissä tärkeä asema käytännön ja stra-
tegian yhdistämisessä – se antaa henkilöstölle näköalan yrityksen strategiseen 
päätöksentekoon. Sisäisen viestintä voidaan nähdä organisaatiota yhdistävänä 
ja selittävänä tekijänä. (Mazzei 2014.) 
 
Sisäinen viestintä voidaan nähdä myös avaimena organisaation menestykseen 
ja onnistumiseen – se nähdään usein jopa tärkeämpänä kuin ulkoinen viestintä. 
Sisäinen viestintä kietoutuu organisaatiorakenteeseen, organisaation 
ympäristöön, valtaan ja organisaatiokulttuuriin niin voimakkaasti, että 
organisaatiota ei olisi olemassa ilman sitä (Grunig 1992). Sisäinen viestintä ei ole 
ainoastaan elintärkeä tekijä organisaation menestyksessä, vaan myös 
organisaation olemassaolon edellytys (Kitchen & Daily 2002, 47). 
 
Voidaankin sanoa, että onnistunut viestintä on liima, joka pitää organisaation 
kasassa ja muutoksen keskellä hyvästä viestinnästä tulee entistä keskeisempää. 
Onnistuneella viestinnällä voidaan edistää muutoksen läpivientiä ja se linkittää 
organisaation eri prosessit yhteen myös strategisella tasolla. Strateginen 
viestintä on edellytys jokaiselle organisaatiolle ja sen toimintakyvylle. (Barrett 
2002, 231.) Sisäisellä viestinnällä on myös tärkeä roolinsa kulttuurin 
rakentamisessa, erityisesti viestintäkulttuurin rakentamisessa. On tärkeää, että 
henkilöstö ymmärtää pidemmän aikavälin suunnitelman, jotta he osaavat 
suunnata sitä kohti. (Mazzei 2014, 86.) Tämä näkyy erityisesti 
muutostilanteissa.  
 
Sisäisen viestinnän onnistuminen ei kuitenkaan ole aina niin yksinkertaista 
kuin voisi olettaa. On sanottu, että sisäinen viestintä kärsii usein ”lihavan tupa-
koijan syndroomasta”. Lihava tupakoija tietää strategian terveellisempään elä-
mään: lopeta tupakointi, syö vähemmän ja liiku säännöllisesti. Selvät ratkaisut 
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eivät kuitenkaan ole aina helppoja toteuttaa käytännössä. (Maister 2008, van 
Vuuren & Elvingin 2008 mukaan.) 
 
Muutostilanteessa on tärkeää luoda visio, jonka kaikki voivat ymmärtää. 
Tärkeintä on, että henkilöstö tietää, minne ollaan menossa, miten ja miksi. Hyvä 
ohjenuora on, että visio pitää pystyä viestimään alle viidessä minuutissa niin, 
että kaikki ymmärtävät sen. Mikäli vision selittämiseen menee kauemmin, se on 
epäselvä. Vision perillemeno on varmistettava mahdollisimman monia väyliä 
pitkin, niin henkilökohtaisesti keskustelemalla kuin esimerkiksi intranetin 
kautta. Tutkimusten mukaan henkilöstölle tärkeintä on, että lähin esimies 
kertoo suoraan, mitä muutos heidän kohdallaan tarkoitta: miten se vaikuttaa 
heidän työtehtäviinsä ja tulevaisuudennäkymiinsä. (Helsilä 2008.) 
 
Tuntemattoman pelko, informaation puute, oman statuksen epävarmuus sekä 
epäonnistumisen pelko ovat osa muutosta. Ihmiset haluavat tuntea olevansa 
kontrollissa, he haluavat tietää, mitä muutos tarkoittaa heidän tapauksessaan – 
mitä enemmän he kokevat muutoksen tulevan ulkoa saneltuna, sitä vähemmän 
he haluavat tehdä yhteistyötä muutoksen läpiviemiseksi. (Proctor & Doukasis 
2003, 268.)  Organisaatiokulttuurin muutos herättää usein tunteellisia reaktioita 
henkilöstössä ja näitä pelkoja voidaan helpottaa muun muassa tehokkaalla 
sisäisellä viestinnällä. Monet ongelmat ja virheet myös muutoksen 
onnistumisessa johtuvat usein viestinnän epäonnistumisesta (Gilsdof 1998). 
Viestintää käytetään työvälineenä tiedottamisessa, selittämisessä ja sillä 
pyritään varmistamaan henkilöstön valmius muutoksen positiivisiin ja 
negatiivisiin vaikutuksiin (Spike & Lesser 1995).  
 
Koska osa henkilöstöstä vastustaa kulttuurimuutosta, muutosprosessin 
yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon henkilöstön ottaminen mukaan 
muutoksen implementointiin. Tämä tukee henkilöstön halukkuutta ottaa 
muutos vastaan ja ajan myötä muutos voi sulautua osaksi 
organisaatiokulttuuria. (Schraeder ym. 2005, 492.) Lisäksi Mazzei (2014) 
ehdottaa henkilöstön ottamista aktiivisemmin mukaan myös viestintään. 
Sisäisellä viestinnällä voidaan tukea esimiehiä ja henkilöstöä toimimaan sekä 
sisäisinä, että ulkoisina työntekijälähettiläinä: Antaa työntekijöille tarvittava 
tieto organisaation toiminnasta, jotta he voivat selviytyä omasta työstään, mutta 
myös auttaa rakentamaan organisaatiokulttuuria ja organisaation brändiä. 
(Mazzei 2014, 86.) Muutoksen yhteydessä tapahtuvien onnistumisten 
raportointi koko organisaatiolle on tärkeää. Tiiviit ja selkeät sanomat menevät 
helpommin perille ja usein kuvia, graafisia esityksiä ja numeroita kannattaa 
auttaa helpottamaan viestin ymmärtämistä. Nopeat onnistumiset auttavat 
henkilöstöä sitoutumaan muutokseen. (Helsilä 2008.) 
 
Joka tapauksessa tulisi muistaa, että organisaatiokulttuurin muutoksessa 
viestinnällä on merkittävä rooli. Mikäli tietoa ei saada virallisia kanavia pitkin, 
huhut täyttävät informaatioaukon. Vaikka huhupuheita ja epävirallisia 
keskusteluja muutoksesta ei voidakaan täysin estää, voidaan niitä kuitenkin 
hallita tarjoamalla tarpeeksi virallista tietoa. (Frahm & Brown 2007, 380.) Mikäli 
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asioista ei kerrota, alkavat huhupuheet ottaa totuuden paikan. Jos kerrottavaa ei 
ole, voi myös sen kertoa, niin henkilöstön ei tarvitse pelätä, että asioita 
salattaisiin. (Helsilä 2008, 182 – 85) 
 
Apuna viestin välittämisessä voi käyttää ns. ohjausryhmää, koska muutoksen 
läpivieminen yksin ei tule onnistumaan. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja 
varmistaa, että kriittinen massa saadaan mukaan muutokseen. Ryhmän tulee 
olla monipuolinen ja tulee varmistaa, että ryhmässä on sellaisia henkilöitä, 
joiden esimerkkiä toiset ovat valmiita seuraamaan. Ohjausryhmän lisäksi 
muutosagenteista voi olla hyötyä. Muutoksessa moni tärkeäkin tieto saattaa 
hukkua kiireeseen ja uusien käytäntöjen kokonaisuuteen. Tämän vuoksi 
ohjausryhmän tärkeimpänä tehtävänä onkin tiedottaa organisaatiolle 
uudistuksista: esimerkiksi tärkeimmistä linjauksista. Henkilöstölle olisi hyvä 
tarjota myös areenoita, joiden kautta he voivat tarvittaessa saada vastauksia 
kysymyksiinsä niin ohjausryhmältä kuin ylimmältä johdoltakin. (Helsilä 2008.) 
 
Tässä tutkimuksessa sisäinen viestintä nähdään kaikkena viestintänä, mikä 
tapahtuu organisaation sisällä ja jolla pyritään edistämään tiedonkulkua eri 
tahojen välillä sekä mahdollistamaan yhteistyö ja suhteiden luominen ja 
ylläpitäminen organisaation sisällä.  
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4 YHTEISÖLLISYYS ORGANISAATIOSSA 

Tässä luvussa puhutaan yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä organisaatiossa. 
Yhteisö on terminä paljon käytetty, kaikille tuttu ja normaali sana arkipäivän 
keskusteluissa, mutta silti se tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Yhteisöllisyys ja 
yhteisöön kuuluminen on nähty tärkeänä osana ihmiselämää eikä tässä ole 
poikkeusta myöskään työelämäkontekstissa. Tämän työn tarkoituksena on tu-
kea Valtorin organisaatiokulttuurin rakentamista yhteisöllisempään suuntaan, 
joten yhteisöllisyyden tarkastelu on paikallaan. 
 
Laajasti ajateltuna yhteisöllisyys voidaan nähdä joukkona ihmisiä, joilla on jo-
kin yhteinen, jaettu tekijä elämässään. Tuo tekijä voi olla esimerkiksi asuminen 
tietyssä paikassa, yhteinen kiinnostuksen kohde, uskomus tai arvot. (Obst & 
White 2005.) Yhteisö, jossa ihmiset elävät, käsitetään todellisena, fyysisenä ko-
konaisuutena, mutta ennen kaikkea se rakentuu ihmissuhteista ja kiintymyksen 
kautta (Mannarini & Fedi 2009). Fyysinen juurtuminen ja sosiaalinen yhteys 
ovat kaksi tärkeintä yhteisöllisyyden ulottuvuutta (Riger & Lavrakas 1989). 
 
Yhteisöllisyyden kokemuksen nähdään sisältävän neljä elementtiä. Ensimmäi-
nen elementti on jäsenyys (membership). Tunne jäsenyydestä on kokemus yh-
teenkuuluvuudesta – on jotain, mikä yhdistää. Toinen elementti on vaikuttami-
nen (influence): tunne merkityksellisyydestä, että omalla olemassaololla on 
merkitys ryhmälle ja sen jäsenille ja ryhmä merkitsee jotain jäsenilleen. Kolmas 
elementti on tuki (reinforcement): tarpeiden yhdistyminen ja täyttyminen. Tämä 
on tunne sitä, että jäsenten tarpeet täyttyvät ryhmän kautta saadulla tuella. 
Viimeinen elementti on jaettu tunneperäinen yhteys (shared emotional connecti-
on): sitoutuminen ja usko siihen, että jäsenet ovat jakaneet ja jakavat tulevai-
suudessakin historiaa, paikkoja, aikaa yhdessä ja samanlaisia kokemuksia. Ly-
hykäisyydessään yhteisöllisyyden kokemus on tunne siitä, että jäsenet kuuluvat 
johonkin, tunne, että jäsenet merkitsevät jotain toisilleen, ja yhteinen usko sii-
hen, että jäsenten tarpeet täyttyvät yhteisöön sitoutumisen kautta. (McMillan & 
Chavis 1986.) 
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Yhteisöllisyyden kokemus vaikuttaa moniin asioihin. Yhteisöllisyys on myös 
merkittävä tekijä ”työn imussa”, joka käytännössä tarkoittaa työhön sitoutumis-
ta. Työyhteisön keskuudessa vallitseva luottamus johtaa myös yhteisöllisyyden 
kokemukseen organisaatiossa. Näiden lisäksi työroolin selkeys, työhön liitty-
vissä ongelmissa auttavat työkaverit, tyytyväisyys työaikajärjestelyihin ja työ-
tehtävien monipuolisuus ovat positiivisessa yhteydessä työntekijöiden koke-
maan yhteisöllisyyteen. (Koivumäki 2008.) 
 
Yhteisöllisissä organisaatioissa ihmiset voivat jakaa huoliaan ja kertoa asiois-
taan, joka edistää yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymistä. Yhteisöllisissä or-
ganisaatioissa yksilöt kiintyvät toisiinsa, mutta myös ryhtyvät helpommin toi-
miin, joilla organisaatiota voidaan kehittää. (Hughley, Speer & Peterson 1999.) 
Yhteistyö ja yhteisöllisyys voidaankin nähdä avaimena menestyvään organisaa-
tiokulttuuriin: arvostus yhtenäistä, yhteistyökykyistä ja harmonista työkulttuu-
ria kohtaan on korkealla. Työntekijät kaipaavat kollegoita ja esimiehiä, jotka 
työskentelevät yhdessä saavuttaakseen asetetut päämäärät. Yhteistyökykyinen 
kulttuuri vastaa monien ideaalikulttuuria. Kaikki on lopulta kiinni ihmissuh-
teista: ihmissuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen takaavat myös tehokkuu-
den. Yhteistyökykyistä ja yhtenäistä organisaatiokulttuuria ei voida saavuttaa, 
ellei henkilöstöllä ole terveitä ihmissuhteita muiden organisaation jäsenten 
kanssa. (Briody, Pester & Trotter 2015, 70–71.) 
 
Tarpeiden teoria (McClelland, 1961 Nowellin ja Boydin 2010 mukaan) auttaa 
näkemään kaksi ensisijaista tekijää yhteisöllisyyden kokemuksen muodostumi-
sessa: 1) psykologinen hyvinvointi ja 2) yhteisöön sitoutuminen (ks. kuvio 4). 
Ensin tarpeiden teoriasta voidaan päätellä, että suurempi henkinen hyvinvointi 
johtuisi suoraan yhteisökontekstista, joka toimii voimavarana, kun käsitellään 
yksilön psykologisia, sosiaalisia ja/tai resurssitarpeita. Toiseksi, psykologisten 
tarpeiden teoria on pohjimmiltaan teoria ihmisen motivaatiosta, johon liittyy 
sosiaalinen vaihtokauppa (Miner 2005). Toisin sanoen, se olettaa, että ihmiset 
ovat motivoituneita käyttäytymään sellaisilla tavoilla, jotka kasvattavat toden-
näköisyyttä omien tarpeiden täyttymiselle. Se ennustaa, että yhteisöorientoitu-
nut käyttäytyminen on rationaalinen teko, joka pohjautuu odotukselle, että yh-
teisökäyttäytymisen myötä yksilöiden tarpeet täyttyvät. Tällä logiikalla, kun 
yhteisö pystyy täyttämään sen jäsenten tarpeet, jäsenet sitoutuvat siihen ja osal-
listuvat yhteisöä parantaviin pyrkimyksiin, mikä ylläpitää myös pitkän aikavä-
lin sitoutumista yhteisöön. (Nowell & Boyd 2010.) 
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Kuvio 4 Yhteisöllisyyden kokemus resurssina ja sen lopputulokset  
(Nowell & Boyd 2010) 
 
Burroughs ja Eby (1998, 512) määrittelivät yhteisöllisyyden kokemuksen työyh-
teisössä syntyvän seuraavista osa-alueista:  
  

• Työkavereiden tuki: yksilöiden halu auttaa muita ja hyväksyä toisensa.  
• Henkinen turvallisuus: vuorovaikutuksen määrä ja laatu työkavereiden 

kanssa.   
• Yhteenkuuluvuuden tunne: luottamuksen tasot ja tunne yhteenkuulu-

vuudesta työporukassa.  
• Henkinen yhteys: kun työkaverit jakavat samanlaiset arvot niin, että se 

näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. 
• Tiimin yhteiset tavoitteet: työyhteisön jäsenet kokevat sitoutumista ja 

osallisuutta työhön sekä jakavat vision.   

Kaikki yksilöt, jotka ovat aktiivisesti yhteisön toiminnassa mukana, eivät 
kuitenkaan tunne korkeaa yhteenkuulumisen tunneta yhteisöönsä. Tästä voisi 
päätellä, että heikko yhteenkuulumisen tunne yhteisön kanssa ei välttämättä 
ilmene vähäisenä osallistumisena yhteisön toimintaan tai haluttomuutena 
ratkaista yhteisiä sosiaalisia ongelmia. (Mannarini & Fedi 2009.) 
 
Jokainen organisaatio on yhteisö ja positiivisen ilmapiirin sekä organisaa-
tiokulttuurin luominen vievät aikaa. Jokapäiväisellä viestinnällä voidaan edis-
tää halutunlaisen kulttuurin luomista ja ylläpitämistä. Kuitenkin yksittäisten 
työntekijöiden valmius muutokseen vaikuttaa merkittävästi organisaation il-
mapiirin ja kulttuurin kehittymiseen esimerkiksi fuusion tai muun muutoksen 
yhteydessä. (Elving 2005, 135.) Sitoutuminen ja luottamus ovat selkeästi linkit-
tyneitä organisaation ilmapiiriin ja kulttuuriin.  
 
Useassa tutkimuksessa nostetaan esille viestinnän merkitys yhteisöllisyyden 
rakentamisessa, mutta toisaalta mitään kovin konkreettisia tuloksia tutkijatkaan 
eivät ole löytäneet tai edes etsineet. Mikäli työntekijät kokevat saavansa 
tarpeeksi tietoa ja informaatiota organisaation asioista, he kokevat myös 
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enemmän yhteisöllisyyttä. Erityisen tärkeäksi organisaation jäsenet kokevat 
kasvokkaisen ja henkilökohtaisen viestinnän yhteisöllisyyden rakentumisen 
elementtinä (White, Vanc & Stafford 2010, 75). Täytyy kuitenkin muistaa, että 
informaation jakaminen ei ole sama asia kuin viestintä. Vaikka sähköposti on 
tehokas tapa vaihtaa tietoa, ei se välttämättä ole kuitenkaan hyvä väline 
yhteisöllisyyden rakentamisessa. Viestinnän eri ulottuvuudet ja kanavat sekä 
missä määrin viestintä on kaksisuuntaista, on tärkeä ottaa huomioon. 
Kasvokkain käyty viestintä on usein yhteydessä tyytyväisyyteen viestinnässä ja 
yhteisöllisyyden kokemuksessa, koska se muun muassa mahdollistaa 
välittömän palautteenannon. (White, Vanc & Stafford 2010, 78.) Erityisesti 
lähijohtajan ja alaisen välinen kasvokkainen viestintä nähdään tehokkaana 
yhteisöllisyyden kasvattajana ja muissakin yhteyksissä parhaana keinona 
viestiä tärkeistä asioista. (Mishra & Mishra 2014.)  
 
Myös eri viestintäkanavilla on ajateltu olevan merkityksensä 
organisaatiokulttuurin rakentumisessa: siinä missä virallisia viestintäkanavia 
käyttävät organisaatiot voidaan nähdä hierarkkisempina, epäviralliset 
viestintäkanavat indikoivat vähemmän järjestäytyneestä organisaatiosta 
(Johnson, Donohue, Atkin & Johnson, 1994). Kuitenkin tärkeimmäksi 
yhteisöllisyyttä edistäväksi viestinnäksi kasvokkaisen viestinnän lisäksi on 
tutkimusten mukaan nimetty sähköposti, kun taas kirjoitetut tiedotteet, puhelin 
ja intranet nähdään vähiten yhteisöllisyyttä edistävinä välineinä (Sten 2006).  
 
Lisäksi organisaation koolla voi olla merkitystä yhteisön viestintäprosessin 
tehokkuudessa. Mitä isompi organisaatio, sen monimutkaisempi 
viestintäprosessi: mikäli yhteisö epäonnistuu sisäisessä viestinnässään 
ottamaan huomioon organisaation kaikki puolet, yhteisö todennäköisesti 
luhistuu (McCannell 1979). Erityisen merkityksellistä viestinnästä tulee silloin, 
kun organisaation jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan (Pickering & King, 
1995). Kuten tämän tutkimuksen kohdeorganisaatiossa yrityksen sijaitessa 
useammalla kuin yhdellä paikkakunnalla, pitää tiimien jäsenten toimia 
kuitenkin yhtenä ryhmänä, vaikka ovatkin fyysisesti kaukana toisistaan. 
Tällaisissa tilanteissa viestinnän merkitys kasvaa entisestään, mikäli halutaan 
ylläpitää yhteisöllistä organisaatiokulttuuria (Kruckeberg and Starck 1988). 
Myöhemmin Kruckeberg ja Starck (2001, 59) lisäsivät, että yhteisöllisen 
organisaatiokulttuurin olemassaoloa voidaan rakentaa ja vahvistaa erityisesti 
toimivan johtajuuden avulla ja osaavalla viestinnällä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin siitä, miten tutkimus on käytännössä 
toteutettu: esitellään tutkimusmetodit ja aineistonkeruumenetelmä, kerrotaan, 
millä kriteereillä haastateltavat valittiin, sekä tarkastellaan, mikä tämän työn 
tarkoitus ja tutkimuskysymykset ovat. 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus tehdään valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille ja työn 
tavoitteena on selvittää, millä tavoin yhteisöllisen organisaatiokulttuurin raken-
tumista voidaan tukea fuusion jälkeen ja mikä rooli viestinnällä on siinä. 
 
Tutkimuskysymykset: 

1. Miten yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista voidaan tukea fuusion 
jälkeen?  

2. Miten organisaatiokulttuurin muutoksesta pitäisi viestiä, jotta muutokseen so-
peutuminen olisi helpompaa?  

3. Millainen muutosjohtaminen ja -viestintä tukee muutoksen läpivientiä? 
 
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyritään vastaamaan, miten viestinnällä 
voidaan tukea yhteisöllisyyden rakentumista uudessa ”fuusiomaisesti” kooste-
tussa valtionhallinnon organisaatiossa. Toisella tutkimuskysymyksellä pyritään 
saamaan vastaus siihen, millainen muutosviestintä tukee parhaiten organisaa-
tiokulttuurin rakentumista fuusion jälkeen. Kolmannella tutkimuskysymyksellä 
pyritään vastaamaan siihen, miten johdon toiminta ja -viestintä vaikuttaa muu-
toksen onnistumiseen. 
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5.2 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Tässä työssä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Laa-
dullisella tutkimuksella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan tekstimuotoista ai-
neistoa ja analyysin kuvausta tekstin muodossa. (Eskola & Suoranta 1998.) Ar-
gumentaatiota ei rakenneta yksilöiden eroihin eri muuttujien suhteen ja niiden 
erojen tilastollisiin yhteyksiin muihin muuttujiin, kuten määrällisessä tutki-
muksessa. Laadullisessa tutkimuksessa ei etsitä tilastollisia todennäköisyyksiä 
eikä yleensä ole edes mahdollista tai järkevää tehdä esimerkiksi haastatteluja 
niin paljon, että yksilölliset erot olisivat tilastollisesti merkittäviä. (Alasuutari 
2012.) Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan ku-
vaamaan jotakin tapahtumaa ja ymmärtämään tietynlaista toimintaa sekä an-
tamaan teoreettinen tulkinta jostakin ilmiöstä tai asiasta (Eskola & Suoranta 
1998; Tuomi & Sarajärvi 2002). 
 
Laadulliselle tutkimukselle ominaista on hypoteesittomuus. Laadullisessa tut-
kimuksessa hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole mitään ehdot-
tomia ennakko-oletuksia tutkimuskohdettaan kohtaan tai tutkimuksen tuloksis-
ta. (Eskola & Suoranta 1998.) Tämä ei kuitenkaan poista sitä faktaa, että tutkijal-
la olisi jokin oma käsitys siitä, millaisia tutkimustuloksia olisi mahdollisesti 
odotettavissa, sillä yksilön havainnot ovat aina latautuneet aikaisempien koke-
muksien kautta. Näistä kokemuksista ei kuitenkaan muodostu asetelmia, jotka 
jollain tavalla rajaisivat tutkimukseen liittyviä toimenpiteitä. (Eskola & Suoran-
ta 1998.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on myös erilainen verrat-
tuna tilastolliseen tutkimukseen. Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijalla on 
erilaisia vapauksia, jotka antavat mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. (Eskola & Suoranta 1998.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle ilman ennakko-oletuksia 
tai määritelmiä, niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Yleisesti laadullisen tutki-
muksen yhteydessä puhutaankin aineistolähtöisestä analyysistä, joka tarkoittaa 
yksinkertaistettuna teorian rakentamista empiirisestä aineistosta alkaen, alhaal-
ta ylöspäin. Tässä vaiheessa aineiston rajaaminen kannattaa miettiä niin, että se 
on järkevää ja mielekästä. Yleinen ongelma on se, että aineistoa on liikaa eikä 
sen kaiken analysoiminen yhden tutkimuksen puitteissa ole mahdollista eikä 
tarkoituksenmukaista. (Eskola & Suoranta 1998.) 
 
Näistä syistä laadullinen tutkimus aineistolähtöisesti ja teemoitellen koettiin 
parhaaksi vaihtoehdoksi myös tätä tutkimusta tehdessä. Tässä tutkimuksessa 
haluttiin nimenomaan tarkastella Valtorissa työskentelevien ihmisten käsityksiä 
valituista teemoista ja pyrkiä löytämään niiden pohjalta myös käytännön rat-
kaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. 
 
Voidaan sanoa, että kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia eikä 
niiden pohjalta pystytä tekemään samalla tavalla empiirisesti yleistäviä päätel-
miä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Tämän vuoksi analysoitavan aineiston 
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on muodostettava jollain tavalla kokonaisuus, tapaus. (Eskola & Suoranta 1998.) 
Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan yksilöllisiä käsityksiä ilmiöistä ja pyri-
tään ymmärtämään tutkittavien asialle antamia merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme 
2001; Tuomi & Sarajärvi 2004).  Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tietystä 
tapauksesta – tässä työssä Valtorin organisaatiokulttuurin rakentamisesta – tuo-
tetaan paljon intensiivistä, yksityiskohtaista ja kokonaisvaltaista tietoa. Tutki-
musaineisto muodostaa kokonaisuuden, eli tapauksen, jonka pohjalta rakenne-
taan jotain tapausorganisaation kannalta kiinnostavaa. (Saarela-Kinnunen & 
Eskola 2010.) Tapaustutkimuksen kohde valitaan esimerkiksi sen tyypillisyyden 
tai edustavuuden mukaan (Eskola & Suoranta 2008). Tässä työssä tapausorga-
nisaatio valittiin sen perusteella, mitä kehitystarpeita tutkimuksen tekijä huo-
masi omassa työpaikassaan. Tämä tapaustutkimus tehtiinkin tarveperustaisesti 
ja toimeksiantona. 

5.3 Teemahaastattelut aineistonkeruumenetelmänä 

Tässä työssä teemahaastatteluun päädyttiin, koska haluttiin kuulla 
monipuolisesti valtorilaisten näkemyksiä valituista teemoista. Toisen 
vaihtoehtona harkittiin aineiston keräämistä lomakekyselyllä koko henkilöstön 
parissa, mutta koska Valtorissa on viime aikoina tehty useita lomakekyselyitä – 
esimerkiksi ilmapiirikyselyitä säännöllisesti – ajateltiin, että lomakekyselyyn ei 
välttämättä löydy tarpeeksi vastaajia eikä henkilöstöä haluttu kyllästyttää 
liiallisilla lomakekyselyillä. 
 
Haastattelun etu on sen joustavuus ja sovellettavuus monenlaisiin 
tutkimustarkoituksiin. Koska haastattelussa ollaan suorassa 
vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, antaa se myös mahdollisuuden 
suunnata keskustelua ja kysyä tarkentavia kysymyksiä – näin on mahdollista 
saada selville vastausten taustalla olevia tekijöitä. Myös ei-kielellisillä tekijöillä 
on haastattelutilanteessa oma merkityksensä ja ne voivat auttaa ymmärtämään 
haasteltavaa paremmin. Lisäksi keskustelun edetessä haastattelun järjestystä on 
mahdollista muuttaa, mikäli tilanne sen vaatii. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 34.) 
Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että osa haastattelun 
näkökulmista on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2009, 36) listaavat 10 haastattelun etua 
lomaketutkimukseen verrattuna: 
 

1. Haastattelu sopii käytettäväksi paremmin silloin, kun kyseessä on koko 
väestöä koskeva satunnaisotos tai pelkästään alhaista koulutustasoa 
edustava ryhmä, jonka edustajilla saattaa olla vaikeuksia 
kyselylomakkeen täyttämisessä. 

2. Haastattelussa on suuremmat mahdollisuudet motivoida henkilöitä kuin 
lomaketutkimuksessa. 
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3. Haastattelussa voidaan säädellä aiheiden järjestystä, kun taas lomaketta 
käytettäessä tutkittavalla on mahdollisuus selata sitä eteenpäin, jolloin 
myöhäisemmiksi tarkoitetut osat voivat vaikuttaa aikaisempiin. 

4. Haastateltavalla on haastattelussa enemmän mahdollisuuksia tulkita 
kysymyksiä, se on menetelmänä joustavampi ja sallii täsmennykset. 

5. Haastattelulla tavoitetaan enemmän henkilöitä, ja edustavuus on näin 
parempi, koska kieltäytymisprosentti on pienempi kuin 
lomaketutkimuksissa. 

6. Haastattelussa voidaan validius tarkistaa muista tiedoista, esimerkiksi 
observoimalla. 

7. Haastattelu sopii lomaketta paremmin emotionaalisille ja intiimeille 
alueille. Tästä voidaan olla toistakin mieltä. 

8. Haastattelua voidaan käyttää kartoitukseen, sillä saadaan muun tiedon 
ohella uusia hypoteeseja, ja se voi osoittaa ilmiöiden välisiä yhteyksiä. 

9. Haastattelun avulla saadaan kuvaavia esimerkkejä. 
10. Haastattelu kattaa sellaisia alueita, joilta ei ole vielä objektiivisia testejä. 

 
Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa samaa kuin teemahaastattelu. 
Samantyyppisiä haastatteluja käytetään ympäri maailman. Teemahaastattelu on 
lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, kuitenkin eroten 
strukturoimattomasta haastattelurunkonsa puolesta. Haastattelurunko ei 
kuitenkaan sido haastattelijaa tiettyihin kysymysmuotoihin tai 
kysymysjärjestykseen. Teemahaastattelussa on olemassa aihepiirit, joiden 
puitteissa keskustelu käydään, toisin kuin syvähaastattelussa eli 
strukturoimattomassa haastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 2009; Eskola & 
Suoranta 1998.) 

5.4 Haastattelurungon ja tutkimukseen osallistujat 

Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla Valtorin henkilöstön parissa. 
Haastatteluihin osallistui 9 työntekijää ja 4 johtoryhmän jäsentä. Haastateltavat 
on valittava tarkoituksenmukaisesti ja harkitusti, jotta tutkittavasta aiheesta 
voidaan saada mahdollisimman paljon tietoa (Sarajärvi 2002). Haastateltaviksi 
pyrittiin saamaan ihmisiä mahdollisimman erilaisista tehtävistä ja eri 
paikkakunnilta, jotta Valtorin henkilöstön monipuolisuus saataisiin ääneen. 
Haastateltavissa oli mukana esimerkiksi asiakastuen työntekijöitä, 
asiakasvastaava, projektipäällikkö ja tuotevastaava. Suurin osa haastateltavista 
oli työskennellyt Valtorissa joko alusta asti tai vähintään puolitoista vuotta. 
Uudemmat työntekijät rajattiin tietoisesti pois haastateltavien joukosta, sillä 
koettiin tärkeäksi, että haastateltavilla olisi mahdollisimman hyvä käsitys 
Valtorista organisaationa. Haastateltavat pyydettiin mukaan sähköpostitse. 
Haastateltavien valinnan onnistumista on arvioitu tarkemmin osiossa 7.2 
Tutkimuksen arviointi. 
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Haastattelurunko (ks. liitteet) rakentui teemojen ympärille. Johdolla ja 
henkilöstöllä oli eri haastattelukysymykset. Henkilöstön haastattelussa teemat 
olivat ”Viestintä yleisesti”, ”Organisaatiokulttuuri ja 
yhteisöllisyys”, ”Muutosviestintä” ja ”Muutoksen johtaminen ja johtamisviestintä”. 
Johdon haastattelun teemat olivat ”Organisaatiokulttuuri” ”Yhteisöllisyys” 
ja ”Muutosjohtaminen”. Johtoa haastateltiin kohdeorganisaation toiveesta, jotta 
työ saadaan sidottua paremmin Valtorin strategiaan. Työntekijöiden 
haastattelurunko oli hieman pidempi kuin johdon. 
 
Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta Skypen/Lyncin välityksellä, koska 
tutkijalla ei ollut mahdollisuutta matkustaa ympäri Suomea haastattelemassa 
osallistujia – haastateltavia oli mm. Helsingistä, Jyväskylästä, Lappeenrannasta, 
Rovaniemeltä ja Hämeenlinnasta. Haastattelujen keskipituus oli työntekijöiden 
haastattelussa noin 45 minuuttia ja johdon haastatteluissa 30 minuuttia. 
Litteroitua aineistoa koostui reilu 80 sivua. 
 

5.5 Aineiston analyysi 

Laadullisessa analyysissä aineistoa ajatellaan yleensä kokonaisuutena ja sen 
ajatellaan avaavan jonkin singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen koko-
naisuuden rakennetta. (Alasuutari 2012.) Laadullinen analyysi rakentuu kah-
desta tekijästä: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta ja 
tällaisen eron voi tehdä vain analyyttisesti, sillä ne nivoutuvat aina toisiinsa 
(Alasuutari 2012). Aineistoa tarkastellaan vain tietystä näkökulmasta, eli siitä, 
mikä on tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymysten kan-
nalta olennaista. Tässä vaiheessa olennaista on pelkistäminen ja yhdistäminen. 
Havaintojen yhdistämisen taustalla on ajatus siitä, että aineistossa on esimerk-
kejä ja näytteitä samasta ilmiöstä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laadulli-
sessa tutkimuksessa pyrittäisiin määrittelemään keskivertoyksilöitä tai tyyppi-
tapauksia. (Alasuutari 2012.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin on tarkoitus luoda aineistoon 
ennen kaikkea selkeyttä ja tuottaa tämän myötä uutta tietoa tutkimuskohteesta. 
Analyysin tarkoituksena on tiivistää aineisto kadottamatta sen tarjoamaa in-
formaatiota – päinvastoin analyysillä pyritään luomaan hajanaisesta aineistosta 
selkeä kuva. (Eskola & Suoranta 1998.) Usein ensimmäinen aineiston jäsente-
lyyn pyrkivä menetelmä on teemoittelu: aineistosta nostetaan esiin tutkimus-
ongelmaa valaisevia teemoja. Näin ollen on mahdollista tarkastella aineistossa 
esiintyviä ja ilmeneviä teemoja poimimalla keskeisimmät aiheet ja esittää sille 
erilaisia kysymyksiä. Onnistuakseen teemoittelu vaatii teorian ja empiria vuo-
ropuhelua, joka näkyy tutkimustekstissä niiden lomittumisena toisiinsa. (Eskola 
& Suoranta 1998.) 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusaineistoa ja tutkimuksen tuloksia. Tämä 
osio on jaoteltu kolmeen alaosioon tutkimuskysymysten mukaisesti niin, että 
jokaisessa osiossa vastataan yhteen tutkimuskysymykseen. Tulososiossa sitaat-
tien perässä H1-H9 tarkoittaa henkilöstön haastatteluihin osallistuneita henki-
löitä. JH1-JH4 tarkoittaa johdon haastatteluihin osallistuneita. Haastateltavat on 
numeroitu sattumanvaraisessa järjestyksessä. 

6.1 Organisaatiokulttuuri ja yhteisöllisyys fuusion jälkeen 

Tässä alaluvussa käsitellään organisaatiokulttuuria ja yhteisöllisyyttä sekä vas-
tataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

1. Miten yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista voidaan tukea fuusion 
jälkeen? 

Pääasiassa haastateltavat kokivat omissa työpisteissään ja omien tiimiensä kes-
ken yhteisöllisyyttä, mutta koko Valtorin kattavaan yhteisölliseen organisaa-
tiokulttuuriin ei vielä uskottu. Moni ei edes kokenut koko Valtorin kattavaa 
organisaatiokulttuuria tarpeelliseksi, mutta yhteisiä toimintatapoja ja arvoja 
korostettiin kuitenkin. Yhteisöllisyyttä pienemmän porukan – kuten toimipis-
teen tai tiimin – kesken pidettiin kuitenkin hyvin tärkeänä. Yhteisöllisyyden 
kasvattamiseksi ehdotettiin työpaikan ulkopuolella tapahtuvia kohtaamisia, 
siiloutumisen purkamista avoimempaan keskustelukulttuuriin kannustamalla 
sekä johdon esimerkillä ja viestinnällisillä keinoilla onnistumisten nostamista 
tietoisuuteen me-hengen kasvattamiseksi. Seuraavaksi tässä alaluvussa esitel-
lään tarkemmin, miten valtorilaiset kokevat organisaatiokulttuurin ja yhteisölli-
syyden. 
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Kohti yhtenäistä palvelutalon kulttuuria 
 
TaitaVa-projektin periaatteiden mukaan Valtoriin tavoitellaan kulttuuria, joka 
tuottaa asiakkaille selkeitä hyötyjä, jossa jokainen valtorilainen on 
ammattilainen ja luo sen myötä edelläkävijyyttä ja jossa sisäinen yhteistyö 
valtorilaisten kesken toimii hyvin yhteen ja on tehokasta. Periaatteiden mukaan 
Valtorissa myös tehdään se, mitä luvataan, ja viedään asiat hallitusti maaliin. 
Esimiesten koulutus ja esimiestoiminta johtamisen ohella nähdään tärkeänä 
toivotun kulttuurin jalkauttamisessa. 
 
Tämän työn kannalta kiinnostavinta on pyrkimys yhtenäiseen 
organisaatiokulttuuriin – yhtenäiset toimintatavat ja palvelutalon kulttuuri 
virastokulttuurin sijaan nousevat esille johtoa haastatellessa. Valtorissa näkyy 
selvästi pyrkimys kohti yritysmäisempää kulttuuria. Johdon näkemys 
tavoitellusta organisaatiokulttuurista on yhtenäinen, vaikka jokainen näkeekin 
tavoitekulttuurin pääpainopisteet omista kokemuksistaan ja toimialastaan 
katsottuna. 

Siis yhtenäistä organisaatiokulttuuria tavoitellaan, toimitaan yhteisellä tavalla […] ol-
laan nimenomaan palvelutuottaja, palvelutoimittaja, asiakkaita varten. (JH2) 

No kyllähän tässä tavoitellaan tämmöistä palveluyrityskultturia, eli vähän nyt sa-
manlaista kuin ICT-palveluyrityksissä on tai ylipäätään palveluyrityksissä on, kyllä-
hän se aika paljon eroaa virasto- tai esikuntatyyppisestä toiminannasta. (JH4) 

Valtorin kulttuuri on tällä hetkellä pirstaleinen 
 
Johdon näkemyksen mukaan Valtorin organisaatiokulttuuri on tällä hetkellä 
hyvin hajanainen, keskeneräinen ja sisältää paljon alakulttuureita, joita pyritään 
yhtenäistämään mm. TaitaVa-projektin avulla. Pelisääntöjä ja arvoja on luotu ja 
niitä on tuotu esille myös henkilöstölle, mutta käytännössä ne eivät vielä näy 
muualla kuin puheen tasolla. Haastateltujen mielestä tällä hetkellä ei oikeastaan 
voida edes puhua Valtorin organisaatiokulttuurista, sillä sellaista ei vielä ole. 
Ensimmäiset askeleet sitä kohti on kuitenkin otettu. 

Tällä hetkellä meillä on mun mielestä montakin organisaatiokulttuuria, että meillä 
viimeiset toimintosiirrot on tehty vasta vuodenvaihteessa ja TaitaVa, jonka myötä 
organisaatiokulttuuria lähdetään yhtenäistämään, ei vaikuta vielä täysimääräisesti. 
(JH1) 

Kyllähän meillä vielä on tosi heterogeeninen kulttuuri ja, jotta arvot toteutus käytän-
nössä, niin kyllä meillä siinä varmasti vielä aikaa menee. (JH2) 

Täällähän on sekaisin erilaisia kulttuureita, kun kaikki on tullut vähän eri puolilta. 
(JH4) 
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Tavoitekulttuuriin pääseminen vie vielä vuosia 
 
Valtori on vielä nuori organisaatio, joten on ymmärrettävää, että tavoitteissa ei 
vielä olla – eikä se ehkä ole edes tarpeen. Yhtenäisen organisaatiokulttuurin 
luominen vie aikaa ja se tiedostetaan myös johdossa. Lisäksi eri aikaan taloon 
tulleiden työntekijöiden sulautuminen valtorilaiseen kulttuuriin on hyvin hete-
rogeeninen: alusta asti mukana olleet työntekijät ovat paremmin ehtineet sisäis-
tää sen, mitä Valtori on, mutta uusimmat tulokkaat ovat ehkä nähneet vain esi-
tyksen TaitaVasta, mutta sen syvemmälle organisaation yhtenäisen kulttuurin 
rakentaminen ei ole vielä ymmärrettävistä syistä mennyt. 

Ikinä ei tietenkään olla tilanteessa, että kaikki tunnistaa arvot välittömästi omikseen, 
mutta ehkä meillä on vielä siinä suhteessa enemmän haastetta, kun meille on viime 
metreille asti tullut sisään väkeä. Se arvojen mukainen toiminta on vielä rakennus-
vaiheessa. (JH1) 

No tyypillisesti tämän tyyppiset muutosprosessit vie kolmesta viiteen vuoteen. Jos 
tässä katsotaan, että aitoa muutosta on ollut ehkä vuoden verran vasta, niin kyllä täs-
sä vähintään kaksi vuotta tai pidempäänkin vie. (JH4) 

Henkilöstön mielestä ihanteellinen organisaatiokulttuuri on avoin ja 
luottamuksellinen 
 
Haastateltujen mielestä ihanteellinen organisaatiokulttuuri on ennen kaikkea 
avoin ja luottamuksellinen: vaikeistakin asioista voidaan keskustella luottaen 
siihen, että kollegat ymmärtävät ja lopulta päästään yhteiseen loppuratkaisuun. 
Ihanteellisessa organisaatiossa ihmiset tuntevat toisensa ja toisten mielipiteitä ja 
osaamista arvostetaan ja pyrkivät kohti koko organisaation menestystä: viedään 
asioita yhdessä eteenpäin. Haastatellut toivoivat myös, että jokainen saisi 
työpaikalla olla oma itsensä eikä tarvitsisi jännittää, uskaltaako työkaverilta 
kysyä apua. 
 
Myös vuorovaikutuksen merkitystä työntekijöiden ja johdon välillä arvostettiin: 
tiedon pitää liikkua molempiin suuntiin ja työntekijöiden kannat tulisi ottaa 
paremmin huomioon. 

Ihanteellinen on sitä, että kaikki ovat motivoituneita asiantuntijoita, jotka haluavat 
koko organisaation menestystä ja ovat valmiita auttamaan muita. Että avoimesti yh-
teistyössä viedään asioita eteenpäin. (H2) 

Itse tykkäisin sellaisesta organisaatiosta, joka olis hyvin avoin ja olis yhteisiä asioita 
ja toisaalta sitten tuettais niitä työtovereita ja koko organisaatiota sillä omalla työllä. 
(H3) 

Ettei tarvi jännittää, et uskallanko tuoda oman näkökantani esille ja mitäköhän muut 
tästä ajattelee. Pystyy olemaan oma itsensä siinä ympäristössä, missä on. (H4) 

Avoin ja luottamuksellinen. Rento, ei ole pelkoa, että tulee leimatuksi, jos sanoo 
oman mielipiteensä. Tietenkin arvostus kaikkien osapuolten kohdalla. Jos joku on jo-
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tain mieltä, niin arvostetaan mielipidettä ja keskustelemalla pitää löytää asioille yh-
teinen linja ja tietenkin sekin, että kun on sovittu joku yhteinen toimintapa ja vaikka 
se ei kaikkia miellyttäiskään, niin sitten ollaan sitouduttu yhteisten toimintatapojen 
noudattamiseen eikä sit lähdetä sooloilemaan, koska omasta mielestä se ei mennyt 
niin kuin itse sen halusi. (H9)  

Ihanteellisessa organisaatiossa erimielisyydet osataan ratkaista ja henkilöstö 
ottaa itse vastuuta omasta tekemisestään sekä esimerkiksi tiedon saamisesta. 

Ehkä jonkinlaista sellaista inhimillisyyttä, et kun ihmisillä tunteet jossain vaiheessa 
kärjistyy, niin tavallaan, et niitä sitten oma-aloitteisesti ja luontevasti nollattaisiin se 
tilanne jollain tapaa. (H1) 

Yhteisöllisyys koetaan tärkeäksi, mutta ei koko organisaation tasolla 
 
Kukaan haastateltavista ei kokenut, että Valtori kokonaisuudessaan olisi vielä 
yhteisöllinen ja osa piti yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentamista koko 
Valtorin laajuudessa suorastaan epärealistisena. Yhtenäisten toimintatapojen 
tärkeyttä kuitenkin korostettiin koko Valtorin laajuudessa. Yhteisöllisyyttä 
työpaikalla – vaikkei koko Valtorin laajuisesti – pidettiin kuitenkin 
pääsääntöisesti erittäin tärkeänä ja sen nähtiin myös helpottavan työstä 
johtuvaa stressiä.  

No mulle se on tosi tärkeetä. Se on kuitenkin se, että jos työn luonne on kuormittavaa 
edes paikoitellen, niin se kuitenkin, että jos saadaan positiivista kuormitusta sosiaali-
sista kontakteista ja yhteisöllisyydestä, niin se auttaa siinä, että se kuormittuminen ei 
rasita kuitenkaan niin paljoo kuin toisessa tilanteessa. Ja sitä me kyllä tarvitaan täällä, 
ei me varmaan helpolla päästä lähivuosinakaan. (H6) 

Mut kyllä meillä toimintatavat täytyy olla samanlaiset ja toki ne arvot, mitä meille on 
annettu, ne pitäis olla joka paikassa ihan samat. Niitten mukaan pitäis toimia, mut 
tarviiko sen kulttuurin olla eksakti sama joka paikassa, niin ei minusta. Enkä usko, 
että semmosta tuleekaan. (H7) 

Oma työyhteisö koostuu henkilöstön mielestä lähinnä niistä ihmisistä, joiden 
kanssa tehdään töitä tai joita nähdään omalla työpaikalla.  

No lähinnä nyt niiden kanssa (tuntee yhteisöllisyyttä), joiden kanssa töitä tehdään. 
Mut muuten ne on vieraita ihmisiä mulle ympäri Suomee. (H1) 

Johto on samoilla linjoilla henkilöstön kanssa: yhteisö Valtorin mittakaavassa ei 
vielä hahmotu kovin selkeästi, vaan ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä 
fyysisesti tai työtehtävien puolesta muodostavat oman työyhteisön.  

[…]  jos vaikka itse ajattelen, niin kyllä mä niinku melko kaukana olen jostain meidän 
[paikkakunta] toimipisteen arkipäivästä. Että tota.. se yhteisöllisyys tällei Valtorin 
mittakaavassa, se onkin aika hyvä kysymys, että mitä se oikein tarkoittaa. Se on 
semmoinen asia, joka muodostuu semmoisen työyhteisön kesken, mikä jollakin ta-
valla on niinku joko fyysisesti tai asiallisesti tekee jotain asiaa yhdessä. (JH3) 
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Yhteisöllisyys syntyy yhteisistä hetkistä, avunannosta ja arvostuksesta 
 
Kasvokkaisilla kohtaamisilla ja yhdessäololla nähdään olevan suuri merkitys 
yhteisöllisyyden rakentumisessa. Luottamuksella ja avoimuudella sekä 
arvostuksen osoituksella on tärkeä paikkansa yhteisöllisyyden rakentumisessa. 
Lisäksi positiivinen asenne toisia kohtaan sekä avunanto ja avun saaminen 
tarpeen mukaan koettiin yhteisöllisyyttä kasvattavaksi. 

Se (yhteisöllinen kulttuuri) syntyy varmaan siitä, et on sellanen motivaatio ja luotta-
mus siinä pohjalla, että ihmiset viihtyy työssään ja kokevat, että heidän työtään ar-
vostetaan. Halutaan puhua kaikista asioista avoimesti, se auttaa siinä. (H2) 

Se positiivisuus tulee siitä, et toisiin luotetaan ja luotetaan, et sieltä saa apua ja toi-
saalta ollaan siinä mielessä auttavaisia, että myös itse tarvittaessa ollaan tukena. Toi-
saalta sit on se ajatus siitä, että tehdään yhteisen asian eteen hommaa. (H6) 

Luottamus on mun mielestä kauheen tärkee. (JH2) 

Yhteiset hetket, kuten kahvi- tai lounastauot koettiin tärkeinä yhteisöllisen 
ilmapiirin rakentamisessa. Valtorin kohdalta hivenen huolestuttavaa on 
kuitenkin se, että haastatellut ovat kokeneet, että yhteisille kahvitauoille ja 
muulle työn ohessa tapahtuvalle sosiaaliselle toiminnalle ei riitä enää aikaa. 
Valtorissa yleinen käsitys on se, että jokainen ”elää omaa elämäänsä”, koska 
ihmisillä on jatkuva kiire: joidenkin haastateltavien mielestä yhteisöllisyys on 
vähentynyt lähtöorganisaatioon verrattuna. 

Varmaan just tästä naamatusten kohtaamisesta (syntyy yhteisöllisyys) ja yhteisistä 
syömisistä ja kahvitauoista. Yhteisiä kahvitaukoja en tällä hetkellä huomaa, niitä ei 
ole, ainakaan [paikkakunta] toimipisteessä. Siellä kaikki elää vähän omaa elämäänsä. 
Mut semmonen, et jokainen kantaa sitä omaa osaansa työtehtävästä ja kertoo, mitä 
on tehnyt tai ei ole tehnyt ja mihin kaipaa apua. (H1) 

Tosiaan se yhteisöllisyys, mikä Valtorin myötä on vaikuttanut [paikkakunta], on se, 
että ihmiset ei istu enää yhtä aikaa kahvilla eikä… kyl se on muuttunut, varmaan sii-
tä johtuen, et suurimmalla osalla on töitä niin paljon, ettei enää kerkee sitten näitten 
lähityökavereitten kanssa keskustella kahvitauolla tai jokainen hakee kahvikupin 
työpisteelle ja juo sen siinä. Suurimmalla osalla on ihan liikaa töitä. (H9) 

Sekä johto että henkilöstö kokivat myös työpaikan ulkopuolella tapahtuvilla 
kohtaamisilla olevan paikkansa yhteisöllisyyttä rakentaessa. Osa haastatelluista 
mainitsi, että osasta työkavereista on tullut ystäviä, joita nähdään myös vapaa-
ajalla säännöllisesti. 

Ja tietysti jonkun verran on hyvä olla muutakin yhteistä tekemistä sen arkisen työn 
ulkopuolella. Jonkinlaista virkistystoimintaa, kehityspäiviä tai strategiapäiviä. Sitten 
pystyy puhumaan muussakin ympäristössä kuin siinä normaalisti arkisessa työssä. 
(H2) 
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Mä en koe, et mulla ois töissä semmosta roolia, et oisin kotona ja töissä jotenkin eri-
lainen, että… tavallaan joidenkin kanssa ystävystyy työpaikalla, niin mulle se on tär-
keetä, et se yltää ihan vapaa-ajalle asti. (H1) 

Yhteiset tavoitteet ja me-henki koetaan merkittäviksi tekijöiksi yhteisöllisyyden 
kehittämisessä. Myös sovittuihin pelisääntöihin sitoutuminen nähtiin tärkeänä. 

Se on sosiaalisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisen päämäärän eteen työskentelemi-
nen. Hyvin laveasti sanottu, mut se yhteinen päämäärä voi olla se, et saadaan yhtei-
nen kahvipaketti kahvihuoneeseen tai se voi olla se, että meillä on tyytyväinen asia-
kas. (H8) 

Valtorilaiset muistuttavat, että yhteisöllisyys ei synny hetkessä, vaan vaatii 
aikaa ja yhteisiä kokemuksia. 

No kyllä se yhteisöllisyys syntyy aika pitkän ajan kuluessa, vaatii semmoisia yhteisiä 
kokemuksia. (H7) 

Johdolla nähdään olevan suuri rooli yhteisöllisyyteen kannustamisessa, siitä 
viestimisessä ja siinä, miten he itse asiaan suhtautuvat ja toimivat esimerkkinä. 

[…] johdolla siinä on keskeinen rooli, heidän esimerkkinsä juuri siitä, millä tavalla ja 
millaisia päätöksiä tehdään ja millä tavalla niistä kommunikoidaan, se on hyvin kes-
keinen osa sitä, miltä se tuntuu työntekijöistä, että millainen se organisaatio siinä 
ympärillä on. Luo suoraan sitä, miten häneen luotetaan ja mitä hänelle halutaan ker-
toa. Hyvin keskeinen, tärkein tekijä kulttuurin luonnissa on johto. (H2) 

Kyllähän ne varmaan lähtee sieltä johdosta alaspäin. Että tavallaan esimerkin kautta, 
että sieltä lähdetään luomaan sitä ilmapiiriä ja annetaan henkilöstölle työkaluja, joi-
den avulla voidaan kehittyä ja kehittää tilannetta. (H4) 

Haastatellut nostavat esille myös toimitilastrategian toteutuksen ja erityisesti 
Helsingin toimipisteen muuton Lintulahteen. Valtorissa toteutetaan 
toimitilastrategiaa, jossa kaikki samalla paikkakunnalla työskentelevät 
muuttavat samoihin monitoimitiloihin, joissa henkilöstöllä ei ole enää nimettyjä 
työpisteitä. Vaikka monitoimitilojen oli tarkoitus edistää uusiin ihmisiin 
tutustumista ja sen myötä myös parantaa yhteisöllisyyttä, ei se välttämättä 
kaikista näkökulmista katsottuna toimi odotetulla tavalla. Muilta 
paikkakunnilta työmatkojaan Helsinkiin tekevät kokevat, että heillä ei enää 
Lintulahteen muuton jälkeen ole ollut mahdollisuutta nähdä tuttuja 
työkavereitaan senkään vertaa kuin ennen muuttoa: nykyään ei enää tiedä, 
missä tutut istuvat.  

Lintulahteen ja lintulahtelaisiin ei ole minkäänlaista kontaktia, joka esiintyy esimer-
kiksi silloin, kun on työmatka Helsinkiin. Käyn siellä hoitamassa sen palaverin ja 
lähden pois, siellä ei ole ketään, jonka luokse vois mennä ja kysyä, et hei mitä kuu-
luu. Eikä tilanne todellakaan ole parantunut Lintulahteen muuton jälkeen. Vielä Ym-
pyrässä oli joitakin henkilöitä, mitkä ties, missä istu ja voi mennä moikkaamaan, mut 
nyt ei tiedä yhtään kuka istuu missäkin, niin ei viitti lähtee ettimään niitä ihmisiä. 
(H9) 



40 

Yhteisöllisyyden haasteet: hajanaisuus ja siiloutuminen 
 
Arjessa valtorilaiset kokevat Valtoriksi sen toimipisteen, jossa itse 
työskentelevät sekä oman tiimin tai ryhmän. Vaikka yhteisöllisyys koetaankin 
tärkeänä asiana pienemmän ryhmän kesken, Valtorin koko ja hajanaisuus 
koetaan haasteeksi yhteisöllisyyden rakentumisessa koko Valtorin kattavaksi. 
Yhteisöllisyyden rakentamista koko valtorin kattavaksi ei nähdä 
mahdottomana, mutta helppoa se ei valtorilaisten näkemyksen mukaan tule 
olemaan. Kuitenkin Valtorin hajanaisuudessa nähdään myös hyviä puolia ja 
mahdollisuuksia. 

En mä tiedä sitten, miten se tällaisessa Valtorin tyyppisessä organisaatiossa toimii, 
ku meillä on toimipisteitä jumalattoman paljon. Että millä sitä yhteisöllisyyttä saa-
daan tehtyä, että sit pitäis olla sellaisia elementtejä, jotka yhdistää kaikkia. (H3) 

Kyllä se haasteita tuo aika paljon. On se tietysti rikkauskin. Kyl se tylsää ois, jos me 
oltais kaikki hesalaisia tai hämäläisiä. (H8) 

Toisaalta maantieteellistä hajanaisuutta ei kuitenkaan nähty esteenä 
yhteisöllisyydelle: ei Valtori kuitenkaan ole ensimmäinen organisaatio, joka 
toimii useilla eri paikkakunnilla.  

No se (hajanaisuus) luo tiettyjä haasteita, mut ei se mikään este ole. Kyllä näitä orga-
nisaatioita on ennenkin ollut, jotka toimii useilla eri paikkakunnilla. Helpompi olla 
yhteisöllinen ja toimiva tietenkin, jos on fyysisesti samassa lokaatiossa, mutta ei se 
ongelma oo mun mielestä siitä kiinni. Et kun on toimivat työvälineet, kuten meillä 
teknisesti on, niin kyllä tää saadaan toimimaan. Tietyn vaikeustason se siihen tuo, 
mutta ei se este ole. (H5) 

Lisäksi henkilöstön lähtöorganisaatiot koetaan osittain ongelmallisiksi yhteisöl-
lisyyden rakentumiselle, sillä osa henkilöstöstä työskentelee edelleen samojen 
työkavereiden kanssa samoissa tiloissa, joissa työskentelivät myös ennen Valto-
ria. Uuden organisaatiokulttuurin omaksuminen voi olla vaikeaa, mikäli asiat 
eivät ole Valtoriin tulon jälkeen konkreettisesti muuttuneet.  

 […] ja tultu niistä vanhoista organisaatioista ja kun sitä porukkaa ei oo ihan täysin 
sekoitettu. Kun siellä on niitä vanhoja tiimejä edelleen ja varmaan jatkossakin tulee 
olemaan, niin haasteellista se on se yhteisöllisen kulttuurin luominen. Ja toisaalta, 
mikä olis se, mikä meitä yhdistäis. Tavallaan pitäis olla hyvin vahva sanoma siitä, ja 
mä en tiedä, mikä se konsti olis, että me saatais kaikki innostumaan siitä, että hei me 
ollaan valtorilaisia. (H3) 

Kyllähän meillä täytyy tietyssä määrin olla yhteinen kulttuuri, että meidän toiminta-
tavat ois samoja, mut toisaalta meillä nää henkilöt eri tehtävissä on tosi erilaisia ihmi-
siä ja ne on tullut eri kulttuureista. (H7) 

Johtokin nostaa esille, että osa työntekijöistä ei ole vielä päässyt eroon 
lähtöorganisaatioistaan ja uuteen rooliin sopeutuminen saatetaan kokea 
hankalaksi. Yritysmäinen toiminta ja talousajattelu ovat monille 
virastomaailmassa pitkään olleille vierasta. Johto peräänkuuluttaa 
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palveluntarjoajan ”mind settiä”. Tällä hetkellä oma rooli Valtorissa ei ole 
kaikille valtorilaisille täysin selkeä, sillä entisistä työkavereista on tullut 
asiakkaita ja tällaisissa tilanteissa voi olla hankala hahmottaa esimerkiksi sitä, 
kenelle Valtorin sisäisiä asioita voi puhua. 

[…] töitä on tehty samalla tavalla kuin aikaisemminkin samojen työkavereiden kans-
sa kuin aikaisemmin ja nyt kipuillaan kovasti siinä, et onko ne entiset työkaverit asi-
akkaita vai ei ja miten tässä pitäis palvelutarjoajana tähän tilanteeseen nyt suhtautua. 
Luulen, että monella valtorilaisella on aika hakusessa vielä se tämmönen palvelun-
tarjoajan mindsetti niin sanotusti. (JH3) 

Aika harva on tottunut tämmöiseen selkeeseen talousajatteluun, kustannustietoisuu-
teen… tai myöskään tämmöiseen niinku palvelukulttuuriin ei oo välttämättä sillä ta-
valla välttämättä totuttu virastomaisessa toiminnassa. (JH2) 

Toisaalta kaikki haastatellut tunsivat tässä vaiheessa jo olevansa valtorilaisia 
eikä haikailua entisen työnantajaorganisaatiota kohtaan ollut havaittavissa, 
vaikka useampi kuitenkin kertoi tietävänsä ihmisiä, jotka puhuvat edelleen 
lähtöorganisaatioistaan eivätkä ole sisäistäneet valtorilaisuutta. 

Haastattelija: Koetko sä olevas valtorilainen? 

Joo. Kyllä. Mä oon ainakin sitoutunut nyt työskentelemään täällä ja pyrin toimimaan 
Valtorin arvojen mukaisesti ja vaikka välttämättä kaikkea ei tässä muistakaan, niin 
pyrin tekemään työtä tän eteen omalta osaltani, että tästä tulisi se paras työpaikka. 
Sillälailla edistää sitä omalta osaltaan, sitä ilmapiiriä ja muuta täällä. Koen olevani 
valtorilainen. (H4) 

Joo, alusta lähtien. Mähän oon tullut ulkopuolelta, en mistään muualta. Kyl mä tulin 
Valtoriin töihin. Täällähän hyvin moni puhuu edelleen Verosta ja Elystä ja Ahtista ja 
MML:stä. Kyl mä oon tullut Valtoriin ja tunnen olevani valtorilainen siinä suhteessa. 
(H7) 

Myös ajatus siiloutumisesta nostetaan esiin usein: ei osata katsoa oman kapean 
työnkuvan ulkopuolelle ja se omalta osaltaan vaikeuttaa myös yhteisöllisen 
organisaatiokulttuurin syntymistä. Siiloutumista verrataan putkinäköisyyteen, 
josta puuttuu yhteinen toimijuus. Hyvin harvan nähdään ymmärtävän 
kokonaisuuksien päälle. Läpinäkyvämpi toiminta voisi auttaa myös 
siiloutumisen purkamiseen. Myös toive itseohjautuvamman 
organisaatiokulttuurin puoleen esitettiin. Tällä hetkellä organisaatiorakenne 
nähdään liian jäykkänä, jotta Valtori voisi todella olla yhtenäinen ja toimia.  

Tällä hetkellä on vähän sellainen fiilis, että tehdään sitä omaa tonttia ja naapurin ton-
tille ei mennä. Et semmonen niinku siiloutuminen ja lokeroituminen ei ole hyvä asia. 
(H3) 

Sellainen putkinäköisyys ja yhden asian parissa touhuuminen. Joo, tää on mun juttu, 
mun tehtävä on huolehtii tästä, mut sitten ei nähdä sieltä sitä kokonaisuutta. Ei osata 
kattoo sen oman siilon ulkopuolelle, et oisko tolla naapuriryhmällä tai jollain muulla 
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tähän liittyvää asiaa, mikä pitäis ottaa huomioon tai oisko heillä jotain ideaa tai jut-
tua, joka pitäis saada tähän otettua mukaan. (H8) 

Täällä ei hanskata kokonaisuuksia eikä tää toimi yhteen. Tää pitäis saada enemmän 
tämmöiseksi sanotaanko itseohjautuvaks ja toimivammaks, että täällä asiantuntijat 
pystyis keskenään hakemaan niitä ratkaisuja ja asioita. Että organisaation ei tarvis ol-
la liian jäykkä rajoittamaan sitä. (H5) 

Siiloutumisen ehkäisemiseksi ja purkamiseksi tarjottiin läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi keskustelevampaan kulttuuriin kannustamista. Haastateltavien 
mukaan työkavereilta pitää uskaltaa kysyä neuvoa ja pohtia yhdessä ratkaisuja 
asioihin myös yksikkörajojen yli.  

Ja sit jos ollaan tekemässä jotain uutta tai muuttamassa jotain, niin uskalletaan siitä 
mainita laajemmallakin jakelulla kuin se oma porukka. Ollaan rohkeita ja kykeneviä 
siihen, että joku toinen meidän oman porukan ulkopuolelta voi tietää jotain, mitä me 
ei tiedetä. Vaikka ollaankin asiantuntijoita siinä omassa tehtävässä, niin siinä voi vie-
reisessä huoneessa olla kaveri, joka osaa sanoakin, että hei tätä on kokeiltu sillon ja 
huomattu, et tämmönen ja tämmönen asia pitäis saada kuntoon. (H8) 

 […] tämmöstä niinku aktiivista keskustelua, siinä me ehkä voitais jotenkin parantaa 
juoksuamme. (JH2) 

Keskustelevalla kulttuurilla tarkoitettiin kulttuuria, jossa asioita ei vain sanella 
ylhäältä alaspäin eikä kaiken tarvitsisi mennä aina esimiesten kautta. Tällä 
hetkellä Valtorista tulee joillekin haastateltaville jopa diktatuurimainen 
mielikuva, jossa mitään ei uskalla tehdä ilman johtajan tai esimiehen lupaa. 
Haastateltavat toivoivat, että asiantuntijat voisivat keskustella myös keskenään 
ja heidän osaamiseensa luotettaisiin. 

[…] avataan semmoinen avoin keskustelukulttuuri. Et ei rakenneta niinku tämmöstä 
pyramidimallia, jossa ylhäältä alaspäin sanellaan asiat. Kaikkia ei voi miellyttää, eikä 
se oo tarpeenkaan, mutta että tämmönen diktatuurimainen kulttuuri, mikä välillä 
Valtorista tulee fiiliksenä, niin se ei ainakaan johda siihen, että ne arvot venyis niinku 
johtoryhmää pidemmälle. (H8) 

[…] uskalletaan keskustella suoraan keskenään, asiantuntijoidenkin kanssa, eikä niin, 
että kaikki kiertää jonkun esimiehen tai muun kautta. (H5) 

Toisaalta myös johto kannustaa ajatusta ei-hierarkkisesta toiminnasta. Onkin 
erikoista, että vaikka sekä johto että henkilöstö toivoisi tasa-arvoisempaa 
organisaatiokulttuuria, henkilöstön mielestä sellaista ei kuitenkaan Valtorissa 
ole. 

Mä sanoisin, että yks ihan tärkee on tässä se, että tota noin niin, toimitaan ei-
hierarkkisesti, vaan kohtaamiset on tasa-arvoisia ja avoimia. (JH2) 
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Viestintä yhteisöllisyyden rakentamisen tukena 
 
Haastateltavat kokevat suurimmaksi osaksi, että yhteisöllisyys organisaatiossa 
lähtee muista tekijöistä kuin virallisesta viestinnästä, mutta viestinnällä näh-
dään suuri rooli yhteisöllisen kulttuurin rakentamisen tukemisessa. Toisaalta 
pitää huomioida, että suurin osa viestinnästä organisaatiossa tapahtuu kuiten-
kin muiden kuin viestintätiimin kautta: henkilöstön keskinäinen vuorovaiku-
tuskin on viestintää. 

Elikkä tota, tästä kun puhutaan yhteisöllisyydestä, niin kyllä se lähtee enemmän tii-
mitasosta ja esimiestasosta, miten nää hommat pyörii, ku siitä, mitä viestintä viestii, 
että… toki jos viestitään negatiivista viestiä, niin sillä on negatiivinen vaikutus. 
Semmonen positiivinen sävy tarvitaan, mutta suoraan tuohon yhteisöllisyyden ra-
kentamiseen, niin kyllä se lähtee muualta kuin viestinnästä. (H5) 

Ja tietysti viestintä, että se toimii ja on tehokasta ja se on sillä tavalla aina toiminnassa 
kun sitä tarvitaan. (H2) 

Onnistumisista viestimisellä nähtiin olevan yhteys yhteisöllisemmän organisaa-
tiokulttuurin rakentamisessa ja me-hengen luomisessa. Erityisen tärkeäksi tämä 
nousee tilanteissa, joissa työntekijöiden saattaa vielä olla hankalaa erottaa Val-
torin toimintaa oman lähtöorganisaation toiminnasta. Tutkimusaineiston valos-
sa Valtorina tehtyjä onnistumisia pitäisikin nostaa enemmän esille. Sekä johto 
että henkilöstö kokivat onnistumisista viestimisen tärkeänä yhteisöllisyyden 
kasvattamisen tukitoimintona. 

Viestinnällä voi tietysti tukea yhteisöllisyyden rakentamista ja ainakin sillä tavalla, 
että buustattais niitä ryhmänä tehtyjä onnistumisia ja nostettais jatkuvasti esille sitä, 
miten me ollaan Valtorina onnistuttu ja sellaisia pieniäkin eteenpäinmenoja, joita on 
selkeästi tehty Valtori-nimisen organisaation yhteydessä ja hyväksi. (JH1) 

[…] mutta jotenkin ettei kaikki menis semmoseks negatiiviseks. Että löytyis niitä ilon 
aiheita ja onnistumisia talotasolla. (H1) 

[…] tarvitaan kaikkien tietoon niitä pieniäkin onnistumisia ja eteenpäinmenoja. (H6) 

Lisäksi esimiesten viestintä ja yhteisöllisyydestä puhuminen koettiin varsinkin 
johdon näkökulmasta tärkeänä. Pitäisi puhua enemmän Valtorista ja toimia 
Valtorin tapojen mukaisesti unohtaen lähtöorganisaatiot. 

Lisäksi se tarvii tietysti tuekseen jatkuvaa esimiesten viestintää ja sen yhteisöllisyy-
den korostamista, et kuinka tässä nyt ollaan nykyään yhtä ja ne vanhat virastot pitäis 
pystyä painamaan taka-alalle ja puhumaan jo siitä, että me ollaan Valtori ja toimitaan 
Valtorin tapojen mukaisesti. (JH1) 

Viestintätiimin koko suhteutettuna työmäärään kyseenalaistettiin. Tutkimuksen 
tekohetkellä Valtorin viestinnässä on kolme henkilöä. Lisäksi nousi esille ajatus 
siitä, miksei Valtorin johtoryhmään alkujaan otettu mukaan viestintäammatti-
laista. 
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[…] mä en oo ihan varma, onko se viestintä alimitoitettu siihen työhön nähden, mitä 
sen pitäis tehdä. Jos me oikeesti haluttais tehdä tehokasta viestintää ja viedä asioita 
eteenpäin, niin mä luulen vähän, että tolla porukalla ja noilla resursseilla ei onnistu. 
(H3) 

Sillon alussa, oon ollut Valtorin alusta asti mukana, niin kovasti mietin, että miksei 
johtoryhmässä ole viestinnän edustajaa mukana. Ku ei ollut mitään ja kukaan ei tien-
nyt mistään, mitä tehdään talossa, niin sillon aattelin, että ehkä asiakkaitten suuntaan 
pitäis jotenkin olla hallittua ja mietittyä se viestintä. (H1) 

Lisäksi viestinnältä toivottiin yhteisöllisyyden rakentamisen yhteydessä inno-
vatiivisuutta ja räväkkyyttä. Nykyisellä viestinnällä yhteisöllisen organisaa-
tiokulttuurin rakentaminen nähdään hankalana ja viestintätiimin innovatiivi-
nen viestintäosaaminen kyseenalaistettiin. 

Ja onko meillä tarpeeks, tää on nyt paha asia, onko meillä tarpeeks innovatiivista 
viestintäosaamista? Meillä on sitä, mutta onko sitä riittävästi? [...] Se (yhteisöllisyyttä 
tukeva viestintä) ois semmosta innostavaa, houkuttelevaa, ei-tavallista. Normaali 
viestintä, se on hyvä, että asioista kerrotaan, mut jos me kulttuurinmuutosta halu-
taan, niin meidän viestinnän pitäis olla hyvin semmoista räväkkää, jotta me ees saa-
tais uusia asioita tehtyä. (H3) 

Viestinnällä nähtiin olevan myös keskeinen rooli muistuttaa valtorilaisia siitä, 
että Valtori toimii ympäri Suomea, ei pelkästään Helsingissä. Yhteisöllisyyttä 
hakiessa Helsinki-keskeisyydestä pitäisi päästä pois niin johdon kuin 
henkilöstönkin mielestä. Myös muiden paikkakuntien pitäisi näkyä Valtorin 
viestinnässä. 

Yks on ihan konkreettinen juttu, mistä on nyt jonkun verran päästy pois, mistä piti 
koko ajan muistuttaa alkuun, oli se, että ei olla Helsinki-keskeisiä. Se on viestinnälli-
sesti, otetaan huomioon, että Valtori on ympäri Suomea toimiva ja meillä on ihmisiä 
todella päteviä asiantuntijoita ympäri maata. (JH2) 

Ja valitettavasti se Helsinki-keskeisyys näkyy ja se on huono asia. (H8) 

Toisaalta koetaan, että muiden paikkakuntien pitäisi myös itse ryhdistäytyä ja 
pyrkiä enemmän ääneen – muuten Helsinki-keskeisyydestä ei koskaan päästä 
eroon. 

Ois se kiva kuulla vähän, että mitä missäkin tapahtuu, minkälaista se tavallinen arki 
on. Kun moititaan, että ollaan niin Helsinki-keskeisiä, mutta jos muualta ei tuu sem-
mosta inputtia Intoriinkaan, niin sellaiseksihan se jää. (H1) 

Johdon mukaan Valtorilta puuttuu yhtenäinen tarina siitä, miten Valtori on 
rakentunut ja mihin ollaan menossa. Johdon ja henkilöstön näkemys Valtorista 
on todennäköisesti merkittävästi toisistaan poikkeava. Johto kokee, että muutos 
on tuotu henkilöstölle osittain turhan jähmeässä muodossa ja eläväisempi kuva 
ja hahmotelma tulevaisuudessa muutoksen myötä saavutettavista eduista voisi 
edesauttaa halutunlaisen organisaatiokulttuurin rakentamista. 
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Mä en tiedä nyt sitten, mulla on tämmöinen epäilys, että tää Valtorin maailma näyt-
tää aika erilaiselta johtoryhmän pöydästä katsottuna kuin jonkun yksittäisen työnte-
kijän pöydästä katsottuna tuolta tota niin arkipäivän tasolta. Et siinä yhteisen tilan-
nekuvan saaminen vois edesauttaa, et voidaan tehdä muutosta ja edetä johonkin, 
niin pitää tietää, missä ollaan. […] meillä vähän on tämmösiä paperinmakuisia kalvo-
ja siitä muutoksesta. Tähän liittyy mun mielestä se, että tässä pitäis olla uskottava ta-
rina tästä muutoksesta, mitä me ollaan tekemässä ja miksi ja miten se tehään jne ja 
mitä meiltä kaikilta odotetaan tässä yhteydessä. Kyllä sillä on keskeinen merkitys. 
(JH3) 

Pitää myöskin kertoa johdon avoimesti myöskin se suunta, mihin ollaan menossa, 
näyttää sitä palmurantaa tai aurinkorantaa, mikä siellä tulevaisuudessa häämöttää, 
kun tämä muutos saadaan vietyä eteenpäin. (JH1) 

6.2 Muutosviestintä kohdeorganisaatiossa  

Valtorin lyhyen olemassaolon aikana se on käynyt läpi jo useita muutoksia or-
ganisaation rakennemuutoksesta pienempiin muutoksiin. Juuri ennen tämän 
tutkimuksen haastatteluja Valtorissa oli kerrottu asiakastuen, noin 400 henkeä 
koskevasta, työvuorosuunnitteluun liittyvästä muutoksesta, joka poistaa tältä 
ryhmältä oikeuden liukuvaan työaikaan. Jokainen haastateltu yhtä lukuun ot-
tamatta viittasi haastattelujen aikana tähän muutokseen ja siihen liittyvään vies-
tintään, joten siitä keskusteltiin merkittävässä määrin, vaikka se kosketti henki-
lökohtaisesti vain kahta haastatteluihin osallistunutta.  

 
Tässä osiossa pyritään vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen ja siihen liit-
tyviin seikkoihin. 

 
Tutkimuskysymys 2:  

 
Millaisella muutosviestinnällä organisaatiokulttuurin rakentamista voidaan tukea? 

 
Muutosviestinnän erottaminen ”normaalista” viestinnästä on hankalaa, sillä 
muutos on läsnä koko ajan ja ilman muutosta ei välttämättä viestintääkään tar-
vittaisi samalla tavalla. 

Vaikee erottaa muutosviestintää muusta viestinnästä, kun melkein jokainen asia 
meillä on tällä hetkellä johonkin muutosta. Melkein kaikki on muutosta, kun ei ole 
olemassa olevaa. (H6) 

Muutoshan on nykypäivänä melkein jatkuva olotila. (JH1) 

Avoimuus muutosviestinnässä huhupuheiden välttämiseksi 
 
Haastateltavien mielestä kaikista henkilöstöä koskevista muutoksista pitäisi 
kertoa heti, kun muutosta aletaan suunnitella. Kaiken ei tarvitse olla valmista, 
kun asiasta aletaan kertoa henkilöstölle: päinvastoin, on hyvä kertoa myös siitä, 
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ettei enempää kerrottavaa ei ole, sillä kertomattomuus johtaa huhupuheisiin. 
Muutoksesta pitäisi haastateltavien mielestä kertoa mahdollisimman suoraan, 
ilman sanahelinää ja pyrkiä kertomaan myös, miten muutos konkreettisesti vai-
kuttaa henkilöstön elämään ja tulevaisuuteen. Lisäksi toivottiin läpinäkyvyyttä 
muutosprosessiin. Toisinaan myöskin muutosten perustelemattomuus herättää 
kysymyksiä, kuten toimitusjohtajan yhtäkkisestä eläkkeelle jäämisestä ilmoit-
taminen. 

Kyllähän siitä pitäis välittömästi ilmoittaa, kun se asia on tiedossa. Suoraa ja rehellis-
tä puhetta, et mistä on kysymys. Musta sitä asiaa ei kannata mihinkään sanahelinään 
peitellä, oltais rehellisiä, mistä on kysymys. Jos on jokin toimenpide tai tehdään joku 
päätös, niin miten se vaikuttaa. Ne vaikutukset pitäis kertoo mahdollisimman nope-
asti ja rehellisesti. (H7) 

Jos tapahtuu muutos… Mä oon sitä mieltä, että siitä muutoksesta täytyy tietenkin 
lähtee puhumaan jo hyvissä ajoin ennen kuin se muutos päätetään tehdä. (H4) 

Pointti on se, että niistä kerrotaan ajoissa. Ennen ku niistä ehtii tulla hirveitä huhuja 
tai mörköjä. (H8) 

Että tavallaan se, ehkä oli hassua, kun se viesti siitä toimitusjohtajan vaihtumisesta 
tuli, niin se tuli aika yllätyksenä monille. Kari nyt ei iältään oo ehkä vielä sellainen 
ensimmäinen eläkkeelle lähtijä, tosin hän on vaan hyvin nuoren näköinen. Siinä mie-
lessä sitä ei pysty sanoa. Ja kun on näin nuoren organisaation toimitusjohtajan vaihto 
tuli niin äkkiä, niin tuli puhetta, että mikä tässä on taustalla, vieläkin kollegoiden 
kanssa tulee välillä puheeksi, että miksi. Perusteet. (H3) 

Johdonkin mielestä muutoksesta tulee kertoa ajoissa ja tarpeeksi usein. 
Viestinnän pitäisi olla ennakoivaa ja säännöllistä koko muutosprosessin ajan.  

Aina pitäis olla ennakoivaa viestintää silloin, kun ei oo vielä ihan valmiiks mietitty 
kaikkea tai jotain asioita on tulossa, sitä varmaan pitäis viestiä tarpeeks ajoissa. Ja 
koko ajan sen muutoksen aikana pitää olla säännönmukaista viestintää ja viestintään 
nyt liittyy, et niistä asioista pitää keskustella ja ottaa niitä eri yhteyksissä esiin. Oli ne 
sitten henkilöstöinfoja tai projektien ohjausryhmää tai kahvipöytäkeskusteluja tai 
sähköpostitiedotteita tai Intorin tiedotteita. Niin kaikkii mahdollisia tapoja ja kanavia 
käyttäen. (JH4) 

Asioista tulee kertoa selkeästi, rehellisesti ja perustellen. Tiedon pitäisi tulla sel-
keästi kerrottuna, ettei henkilöstö ole esimerkiksi pelkästään johdon pöytäkirjo-
jen varassa. Pöytäkirjojen julkaisun ilman enempää informaatiota koetaan lä-
hinnä huhumyllyn käynnistäjäksi.  

[…] Lähteekö se tieto siitä valumaan alaspäin vai onko ajatuksena se, että jokainen 
voi lukea johtoryhmän pöytäkirjasta. Ja sehän ei aiheuta kuin huhumyllyä, kun taas 
ollaan pöytäkirjan varassa ja siellä on lyhyesti kerrottu joku asia. Siellä ei tiedetä 
taustoja, miksi on jouduttu tämmöisiä päätöksiä tekemään ja sen vaikutusta. Nää 
helposti alottaa sen huhumyllyn. (H9) 

Myös johto on sitä mieltä, että muutoksesta viestimisen tulee olla avointa ja 
tavoite pitäisi olla kirkkaana kaikkien mielissä. 
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Tota joo, muutosten läpiviennissä olis tärkeää se, että tiedetään se tavoite ja kirkaste-
taan se tavoite, mihin sillä muutoksella pyritään. Miksi muutosta tehdään? Sitten 
tärkeetä on, että siitä viestitään. Mahdollisimman avoimesti ja koko ajan viestitään si-
tä muutosta. (JH2) 

Henkilöstöä kunnioittava viestintä mieluiten kasvokkain esimiehen 
välityksellä 
 
Haastateltavat kokivat tärkeäksi, että suuremmista muutoksista kerrotaan 
esimiehen välityksellä ja mieluiten kasvokkain sen sijaan, että laitettaisiin 
esimerkiksi vain uutinen intraan. Haastateltujen mielestä muutoksesta 
kertovalla henkilöllä pitäisi olla empatiataitoja ja kykyä ymmärtää henkilöstön 
mahdollista huolta muutokseen liittyen. Haastatellut ottivat taas huonoksi 
esimerkiksi asiakastuen työvuorosuunnittelumuutokseen liittyvän 
viestintätilanteen, joka työntekijöiden näkökulmasta hoidettiin ala-arvoisesti. 
Oikeanlaisen viestintätyylin muutostilanteessa nähtiin myös auttavan 
henkilöstöä ajattelemaan muutoksesta positiivisempaan sävyyn. 

[…] viestintätilanteessa nämä asiat täytyy tuoda sillälailla henkilöstö huomioivalla 
tavalla ja henkilöstöä kunnioittaen ja kuunnellen siinä tilanteessa. Että muutoksesta 
voisi kertoa hyvällä tavalla ja hyvin kommunikoiden, se voisi auttaa ihmisiä ajatte-
lemaan, että tää voisi olla jotain uutta ja tuoda mulle jotain uutta ja hyvää. Ei niin, et-
tä muutoksesta vaan kerrotaan, mikä tuo helposti mukanaan sen ajatuksen, että tää 
muutos koskettaakin mua negatiivisesti. (H4) 

Muutos aina kuulostaa jollain tavalla ikävältä, mut semmonen inhimillinen tapa toi-
mia. […] Esimerkiksi tämä kiinteästä työajasta ilmoittaminen, olen ymmärtänyt, että 
se tuotiin rumasti esille, että ”tuossa on ovi, jossei kiinnosta”. Kukaan aikuinen ihmi-
nen eikä lapsikaan tykkää siitä, että ahdistetaan nurkkaan, että olet vain yksi väline 
täällä. (H1) 

Muutoksesta toivoisi, että olisi kertomassa henkilö, jolla olisi kykyä jonkunlaiseen 
empaattiseen tapaan kertoa asioita. Se tapa, kyseisen henkilön esiintyminen, oli ala-
arvoinen, joka sen asian toi esille. Jonkun tasoista empatiaa esimiehiltä pitäisi löytyä. 
Vaikeissakin asioissa, asioita voi esittää myös pehmeesti. (H9) 

Mieluummin liikaa kuin liian vähän 
 
Haastatellut kokivat, että muutoksesta ei voi viestiä liikaa, vaan tietoa pitäisi 
saada koko muutosprosessin ajan aina, kun jotain uutta kerrottavaa on. Myös 
siitä pitäisi kertoa, ettei mitään uutta kerrottavaa ole. Pääasia on, että henkilöstö 
kokee, ettei heiltä pimitetä mitään. 

Mut sitten kun on jotain muutoksia, niin mieluummin kerrottais liikaa kuin liian vä-
hän. (H3) 

Tai sitten niinku sanoin, et tämmöstä mietitään, mut tästä ei valitettavasti ole enem-
pää kerrottavaa, mutta kerron heti – tavallaan heti se luottamus siihen, että kerrotaan 
heti, kun on tiedotettavaa. Mut tieto siitä, että tietoo saadaan kun sitä on ja voin kes-
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kustella huolistani tai ajatuksistani esimieheni kanssa, niin kyl ne on ensimmäiset, 
miten voidaan lähtee helpottaan.  (H6) 

Johdon puolelta muistutettiin, että Valtorissa on muutoksen osalta eri vaiheissa 
olevaa väkeä: osa on ollut pari vuotta ja osa on vasta siirtynyt. Tässä 
tapauksessa toiston merkitystä ei voi väheksyä. 

Perustelu ja jatkuva kysymyksiin vastaaminen, mikä erityisesti tässä Valtorin muu-
toksessa, kun on kahden vuoden aikana melkein joka kuukauden alussa tullut uutta 
väkeä taloon, ni pitäis muistaa, että meillä on siinä muutosaallon eri vaiheissa olevaa 
väkeä ihan koko ajan tässä. On niitä, jotka on tullut 1.3.2014 ja ovat jo kaks vuotta ol-
leet täällä. He ovat ihan eri vaiheessa siinä muutoksessa kuin ne jotka tuli viime 
vuoden viimeinen päivä. Meillä on moneen junaan tulevaa ihmistä ja useimmille 
asemillekin riittää vielä väkeä. […] Pitäis muistaa se, että tarvitaan vieläkin sitä vies-
tintää, minkä jotkut on kuulleet kymmeniä kertoja ja jotkut ei oo kuulleet kuin ker-
taalleen. Toiston merkitys korostuu minusta.(JH1) 

[…] tää tämmönen niinku ymmärryksen lisääminen siitä, että ihmiset on erilaisia ja 
ihmiset suhtautuu siihen muutoksen erilailla ja sitten se ajallinen muutoskyky on 
ihmisillä tosi erilainen. Tän huomioonottaminen jollain tavalla, sitä luulee, että kun 
se on kerran viestitty, niin siellähän se on ja kaikki sitten tietää sen. Joku ei oo paikal-
la kuulemassa, joku on tullut taloon myöhemmin tai sitten vaan vastaanottokyky on 
erilainen. Monista erilaisista asioista johtuen, työtilanteesta tai jos muutos ei juuri sil-
lä hetkellä koske jotain henkilöö kovin paljon, niin kyllähän me tiedetään, ettei me ol-
la kovin vastaanottavaisia kukaan, jos se ei ikään kuin oo itelle tärkee. Mut että täm-
möset asiat, et pitää olla se tavoite ja pitää viestiä avoimesti ja jatkuvasti. (JH2) 

Osallistaminen ja henkilöstön kuuntelu 
 
Valtorilaiset haluavat osallistua muutoksen suunnitteluun, vaikka tiedostavat-
kin sen, ettei jokaisen mielipidettä ole mahdollista ottaa huomioon suuressa 
organisaatiossa muutoksia suunnitellessa. Tärkeää olisi kuitenkin antaa väylä, 
jonka kautta mielipiteitään ja ehdotuksiaan muutokseen liittyen saa antaa – 
tunne siitä, että kuunnellaan.  

Otetaan henkilöstö mukaan siihen keskusteluun. Kun meillä kuitenkin on keskuste-
leva kulttuuri ja sellainen on tarkoitus käsitykseni mukaan ainakin luoda, että henki-
löstöä kuunnellaan ja otetaan huomioon. […] Kyllä niinku jos on tiedossa, niin otet-
tais henkilöstö mukaan siihen muutoksen suunnitteluun jo hyvissä ajoin. Jos mieti-
tään, et nyt meillä pitäis muuttaa vaikka tiimejä tai tiimien kokoja tai työtapoja, niin 
otetaan se henkilöstö suunnittelemaan niitä asioita.  (H4) 

Ymmärrän, että isoissa muutoksissa ei voida jokaisen mielipidettä kysyä, mutta ei-
hän se nyt noin isossa muutoksessa olisi ollut huono asia, että siinä suunnittelutyössä 
olisi ollut joitakin henkilöstön edustajia mukana. (H9) 

Annetaan mahdollisuus esittää niitä lisäkysymyksiä ja vastataan niihin. Et pelkkä 
tiedottaminen ei ole se oikea tapa muutoksessa. Siinä pitäis tarkemmin kuulla ja 
myöskin molempiin suuntiin sen tiedon kulkea. (H2) 
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Johto on henkilöstön kanssa samoilla linjoilla osallistamisesta: henkilöstöllä on 
myös paljon tietoa, mitä johdolla ei ole, joten kaikkien kannalta olisi järkevää 
kysyä myös henkilöstön näkökulmaa asioihin. Tosiasia on kuitenkin se, ettei 
jokaisen ehdotusta pystytä huomioimaan. Henkilöstöä pitäisi kuitenkin 
kuunnella enemmän. 

Pitää huomioida, pitää kuunnella. Henkilöstöllä on ihan valtavasti tota tietoo ja tota 
osaamista ja asiantuntemusta ja on ihan selvä, että semmonen, vois sanoo ylhäältä 
alaspäin tehdyt muutokset, siinä ei tuu otettua huomioon erilaisia näkökulmia riittä-
västi. (JH2) 

[…] henkilöstön osallistaminen, mistä hyvä näpäytys oli tää työvuorojärjestely tuolla 
asiakastukipuolella, että tota niin, henkilöstön osallistaminen muutoksen suunnitte-
luun ja läpivientiin, niin siinä varmasti olis paljon tehtävää vielä enemmän. (JH3) 

Osallistamisen pitää kuitenkin olla aitoa eikä vain näennäistä: mikäli 
henkilöstön mielipidettä kysytään, sillä pitäisi olla myös vaikutusta tehtäviin 
muutoksiin. Jos jokin asia on jo päätetty valmiiksi, niin sen voi kertoa suoraan 
eikä teeskennellä, että henkilöstön mielipiteellä on merkitystä muutoksen 
suunnittelussa. 

Mun ei oo välttämätön vaikuttaa joka asiaan, mutta jos tulee organisaatiossa se fiilis, 
että kaikki on jo päätetty etukäteen ja sitten esitetään, et nyt sulla on mahdollisuus 
vaikuttaa, niin se on ärsyttävää. Jos sanotaan, että on mahdollisuus vaikuttaa, niin sit 
sen pitää olla aidosti mahdollisuus vaikuttaa eikä semmoista näennäistä rakenteiden 
luomista ja muka mielipiteiden huomioimista. (H1) 

Haastatellut toivoivat myös väylää, jonka kautta muutokseen liittyvistä asioista 
voisi kysyä nimettömänä ilman pelkoa silmätikuksi joutumisesta.  

Jos on vaikka ikävä uutinen, niin se, että ihmiset kerättäis yhteen ja siitä kerrottais ja 
siitä sais vapaasti kysellä ja… siinä tietty aina se, että miten silmätikuksi se kysyjä 
kokee ittensä laittavan siinä kysyessään. En tiedä, onko esim. tässä kiinteässä työajas-
sa mitään mahdollisuutta sitten nimettömästi esittää kysymyksiä. Mut ikäviin asioi-
hin liittyen semmoinen pitäis olla notkee kanava, et voi kysyä ilman, et tarvii miettiä 
sitä, että miltä tää näyttää johdon näkökulmasta tää mun kysymys ja joudunko huo-
noon asemaan kysyessäni. (H1) 

Osallistamisen suhteen olisi kuitenkin vielä paljon tehtävää myös johdon 
mielestä. Tällä hetkellä kulttuuri on enemmän ylhäältä alaspäin sanelua. 
Toisaalta siitä haluattaisiin eroon, mutta toisaalta nähdään, että monet 
valtorilaiset ovat tottuneet sellaiseen pitkissä virkasuhteissaan ja osa 
henkilöstöstä jopa odottaa sitä.  

Niin, se ois mun mielestä, just se, että tässä on tää kulttuuri vähän sellainen, että 
muutokset tulee vain yhdestä suunnasta, ylhäältä alas annettuina ja sit toisaalta al-
haalla odotetaan, et joku antaa valmiina käteen niinku asioita. Tämmönen tuntuma 
on. Että enemmän se osallistaminen ja semmonen aktiivinen niinku vuorovaikutus 
molempiin suuntiin näihin muutoksiin liittyen. (JH3) 
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Käyrräjätuen työvuorosuunnittelumuutos 
 
Valtorissa on kaikilla työntekijöillä ollut alusta asti liukuva työaika. 
Kevättalvella 2016 liukuva työaika päätettiin kuitenkin poistaa Valtorin 
asiakastuelta, jotta voidaan taata laadukas asiakaspalvelu Valtorin asiakkaille. 
Käytännössä asiakastuen väelle tulee kiinteä työaika ja täten varmistetaan se, 
että asiakastuen väkeä on koko ajan tarpeeksi saatavilla asiakkaiden tarpeisiin. 
 
Henkilöstö ei saanut muutoksen suunnittelusta mitään tietoa ennen kuin se 
kerrottiin asianomaisille. Tapaa, jolla asia tuotiin esille, pidettiin ala-arvoisena ja 
henkilöstöä halventavana. Asiasta kerrottiin juuri ennen viikonloppua ja 
pääviesti oli monen haastatellun mukaan ”jos ei kelpaa, tuossa on ovi”. 
Muutosta ei henkilöstön mielestä perusteltu tarpeeksi eikä sen suunnitteluun 
otettu mukaan ketään sellaisia henkilöitä, joita se arjen tasolla koskettaa. 
Lopulta tilannetta selvittämään otettiin mukaan ammattiliitot ja 
luottamusmiehet ja se näkyi selkeästi työtyytyväisyyden laskuna myös Valtorin 
ilmapiirimittauksessa.  

Se tuotiin nyt ns. faktana esiin, vaikka se oli täyttä shittiä. Se oli täysin valmistelema-
ton ja perustelematon asia ja se väitettiin, et se on näin.  Nyt saatiin hirvittävä kuo-
hunta ja melkeinpä kapina aikaiseks. (H8) 

Et tää, sanotaan, on sanelupolitiikkaa. Se asia sinänsä oli sellanen, että allekirjoitan 
hyvin sen, että ne muutokset pitää tehdä, että tuo iso porukka pystytään hallinnoi-
maan, niin pitää tehdä jotakin toimintamalleja. Mutta se tapa, miten se tuotiin esille, 
oli äärettömän surkee. Asioita voi esittää monella tavalla ja tää oli sieltä kaikkein 
surkeimmasta päästä, miten muutos tuodaan henkilöstölle. (H9) 

Neuvotella ei tarvi, jos on faktat ja perusteet, että tää pitää tehdä, niin se että ne löy-
tyy sieltä muutoslähettiläiden tai muiden kautta, että meillä on nyt 400 henkee, joi-
den työvuoroihin on pakko tehdä muutoksia, jotta meidän palvelu säilyy. Mut ehkä 
tästä nyt opittiin jotain. Uskon kyllä, että jatkossa muutokset sujuu sulavammin. (H8) 

Myös johdon puolelta myönnetään, että kyseinen muutos hoidettiin huonosti. 

Malliesimerkki, ei niin hyvänä ehkä, on tää käyttäjätuki-tulosalueen työaikakeskuste-
lu, joka ryöpsähti ja siinä epäonnistuttiin ihan keskeisesti siinä, että ei lähdetty kun-
nolla avaamaan sitä, että miksi tämmöinen muutos pitää saada aikaiseksi. Vaan läh-
dettiin vain antamalla antamaan, että tämmöinen muutos tulee ja siinä unohdettiin 
se muutosjohtamisen jutska, että pitäis lähteä perusteluiden kautta, että meillä on 
ongelma ja tässä on yksi kuviteltavissa oleva ratkaisu asiaan. (JH1) 

Mikäli muutoksesta syntyy häly, nähtiin sen kertovan siitä, että asiaa ei ole 
perusteltu ja eikä siitä ole viestitty tarpeeksi hyvin. 

Ainakin jotain mitä on nähnyt, mikä ei oo itteen kohdistunut, esimerkiks nää työvuo-
roasiat, niin en tiedä, onko niitä perusteltu kauheen hyvin. Sitten kun tulee päätös, 
joka muuttaa jotain ja siitä tulee hässäkkä. Jos sitä hässäkkää on paljon, niin se kertoo 
ehkä siitä, että ei ole perusteltu tarpeeks hyvin. Ja sit toisaalta jos miettii, miten asiat 
perustellaan. Ne voi perustella hyvin monella tavalla. En oo kovin varma, et ollanks 
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me kovin hyviä perustelemaan, miks jotain asiaa muutetaan. Ja sitten jos se peruste 
on, et meidän on pakko tehdä näin, niin silloin se perusteleminen saattaa kuulostaa 
vähän selittelyltä. (H3) 

Kiteytettynä valtorilaiset haluavat tietää tulevasta muutoksesta mieluummin 
liian aikaisin kuin vasta muutosta aloittaessa ja saada siitä mahdollisimman 
paljon tietoa, jotta vältytään epävarmuudelta ja huhupuheilta. 

Aina kun on muutosta tulossa, niin se riittävä, oikea-aikainen viestintä, ja välillä jopa 
viestintä siitä, että ei ole viestittävää, kerrotaan heti kun on. Se on ehdottomasti pa-
rempi kuin se, että spekuloidaan, millon tulee tietoa ja mitä, koska sehän on se, että 
harvinaisen nopeesti melko suurella varmuudella jotain lähtee tihkuu jostakin. (H6) 

6.3 Muutoksen johtaminen fuusion jälkeen 

Tässä osiossa pyritään vastaamaan siihen, mitä Valtorin johtajilta toivotaan fuu-
sion jälkeisissä muutostilanteissa, eli vastataan kolmanteen ja viimeiseen tutki-
muskysymykseen.  
 

3. Tutkimuskysymys: Millainen muutosjohtaminen tukee muutoksen läpivientiä? 
 
Positiivisen muutosilmapiirin luominen ja esimerkkinä toimiminen 
 
Henkilöstön mielestä johdon tulisi pyrkiä kertomaan muutokseen liittyvistä 
asioista positiiviseen sävyyn ja innostamaan henkilöstöä.  

Johtoryhmän täytyis pyrkiä tekemään päätökset ja esitellä ne päätökset tavallaan po-
sitiivisella tavalla, vaikka joissain muutoksissa on negatiivisia puolia. Luoda henki-
löstöön sellainen kuva, että tässä mennään eteenpäin ja… niinku että he kuuntelee ja 
ymmärtää henkilöstönkin näkökantaa asioihin. (H4) 

Yksi johtajien tärkeimmistä tehtävistä muutostilanteissa oli haastateltujen 
mielestä esimerkin näyttäminen. Esimerkiksi arvojen ottaminen käytäntöön 
nähtiin johdon tehtävänä. Haastateltavat kokivat, että Valtorin johto on 
toisinaan onnistunut esimerkkinä toimimisessa, mutta paljon olisi myös 
parantamisen varaa. Myös joissain tilanteissa johdon vaisu käyttäytyminen on 
herättänyt kysymyksiä: miksi joku on hiljaa tai ei tule paikalle? 

Tietenkinhän se johdon esimerkki on hirveen tärkee, sitä ei pidä missään nimessä ali-
arvioida. Et se johtaa kyl monenlaisiin asioihin, jos johto ei näytä esimerkkiä. Ne ar-
vot, mitä meille laitetaan, niin kyllä johdon pitää niihin sitoutuu, johto on kaikkein 
tärkein niiden arvojen eteenpäin viejä (H7) 

Riippuu henkilöstä (miten toiminut esimerkkinä muutoksessa). Kyllä varmasti, näki-
sin, että ihan kohtuullisesti. En kiitettävää arvosanaa anna missään nimessä, mutta ei 
se nyt ihan huonookaan oo se asioiden esittäminen ja kertominen ollut. Tietyt asiat 
herättää kysymyksiä, et miks joku johtaja ei näy tai miks se on hiljaa tai on eri mieltä, 
mut se nyt on sellaista, että sitä on varmaan joka paikassa. (H3) 
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Onhan siellä yksittäisiä tapauksia, joissa johto on toiminut esimerkillisesti muutok-
sessa, on kyllä, että ihan toimitusjohtajaa myöten voi sanoa, että hän on ensimmäi-
nen, joka ilmoitti, että hänelle ei tule nimettyä työpistettä Lintulahteen. (H7) 

Johdon toivottiin luopuvan mikromanageerauksesta ja antavan esimiehille 
enemmän aikaa esimiestehtävien hoitamiseen. Koettiin, että sanat ja teot ovat 
tässä suhteessa toisinaan ristiriidassa. 

Johtohan on se, joka mahdollistaa sen, että esimiehille löytyy aikaa ja antaa sen esi-
merkin siitä, että esimiehet keskittyis esimiestyöhön ja sieltä käsin on tehtävä ne rat-
kaisut, että miten se mahdollistetaan. Siinä kohtaa mun mielestä sieltä ei ole annettu 
esimerkkiä. Koska johdon taholta tulee sitä mikromanageerausta ja toisaalta esimie-
hille lyödään nopeestikin ihan muita kuin esimiestehtäviä. Et se ei siinä kohtaa ei… 
jos sanotaan, että ole alaisilles läsnä ja toisella kädellä annetaan iso kasa muita tehtä-
viä heti tehtäväks, niin ne vesittää kyllä toisensa. (H6) 

TaitaVa-periaatteiden noudattaminen ja sitoutuminen kyseiseen projektiin ky-
seenalaistettiin. Tietääkö johto itsekään, mistä TaitaVassa on kyse? Toisaalta 
TaitaVa-projekti ja koko Valtori on vielä niin nuori, että on ymmärrettävää, ettei 
se vielä kokonaisuudessaan näy perusarjessa. Henkilöstö kuitenkin uskoo, että 
johto yrittää parhaansa mukaan toimia TaitaVa-periaatteiden ja Valtorin arvo-
jen mukaisesti. Henkilöstö toivoisi kuitenkin johdolta priorisointia: jos isoa kult-
tuurimuutosta halutaan viedä eteenpäin, siihen pitäisi sitoutua. 

Mut onhan siellä sellaisia tapauksia, että jotkut ei oo tullu niihin Taitava-työpajoihin 
mukaan. Joiltain on jäänyt niitä tapaamisia väliin, niin sitten voi kysyä, että miten ne 
on priorisoitu. Et kyl siellä varmaan suurimmalta osalta kyllä, mut sitten on näitä yk-
sittäisiä tapauksia. (H7) 

En tiedä, toimiiko Valtorin johto esimerkillisesti esimerkiksi TaitaVa-arvojen suhteen, 
tai en usko, että kukaan tällä hetkellä toimii välttämättä niiden arvojen mukaisesti. 
Mutta totta kai siihen kaikki varmasti pyrkii ja sieltähän sen esimerkin pitäis tulla. 
Nehän on suunnannäyttäjiä täällä. (H4) 

Eivät (ole toimineet esimerkkinä muutoksessa). Eivät he ole välttämättä edes ymmär-
täneet, mistä he ovat päättäneet. (H5) 

Lisäksi muidenkin pelisääntöjen noudattamisessa johdolla olisi parantamisen 
varaa. Esimerkin näyttäminen lähtee pienistä asioista. 

Täällä kuuluu nurinaa siitä, et kun johto tulee tänne, sillon kun se tulee, niin he ei sa-
no päivää kaikki. Se on tämmöstä pientä. Se lukee kuitenkin talon säännöissä, et sa-
notaan päivää. Ne saattaa tuntua pieniltä, mutta ne näkyy sitten, koska se valokeila 
osuu niihin johtajiin työntekijöitten osalta. (H7) 

Myös johto itse pitää omaa esimerkkiään tärkeänä muutoksen läpiviennissä: 
johdon pitäisi toimi niiden periaatteiden mukaan, mitä on luotu. Samalla 
tavalla kuin henkilöstön tulisi selkiyttää itselleen, mitä muutos omalla kohdalla 
vaatii, myös johdon pitäisi alkaa toimia enemmän muutoksen edellyttämällä 
tavalla. Kun johtoryhmässä on lähdetty viemään muutosta eteenpäin, pitäisi 
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johdon toimia yhtenäisessä linjassa, vaikka henkilökohtaisesti saattaisikin olla 
eri mieltä muutoksesta.  

Johdon pitää tietysti esimerkillisesti toimia siten, että jatkuvasti muistaa perustella, 
miksi muutosta tarvitaan ja miksi olemme siinä, että asioiden pitää muuttua. […] 
Toisaalta myöskin johdon pitää itse sitoutua ja muistaa itse toimia sen muutoksen 
edellyttämällä tavalla ja olla valmis itsekin muuttumaan.. (JH1) 

Joo, tota, sillon kun muutosta lähdetään tekee, niin sillon johdon pitää olla sen taka-
na. Pitää olla yhtenäinen linja. Ja viestiä myöskin sitä. (JH2) 

No tietysti johdon pitää olla niiden haluttujen muutosten takana, että tota niin, kyllä-
hän johdolla on esimerkin näyttämisen rooli voimakkaasti tässä. (JH3) 

Johdolla on kuitenkin realistinen käsitys omasta esimerkillisyydestään: 
parannettavaa on vielä.  

Johdon  rooli on hirmusen tärkeä, että toimii esimerkkinä ja sellaisena, että koko ajan 
pystyis henkilöstö katsomaan ylöspäin, että onneksi meillä johto kuitenkin toimii 
esimerkillisesti. Mikä ei nyt ainakaan mittausten mukaan ole tilanne vielä. Varsin 
kaukana ollaan siinäkin vielä. (JH1) 

Johdon viestintä nähdään yleisesti vaihtelevana ja henkilöstä riippuvaisena 
 
Aineistosta nousee esille, että henkilöstön näkökulmasta johdon viestintä on 
ailahtelevaa ja riippuu täysin henkilöstä. Osa johdosta on onnistunut 
viestinnässään, mutta toisilla olisi vielä parantamisen varaa. Paperilla viesti on 
voinut olla näennäisesti hyvin ilmaistu, mutta käytännön viestintä ja johdon 
esiintyminen viestintätilanteissa on välillä saattanut olla jopa loukkaavaa ja 
henkilöstöä vähättelevää. Välillä sanat ja teot ovat ristiriidassa keskenään: olisi 
tärkeää miettiä, millä tavalla asiat tuodaan esille, ettei anneta väärää kuvaa. 
Myös johdon kiinnostus ruohonjuuritasolla tapahtuvaan työskentelyyn 
arveluttaa. 

Vaihtelevasti, et osa asioista on viestitty ihan nätistikin, mutta osa asioista on ollut 
sellaisia, että ne on aiheuttanut keskustelua ja kysymyksiä. Aina ei oo välttämättä 
mietitty ihan loppuun asti, että miten asioista viestitään ja kenelle ja miksi. Mutta ei 
tää nyt huonoo tää valtorin viestintä oo. Kyllähän täällä kerrotaan asioista.  (H3) 

En tiedä, kuinka paljon paremmin vois tehdä, ehkä se on johtoryhmän alemmalla ta-
solla, et joissain kohtaa nää, esimerkiks tulosalueitten johtajat vois olla jossian kohtaa 
enemmän esillä. Sieltä sitten on näitä ei-hyviä kokemuksia viestinnän laadusta tai 
muutosviestinnästä, riippuu henkilöstä aina. (H6) 

Mutta kyllä, pakko todeta, että Valtorin osalta, mitä meille on tapahtunut, enkä puhu 
vain viimeisistä tapahtumista, vaan mitä tässä kahden vuoden aikana on tapahtunut, 
niin mitä ylemmäks mennään, ni sitä vähemmän niitä kiinnostaa, mitä tällä ruohon-
juuritasolla tapahtuu. Poikkeuksiakin on joukossa, mm. yksi johtoryhmän jäsen on 
henkilökohtaisesti käynyt mun kanssa keskustelua asioista, miten työhyvinvointia 
Valtorissa voidaan parantaa. Mut kyl se enemmistö menee siihen, et katotaan tilasto-
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ja ja katotaan numeroita ja euroja. Ymmärrän, että Valtorilla on säästötavoitteet jne, 
mutta millä kustannuksilla ne tehdään ne säästöt, niin sitäkin pitäis miettiä. (H7) 

Tiedon kulun varmistaminen 
 
Haastateltavat kokivat, että tiedonsaanti pysähtyy monesti väliportaaseen 
Valtorin raskaan organisaatiorakenteen vuoksi. 

Ku tietäis, miten he toimii tänäpäivänä. Kuten sanoin aikasemmin, ni välillä epäilyt-
tää se, että pysähtyykö se tiedonsaanti johonkin tuonne väliportaaseen. […] Mut to-
siaankin ehkä johdon kannattais miettiä, miten se tieto johdolta valuu alaspäin ihan 
henkilöstötasolle saakka. Meillä on aika raskas organisaatio kuitenkin, kun meillä on 
aika paljon esimiesportaita tuossa välissä. (H9) 

Myös johto pitää tärkeänä, että esimiehet vievät tiedon eteenpäin omille 
alaisilleen. 

[…] pitää saada jalkautettua ruohojuuritasolle, siten, että jokainen vois käsittää, mitä 
tää muutos minun osaltani tarkoittaa. Se asettaa tietysti paljon vaatimuksia esimies-
työlle ja viestinnälle, mut sitä varten meidän esimiehet toisaalta taas pitäis olla, että 
he tekee muutosta ja kertoo jokaiselle ihmiselle, miksi muutosta tarvitaan ja mitä se 
tarkottaa ja miten siihen voidaan mahdollisimman hyvin sopeutua. (JH1) 

Koska mikäli tieto ei kulje, ei myöskään muutos ole mahdollinen, sillä 
henkilöstö tekee muutoksen.  

No siis henkilöstö sen muutoksen tekee. Se on asia, jota ei saa hetkeksikään unohtaa. 
Muutos tapahtuu sillei, että meissä jokaisessa tapahtuu muutos. Jos ihmiset ei ajattele 
tai heitä ei saada ajattelemaan, miksi muutos tapahtuu ja mitäs se minun osaltani 
tarkoittaa, niin ei ne muutokset kovin helposti mene läpi. (JH1) 

Oman esimiehen viestintä koetaan pääsääntöisesti hyväksi 
 
Haastateltavat kokevat, että oman esimiehen välittämä viestintä toimii 
pääsääntöisesti hyvin ja he myös kuuntelevat alaisiaan muutostilanteissa. 
Heiltä toivotaan kuitenkin samoja asioita kuin johdolta, mutta sen lisäksi 
heidän toivotaan olevan enemmän läsnä muutoksesta kertoessaan.  

Joo, esimies varmasti kuuntelee. Se on ihan selvä asia. (H4) 

Sen mä uskallan sanoo, et oma esimies kuuntelee, se on varma, ei ole epäilystäkään, 
etteikö kuuntelis. Se, mitkä on vaikutusmahdollisuudet, on asia erikseen. (H7) 

Esimiehen kuuluu toimia samalla tavalla kuin joryn, samat pelisäännöt muutoksesta 
tai mistä tahansa kertoessa. Jory pystyy kertomaan kasvotusten henkilöstöinfossa, 
mutta esimieheltä odottaa, että hän kertoo sen face-to-face eikä lähetä tekstaria, että 
hei, sinä siirryt nyt tuonne tai muuta sellaista. (H4) 
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Usko esimiehen haluun olla läsnä ja kertoa asioista on korkealla tasolla. 
Ongelmalliseksi nähdään kuitenkin se, ettei esimiehillä käytännössä ole 
tarpeeksi aikaa esimiestyöhön vaan kaikki muu työ vie resurssit.  

Tällaisessa tilanteessa esimiehen läsnäolo ja tavoitettavuus on erityisen tärkeää. Jos 
rupee herää ne muutospelot ja epäluulot, niin silloin tavallaan pitäis esimiehellä olla 
enemmän aikaa siihen esimiestoimintaan. Se tieto, että on tavoitettavissa oikeasti, 
auttaa jo tilannetta. Kun eri ihmiset reagoi niin eri tavalla muutoksen odottamiseen. 
Meillä on vähän liikaa sitä, että esimiehillä suurimmalla osalla on se halu olla tukena, 
mutta se aika on niin äärimmäisen täynnä. Isommissa muutostilantessa se tulee joh-
don taholta, et on aikaa käyttää esimiestoimintaan. Tää meillä ei ihan vielä toimi, 
mut toki nyt on tehty jo ensimmäisii ratkaisuja ja saadaan alaismääriä pienennettyä. 
Koko ajanhan sitä lyödään sitä rumpua esimiehillekin, että esimiestehtävä on se pää-
rooli. Projektit ja asiantuntijatehtävät, niistä pitäis jollain aikataululla mahdollisim-
man paljon luopumaan. Siinä on tiesti se, että delegointi on esimiehillekin erinomai-
sen sallittua. (H6) 

Toisaalta haastateltavien mielestä asioita yritetään viedä välillä turhan nopealla 
tahdilla eteenpäin. Esimerkiksi TaitaVaan sitoutuminen nähdään haasteelliseksi 
kiireen ja muun muutoksen keskellä. Osa haastateltavista kokee, että ensin 
pitäisi saada käytännön asiat kuntoon ja sen jälkeen olisi mahdollisesti 
enemmän aikaa paneutua TaitaVaan, joka tällä hetkellä saatetaan kokea 
ylimääräiseksi. 

Mut välillä tuntuu, et meillä yritetään niinku kerralla pistää liian paljon asioita kun-
toon ja sit mikään ei meinaa mennä kuntoon. Että pitäis yrittää, jos ois mahdollista, 
niin pala kerrallaan näitä asioita viedä. […] tuntuu, et sitten kaikki pitäis saada ker-
ralla tehtyä ja sitten koko pakka onkin sekaisin. […] Äh… minusta tuntuu, et se Tai-
taVa jotenkin, siihen ei oo kauheesti kukaan sitoutunut. Et en tiedä, oliko väärä aika 
lähtee viemään sitä eteenpäin, me ollaan semmoisessa myllerryksessä ja muutostilan-
teessa, niin ehkä tuo TaitaVa lähti liian massiivisena liikkeelle. Tässä ois ihan käy-
tännön asioita, jotka ois laitettava kuntoon, ei ihmiset jaksa keskittyä tuommoseen 
TaitaVaan, kun se on ihan ylimääräistä ajan käyttämistä. Ajatuksena varmaan tosi 
hieno, mut ehkä ajankohta ei oo ollut oikee eikä otollinen sen TaitaVan läpiviennille. 
Et en pysty sanomaan, onko johto mitenkään sitoutunut siihen, mut tuntuu, et ihmi-
set ei välttämättä ole. (H9) 

Johdon itsensä mielestä johtajien toiminta muutoksen läpiviennissä on tärkeää. 
Erityisesti avoimuutta ja johdonmukaisuutta korostettiin: muutoksen tarve 
tulee perustella entistä paremmin.  

No olemalla avoin ja johdonmukainen, tekemällä työtä suunnitellusti. Muutoshan on 
nykypäivänä melkein jatkuva olotila ja sehän siinä keskeistä on, että pystytään kai-
kille avaamaan ja perustelemaan, miksi muutos tarvitaan. Sen jälkeen muutoksissa 
yleensä on se toisto, toisto ja toisto. Perustelu ja jatkuva kysymyksiin vastaaminen, 
mikä erityisesti tässä Valtorin muutoksessa, kun on kahden vuoden aikana melkein 
joka kuukauden alussa tullut uutta väkeä taloon, ni pitäis muistaa, että meillä on sii-
nä muutosaallon eri vaiheissa olevaa väkeä ihan koko ajan tässä. (JH1) 
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Ymmärrystä johdon viestintää kohtaan kuitenkin riittää 
 
Henkilöstöllä on selvä käsitys siitä, että johto on hyvin kiireinen ja kiireen 
vuoksi viestintä saattaa joskus jäädä ala-arvoiseksi. Henkilöstö uskoo kuitenkin, 
että johto tekee tässäkin asiassa parhaansa ja yleisesti johto koetaan myös 
suhteellisen helposti lähestyttäväksi. 

Kyllä mä koen, että ne on parhaansa tehnyt. Olen läheltä nähnyt, että kaikki tekee 
töitä ihan hirveesti. Ja on koko ajan iholla toisiinsa, että tietävät, mistä tuulee ja mitä 
on menossa siinä porukassa. Ei varmasti ole helppoa viestiä oikeassa ajassa ja oikeas-
sa järjestyksessä kaikesta muutoksesta eteenpäin. En ole moittimassa, että he huonoja 
olisivat. Pidän kyllä taitavina ihmisinä heitä. (H1) 

Eletään tosi haasteellisessa tilanteessa, tää ei ole helppo johdollekaan pyörittää tätä 
rumbaa. Ymmärrän täysin sen tuskan, mitä on. (H9) 
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7 POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kohdeorganisaatiossa 
voitaisiin rakentaa yhteisöllisempää organisaatiokulttuuria suuren muutoksen, 
fuusion, jälkeen. Kohdeorganisaation suurimpina haasteina yhteisöllisyydelle 
ovat olleet sijoittuminen useille kymmenille paikkakunnille ympäri Suomen 
sekä rakentuminen yli 80 virastosta tulleista työntekijöistä. Tässä tutkimuksessa 
huomiota kiinnitettiin yhteisöllisyyden lisäksi muutosviestintään ja 
-johtamiseen. Tulosten tarkastelussa pyrittiin nostamaan esille erilaisia keinoja, 
joilla kohdeorganisaation toimintaa voitaisiin kehittää siihen suuntaan, että se 
olisi tulevaisuudessa yhtenäinen organisaatio, jossa henkilöstöllä on yhteiset 
toimintatavat ja yhtenäinen organisaatiokulttuuri. 

7.1.1 Organisaatiokulttuuri ja yhteisöllisyys  

1. Miten yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista voidaan tukea fuu-
sion jälkeen? 

Henkilöstön mielestä ihanteellinen organisaatiokulttuuri on avoin ja luotta-
muksellinen: asioista voidaan puhua suoraan ja keskustellen päästään yhteiseen 
lopputulokseen. Ihanteellisessa organisaatiossa ihmiset tuntevat toisensa ja tois-
ten mielipiteitä sekä ammattitaitoa arvostetaan. Yhteisöllisyys koetaan myös 
erittäin tärkeänä. Yhteisöllisyyden nähtiin syntyvän ensisijaisesti yhteisistä ko-
kemuksista ja yhdessäolosta – pienet tekijät, kuten yhteiset kahvitauot tai työ-
paikan ulkopuolella tapahtuvat kohtaamiset koettiin tärkeäksi yhteisöllisyyden 
kasvattamisessa. Kasvokkain käyty viestintä onkin usein yhteydessä tyytyväi-
syyteen viestinnässä ja yhteisöllisyyden kokemuksessa, koska se muun muassa 
mahdollistaa välittömän palautteenannon. (White, Vanc & Stafford 2010, 78.) 
Erityisesti lähijohtajan ja alaisen välinen kasvokkainen viestintä nähdään te-
hokkaana yhteisöllisyyden kasvattajana ja muissakin yhteyksissä parhaana kei-
nona viestiä tärkeistä asioista. (Mishra & Mishra 2014.) 
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Ensisijaisesti valtorilaiset kokivat erittäin tärkeäksi oman lähiyhteisön – oli se 
sitten oma tiimi tai oman toimipaikan väki. Koko Valtorin kattavaa yhteisöllistä 
kulttuuria ei osattu edes kaivata, vaan riittää, että on muutamia läheisiä työka-
vereita. Kuitenkin yhteiset toimitavat ja arvot nähtiin tärkeänä koko Valtorille. 
Suurimpana haasteena yhteisöllisyyden rakentumiselle koettiin niin sanottu 
siiloutuminen, jolla tarkoitetaan sitä, että ei katsota laisinkaan oman toimialu-
een ulkopuolelle, vaan tehdään vain omaa työtehtävää välittämättä ympäröivis-
tä tapahtumista. Osittain tämän nähtiin syntyvän siitä, että työntekijöiden läh-
töorganisaatioista ei ole vielä kaikkialla päästy irrottautumaan ja osa valtorilai-
sista työskentelee edelleen samojen työkavereiden kanssa samoissa tiloissa kuin 
ennen Valtoriin tuloakin. Nämä ”siilot” tulisi purkaa ja sekoittaa muiden valto-
rilaisten joukkoon, mikäli mahdollista. Siilojen purkautumista ja yhteisöllisyyttä 
voitaisiin edistää myös kannustamalla keskustelevampaan kulttuuriin, jossa 
luotetaan myös asiantuntijoiden osaamiseen eikä kaikkea tarvitsisi kierrättää 
vanhanaikaisesti ja byrokraattisesti esimiesten tai johdon kautta. Yhteisöllisen 
organisaatiokulttuurin rakentamisessa johdolla nähtiin olevan merkittävä rooli 
esimerkinnäyttäjänä ja hyvän ilmapiirin ylläpitäjänä. Yhteisöllisyyttä voitaisiin 
myös lisätä järjestämällä vapaamuotoisia tapaamisia työpaikan ulkopuolella 
esimerkiksi oman toimipisteen tai tiimin kesken. Koko Valtorin kattavaa tapah-
tumaa ei nähty tarpeelliseksi tai realistiseksi, vaikka se teoriassa olisikin ”ihan 
kiva”. 
 
Viestintä yhteisöllisyyden rakentamisessa 

 
Viestinnän katsottiin pystyvän auttamaan yhteisöllisen organisaatiokulttuurin 
rakentumista erityisesti nostamalla esiin organisaation nimissä tehtyjä onnis-
tumisia: luomaan me-henkeä, kun organisaationa on tehty jotain oikein. Erityi-
sen merkityksellistä viestinnästä tulee silloin, kun organisaation jäsenet ovat 
maantieteellisesti hajallaan (Pickering & King, 1995). Kuten tämän tutkimuksen 
kohdeorganisaatiossa yrityksen sijaitessa useammalla kuin yhdellä paikkakun-
nalla, pitää tiimien jäsenten toimia kuitenkin yhtenä ryhmänä, vaikka ovatkin 
fyysisesti kaukana toisistaan. Tällaisissa tilanteissa viestinnän merkitys kasvaa 
entisestään, mikäli halutaan ylläpitää yhteisöllistä organisaatiokulttuuria 
(Kruckeberg and Starck 1988). 
 
Valtorin kohdalla viestintätiimin mahdollisuuksia osallistua yhteisöllisen orga-
nisaatiokulttuurin rakentamiseen epäiltiin kuitenkin sen pienuuden vuoksi: 
riittääkö kolme henkilöä vastaamaan yli tuhannen hengen organisaation vies-
tinnästä ja kehittämään samalla organisaatiokulttuuria? Lisäksi toivottiin inno-
vatiivisempaa ja rennompaa viestintää yhteisöllisyyttä tukemaan. Myös Helsin-
ki-keskeisyydestä olisi päästävä eroon ja löytää keinoja, joilla myös muiden 
toimipisteiden ääni saataisiin kuuluviin.  

 
Johto piti tärkeänä, että Valtorin tarina selkiytettäisiin: mistä tulemme ja mihin 
olemme menossa. Organisaatiotarinan luominen voisikin auttaa valtorilaisia 
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hahmottamaan paremmin Valtorin kokonaisuuden ja oman paikkansa siinä. 
Tällä hetkellä tuntuu, että Valtorilla ei ole yhteistä tarinaa. 

 
Taulukosta 1 nähdään eri keinot, joilla yhteisöllisyyttä voidaan pyrkiä paran-
tamaan julkisen sektorin organisaatiossa fuusion jälkeen. 
 
 

	
Miten	yhteisöllisen	organisaatiokulttuurin	rakentumista	

voidaan	tukea	fuusion	jälkeen?	
 

	
Viestinnälliset	keinot	yhteisöl-

lisyyden	kasvattamiseen	
Onnistumisista	viestiminen:	kerro-
taan	mitä	organisaationa	on	tehty	
hyvin	ja	oikein.	
	
Innovatiivisempi	ja	rennompi	vies-
tintä.	
	
Pois	Helsinki-keskeisestä	viestin-
nästä:	muidenkin	toimipaikkojen	
ääntä	kuuluviin.	
	
Yhtenäisen	organisaatiotarinan	
luominen:	kerrotaan	mistä	tulem-
me,	mihin	olemme	menossa.	
	
Viestintätiimin	resurssien	tarkista-
minen	ja	lisähenkilöstön	palkkaami-
sen	harkitseminen.	

	
Ei-viestinnälliset	keinot	yhtei-
söllisyyden	kasvattamiseen	
Siiloutumisesta	eroon	pääseminen:	

• Keskustelevampaan	kulttuu-
riin	kannustaminen	

• Fuusion	vieminen	loppuun:	
lähtöorganisaatioista	koos-
tuvien	porukoiden	”sekoit-
taminen”	muuhun	organisaa-
tioon 

Yhteisiin	kahvi-	ja	lounashetkiin	
kannustaminen.	
	
Asiantuntijoihin	luottaminen	ja	mik-
romanageerauksen	lopettaminen.	
	
Johdon	rooli	esimerkinnäyttäjänä:	
tärkeintä,	että	johto	sitoutuu	muu-
tokseen.	
	
Paikkakunta-/tiimikohtaisten	va-
paa-ajan	tapahtumien	järjestämi-
nen.	
	

Taulukko 1. Yhteisöllisyyden rakentaminen fuusion jälkeen 
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7.1.2 Muutosviestintä ja -johtaminen 

Tässä kappaleessa pohditaan tuloksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 

2. Miten organisaatiokulttuurin muutoksesta pitäisi viestiä, jotta muutokseen 
sopeutuminen olisi helpompaa?  

3. Millainen muutosjohtaminen tukee muutoksen läpivientiä? 

Tutkimuksen tulokset tukivat muutosviestinnän osalta aiempaa tutkimusta. 
Muutos on läsnä koko ajan, joten muutosviestinnän erottaminen ”normaalista” 
viestinnästä on hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Tämän tutkimuksen tulosten 
perusteella muutoksista tulisi viestiä avoimesti ja rehellisesti jo muutosta suun-
nitellessa, jotta voidaan välttyä spekulaatiolta ja huhupuheilta. Muutos tulee 
perustella hyvin ja mahdollisuuksien rajoissa ottaa henkilöstö mukaan muutok-
sen suunnitteluun. Ylhäältä alaspäin tulevaa sanelukulttuuria vierastetaan. 
Avoimuus muutosviestinnässä koettiin niin tärkeäksi, että sen nähtiin voivan 
ehkäistä monta ”tulipaloa”. Kuten kohdeorganisaation käyttäjätuen työvuoro-
muutos osoitti: sanelemalla saadaan aikaan kaaos, joka voitaisiin estää riittäväl-
lä ja oikea-aikaisella viestinnällä. Kuviossa 5 on tutkimuksen tuloksista sum-
mattu ne tekijät, joilla organisaatiokulttuurin muutoksesta kannattaisi viestiä, 
jotta henkilöstön olisi mahdollisimman helppoa sopeutua muutokseen. 

 

Miten	organisaatiokulttuurin	muutoksesta	pitäisi	viestiä,	
jotta	muutokseen	sopeutuminen	olisi	helpompaa?	

1. Muutoksesta	pitää	kertoa	henkilöstölle	heti,	kun	asiaa	aletaan	suunnitella	–	
näin	vältetään	huhumylly	ja	epätietoisuus.	

2. Henkilöstö	pitää	ottaa	mukaan	muutoksen	suunnitteluun	alusta	asti,	mikäli	
mahdollista:	sanelukulttuuri	aiheuttaa	muutosvastarintaa.	

3. Muutostarve	tulee	perustella	selkeästi.	
4. Muutoksesta	pitää	viestiä	rehellisesti	ilman	sanahelinää.	
5. Muutoksen	lopputulos	tulee	selkiyttää:	mitä	muutos	tarkoittaa	konkreetti-

sesti	henkilöstön	näkökulmasta?	Mikä	muuttuu,	kun	muutos	on	viety	läpi?	
6. Muutoksesta	kertovalla	täytyy	olla	kykyä	empatiaan	ja	aikaa	myös	vastata	

henkilöstön	kysymyksiin	ja	ymmärtää	heidän	huolensa.	
7. Muutoksesta	tulee	viestiä	aina	henkilökohtaisesti	ja	kasvotusten,	mikäli	se	

vain	on	mahdollista.	
8. Tiedonkulku	kaikille	asianosaisille	pitää	varmistaa:	esimiehille	tulee	taata	

aikaa	myös	esimiestyöhön	ja	muutoksen	edistämiseen,	ettei	tieto	jää	väli-
portaaseen.	

9. Muutoksesta	tulee	viestiä	mieluummin	liikaa	kuin	liian	vähän:	säännöllinen	
väliraportointi	tai	tieto	siitä,	että	uutta	kerrottavaa	ei	ole.	

10. Tarjoa	paikka,	missä	voi	esittää	kysymyksiä	anonyymisti	ja	joihin	vastataan	
säännöllisesti.	
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Kuvio 5: Muutosviestintä 
 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempaa tutkimusta muutosviestin-
nästä, mutta toisaalta myös monet kriisiviestinnän periaatteet näkyivät tulok-
sissa. Voisiko tästä päätellä, että valtorilaiset näkevät muutoksen kriisinä? Val-
torilla tuskin on varaa toiseen ”työaikajärjestelymuutokseen” eikä varsinkaan 
samanlaiseen viestintään, mitä tuossa tilanteessa harjoitettiin. Muutosviestin-
tään tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Johdolla nähdään olevan merkittävä rooli siinä, että muutoksista viestitään po-
sitiiviseen sävyyn: muutos on mahdollisuus, ei uhka. Johdon pitäisi toimia 
muutoksen edellyttämällä tavalla, esimerkkiä näyttäen. Johdon sitoutuneisuus 
TaitaVa-projektiin kyseenalaistettiin: jos projekti halutaan viedä kunnialla lop-
puun, henkilöstölle pitäisi välittää kuvaa, että johto seisoo täysin sen takana. 
Kuitenkin yleisesti johdon viestintä nähtiin henkilöstä riippuvaisena: osa on 
onnistunut hyvin, osa huonommin. Kuitenkin yleistä kiinnostusta myös henki-
löstön tekemää työtä kohtaan toivottiin lisää – ymmärrystä ja arvostusta myös 
ruohonjuuritasolla tehtävään työhön. 
 
Tutkimuksessa nousi myös esille, että henkilöstö toivoi johdon järjestävän esi-
miehille aikaa hoitaa esimiestehtäviä. Erityisesti muutostilanteissa esimiehillä 
pitäisi olla aikaa käydä keskusteluja alaisten kanssa ja vastata heidän kysymyk-
siinsä. Esimiesten toiminnalla nähtiin olevan suuri merkitys myös tiedonkulus-
sa – tällä hetkellä tieto ei kulje toivotulla tavalla vaan jää todennäköisesti esi-
miesportaaseen, koska esimiehillä ei ole tarpeeksi aikaa tai osaamista muutos-
viestinään. Haastateltavat kokivat kuitenkin erityisesti esimiestoiminnan ja 
oman esimiehen viestinnän hyväksi.  Kuviossa 6 on summattu ne muutosjoh-
tamisen osa-alueet, jotka edistävät muutoksen läpivientiä tutkimuksen tulosten 
pohjalta. 
 
 

	
Millainen	muutosjohtaminen	tukee		
muutoksen	läpivientiä	Valtorissa?	

1. Johdon	positiivinen	asenne	muutosta	kohtaan	ja	esimerkillinen	toiminta.	
2. Yhtenäinen	viestintä	muutoksesta:	johdolle	laadittava	ohjeet	muutostilan-

teisiin.	
3. Ajan	järjestäminen	esimiehille	esimiestoimintaan:	muutoksessa	henkilöstö	

tarvitsee	esimiehiä,	jotka	ovat	läsnä	ja	joilla	on	aikaa	keskustella	mahdolli-
sista	peloista	ja	vastata	kysymyksiin.	

4. Tiedon	kulun	varmistaminen:	esimiesten	viestintäkoulutus,	ettei	tieto	
muutoksesta	jää	esimiesportaaseen	vaan	tulee	kerrotuksi	koko	henkilös-
tölle.	

Kuvio 6: Muutoksen johtaminen 
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7.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu koko tutkimusprosessin läpi pohti-
maan omia ratkaisujaan ja ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että 
työnsä luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 1998). Järjestelmällinen epäilyn pe-
riaate sanelee tutkimuksen luotettavuuden: tutkimusta arvioiva tieteellinen 
yleisö on luonteeltaan epäileväinen. Voidaankin sanoa, että laadullisessa tutki-
muksessa epäilevän tiedeyleisön vakuuttaminen on yksi merkittävä päämäärä. 
(Eskola & Suoranta 1998.).  
 
Tutkimuksen arvioinnissa merkittävässä roolissa ovat reliabiliteetin ja validitee-
tin arvioinnit. Nämä käsitteet ovat kuitenkin keskeisimpiä määrällisessä kuin 
laadullisessa tutkimuksessa, sillä niillä pyritään ensisijaisesti tarkistamaan tut-
kimuksen toistettavuuden mahdollisuus (Eskola & Suoranta 2008). Laadullises-
sa tutkimuksessa on kuitenkin aina kyse tutkijan omista johtopäätöksistä, jotka 
saattavat poiketa toisen tutkijan tekemistä päätelmistä – subjektiivisista ja kon-
tekstiin sidoksissa olevista tulkinnoista. Laadullisessa tutkimuksessa eri tutki-
muskerroilla tulokset harvoin ovat samanlaiset. Tämän vuoksi laadullisessa 
tutkimuksessa keskitytäänkin ensisijaisesti tutkimuksen luotettavuuden ja eetti-
syyden sekä merkityksellisyyden arviointiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001.)  
 
Tässä työssä tarkasteltiin sekä työntekijöiden että johdon käsityksiä organisaa-
tiokulttuurista, yhteisöllisyydestä, muutosviestinnästä ja muutosjohtamisesta. 
Tavoitteena oli ymmärtää yhteisöllisen organisaatiokulttuurin rakentumista 
julkisen sektorin organisaatiossa fuusion jälkeen. Tämän työn merkityksellisyy-
den osalta voidaan todeta, että työllä on merkitystä kohdeorganisaatiolle, sillä 
se tehtiin tilaustyönä ja auttaa tulevaisuudessa toimimaan tehokkaammin tavoi-
tellessa yhteisöllistä organisaatiokulttuuria. Tulokset ovat varmasti myös osit-
tain sovellettavissa muihin suomalaisiin organisaatioihin esimerkiksi fuusion 
jälkeistä organisaatiokulttuuria rakentaessa. 
 
Tutkimuksen eettisyyttä pohtiessa mietitään erityisesti tutkimushenkilöiden 
asemaa tutkimuksen teossa: tiesivätkö he, millaisesta tutkimuksesta on kyse ja 
miten luottamuksellisia tulokset ovat suhteessa tutkittaviin. (Laaksovirta 1988.) 
Tässä tutkimuksessa pidettiin tarkasti huolta siitä, että tutkittavien henkilölli-
syys ei tule paljastumaan missään tutkimuksen vaiheessa. Lisäksi haastateltavil-
ta kysyttiin lupa haastattelujen nauhoittamiseen ja he saivat ennen haastatte-
luun osallistumista perustiedot tutkimuksesta ja tiesivät mihin osallistuivat. 
Kaikki tutkimukseen osallistuneet osallistuivat omasta vapaasta tahdostaan ja 
halusivat antaa panoksensa työlle – ketään ei tarvinnut painostaa osallistu-
maan. Tässä suhteessa myös valtorilaisten suuri määrä on eduksi, sillä haastat-
telujen tekemisen aikaan Valtorissa työskenteli noin 750 ihmistä, joten haastatel-
tavien tunnistaminen tämän työn tuloksista on mahdotonta. Johdon haastatte-
lujen suhteen tilanne ei ole niin hyvä anonymiteetin kannalta, sillä luonnollises-
ti johtoryhmä on melko pieni suhteessa haastateltuihin. Johto on kuitenkin eri-
tyisasemassa verrattuna henkilöstöön, joten vaikka heidät voitaisiinkin joistain 
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kommenteista tunnistaa, ei siitä aiheudu samalla tavalla eettistä ongelmaa kuin 
henkilöstön edustajan paljastumisesta. Heidän anonymiteettiään on kuitenkin 
pyritty suojelemaan samalla tavalla kuin henkilöstönkin. 
 
Haastateltavista suurin osa oli viestintätiimin kanssa jonkin verran tekemisissä 
olevia henkilöitä. Osa tästä porukasta on ollut mukana esimerkiksi kuukausira-
portin kirjoittamisessa. Tässä suhteessa olisi voinut harkita, että haastateltavat 
olisikin valittu täysin sattumanvaraisesti ja suhteuttaen haastateltavat parem-
min edustamaan henkilöstöä. Esimerkiksi noin 400 henkeä kattavasta asiakas-
tuesta haastatteluihin osallistui vain kaksi henkilöä ja toisaalta mukana oli 
myös täysin uniikin työkuvan omaavia valtorilaisia. Myös valtionhallinnon ul-
kopuolelta tulleita oli suhteessa liikaa verrattuna muista virastoista siirtyneihin. 
Tämän suhteen voidaan miettiä, miten haastateltujen valinta vaikutti lopputu-
loksiin. Toisaalta jokainen laadullinen tutkimus on aina omanlaisensa koko-
naisuus, johon vaikuttaa niin aineisto kuin tutkijakin. Laadullisen menetelmän 
subjektiivisuuden vuoksi tutkimusta varten kerätty aineisto on aina henkilöi-
den oma kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Puusa 2011). 
 
Jatkotutkimuksena muutaman vuoden jälkeen olisi mielenkiintoista selvittää, 
pystyttiinkö Valtorissa rakentamaan halutunlainen yhteisöllinen organisaa-
tiokulttuuri ja millä menetelmillä siihen lopulta päädyttiin. Lisäksi olisi yleisesti 
mielenkiintoista tutkia, millä tavoin fuusiomaisesti muodostetut julkisen sekto-
rin organisaatiokulttuurit eroavat muista organisaatiokulttuureista. 
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LIITTEET  

Kysymykset henkilöstölle 

  

Viestintä yleisesti 

Mieti nykyisiä viestintäkanavia. Miten nykyiset viestintäkanavat toimivat mie-
lestäsi?  

• Mitä mieltä olet Intorista viestintävälineenä? 
• Mitä mieltä olet kuukausiraporteista? Oletko lukenut niitä? 
• Mitä mieltä olet henkilöstöinfoista? 
• Mitä mieltä olet sähköpostista viestintävälineenä? 
• Mitä mieltä olet Skypestä/Lyncistä viestintävälineenä? 

Millä tavoilla vaihdat tietoa ja keskustelet muiden valtorilaisten kanssa?  

Toivoisitko lisää keinoja viestiä organisaation sisällä? Millaisia? 

Millainen merkitys kasvokkaisilla kohtaamisilla on sinulle? 

Miten viestintää pitäisi mielestäsi kehittää? 

Teema 1: Yhteisöllisyys ja organisaatiokulttuuri 

Millainen organisaatiokulttuuri työpaikalla on mielestäsi ihanteellinen? 

Valtori on julkinen organisaatio. Koetko, että se vaikuttaa jollain tavalla organi-
saatiokulttuurin rakentumiseen? Miten? 

Minkälainen on mielestäsi yhteisöllinen työpaikka? Mistä yhteisöllisyys mieles-
täsi syntyy? 

Miten tärkeää yhteisöllisyys työpaikalla on mielestäsi? 

Koetko, että Valtorissa on yhteisöllinen organisaatiokulttuuri? Miten se ilme-
nee? 

Valtori on hajallaan ympäri Suomea. Millaisia vaikutuksia Valtorin hajanaisuu-
della on mielestäsi organisaatiokulttuurin rakentumiselle?  
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Millaista keskinäistä toimintaa ja viestintää toivoisit eri paikkakunnilla työsken-
televien välillä, jotta Valtorista voitaisiin saada yhtenäinen organisaatio? 

Miten Valtoriin voitaisiin tulevaisuudessa saada yhteisöllinen organisaatiokult-
tuuri? 

Koetko olevasi ”valtorilainen”? Jos et, mitä se vaatisi, että tuntisit/Miten ”valto-
rilaisuus” ilmenee? 

Millainen suhde sinulla on työkavereihisi ja esimieheesi? 

• Minkälaista tukea saat työkavereiltasi? 
• Minkälaista tukea saat esimieheltäsi? 
• Minkälainen tiimihenki teillä on? 
• Minkälainen luottamus teillä tiimissänne on? 
• Voitteko puhua asioista avoimesti? 

Onko valtorilaisilla mielestäsi yhteiset arvot? Mitkä ne mielestäsi ovat? 

Kuinka Valtorin johto ja viestintävastaavat voivat edistää yhteisöllisyyttä?  

Millainen viestintä mielestäsi tukee yhtenäisen organisaatiokulttuurin raken-
tumista?  

Teema 2: Muutosviestintä 

Mikäli organisaatiossa tapahtuu muutos, miten henkilöstö pitäisi huomioida 
sen yhteydessä?  

Miten muutoksesta pitäisi mielestäsi viestiä, jotta muutokseen sopeutuminen 
olisi mahdollista? Miten haluaisit, että muutoksesta kerrotaan? 

Ovatko muutokset olleet mielestäsi hyvin perusteltuja? 

Koetko, että sinulla on muutoksen yhteydessä mahdollisuus vaikuttaa asioihin? 
Miten/miksi ei? 

Oletko saanut ennen muutosta/muutoksen yhteydessä puhua avoimesti omista 
toiveistasi ja mahdollisista peloistasi muutokseen liittyen? 

Koetko, että voit osallistua ja vaikuttaa tapahtuviin muutoksiin? 

Viestittiinkö/viestitäänkö muutoksista avoimesta? Onko viestimättömyys joh-
tanut joskus huhupuheisiin? Esimerkkejä? 

Miten muutos vaikuttaa mielestäsi yhteisöllisyyteen työpaikalla? 
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Miten haluat, että muutoksesta viestitään jatkossa?    

Teema 3: Muutoksen johtaminen/johtamisviestintä 

Miten johtajan (johtoryhmä/oma esimies) tulisi mielestäsi toimia muutostilan-
teessa, jotta lopputulos olisi henkilöstön näkökulmasta mahdollisimman hyvä? 

Koetko, että johto/oma esimies kuuntelevat sinua muutostilanteessa? 

Miten Valtorin johto on toiminut esimerkkinä muutoksessa? 

Miten johdon viestintä muutostilanteissa on mielestäsi onnistunut? Johtoryh-
mä/oma esimies? 

Mitä toivoisit johdon viestinnältä muutostilanteissa? Johtoryhmä/ oma esi-
mies? 
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Kysymykset johdolle 

 

Teema 1: Organisaatiokulttuuri 

Millainen organisaatiokulttuuri Valtorissa on mielestäsi tällä hetkellä? 

Millaista organisaatiokulttuuria tavoitellaan ja kuinka kaukana siitä ollaan?  

Onko valtorilaisilla mielestäsi yhteiset arvot? Mitkä ne mielestäsi ovat? 

Valtori on julkinen organisaatio. Koetko, että se vaikuttaa jollain tavalla organi-
saatiokulttuurin rakentumiseen? Miten? 

Mikä on viestinnän rooli Valtorin organisaatiokulttuurin rakentamisessa?  

Teema 2: Yhteisöllisyys 

Mistä yhteisöllisyys organisaatiossa mielestäsi syntyy? 

Onko Valtorissa yhteisöllinen organisaatiokulttuuri? Kuvaile sitä. 

Millä keinoilla yhteisöllisyyttä voidaan kasvattaa Valtorissa?  

Mitä voit henkilökohtaisesti tehdä/olet tehnyt yhteisöllisyyden edistämiseksi? 

Miten olet toiminut esimerkkinä yhteisöllisyyden kasvattamisessa? 

Miten viestinnällä voidaan tukea yhteisöllistä organisaatiokulttuuria? 

Teema 3: Muutosjohtaminen ja muutosviestintä 

Valtorissa on tapahtunut ja tapahtuu edelleen paljon muutoksia. Miten voit 
omalla toiminnallasi edesauttaa muutosten läpivientiä? 

Millä tavalla henkilöstö pitäisi mielestäsi huomioida muutosten yhteydessä? 

Miten olet pyrkinyt olemaan esimerkkinä muutoksessa? Millaista esimerkkiä 
johdon pitää mielestäsi näyttää? 

Millaista viestintää muutostilanteessa mielestäsi tulisi käyttää?  

Mikä on johdon viestinnän merkitys muutoksessa? 


