
 

Torstaina 18.5.2017  

Viekö itseohjautuvuus luovaan uusiutumiskykyyn vai pelkkään 
kaaokseen ja sekoiluun? 

Kirjan julkistamistilaisuus ke 31.5. klo 15–18 FutuCafessa 

Frank Martela ja Karoliina Jarenko kokosivat 21 kirjoittajan 
näkemykset itseohjautuvuuden käytännöstä ja teoriasta yksiin 
kansiin.  

  

Itseohjautuvuus – Miten organisoitua tulevaisuudessa? -kirja kysyy, mitä 
tehdä, kun jäykän hierarkkisten organisaatioiden ketteryys ei riitä nopeasti 
muuttuvissa toimintaympäristöissä.  

”Vaikka itseohjautuvuus on vahvasti pinnalla keskusteluissa, silti oli 
kansainvälisestikin vaikea löytää hyvää yhteenvetoa siitä, mistä lopulta on 
kyse”, kirjan toimittaneet Frank Martela ja Karoliina Jarenko sanovat.  

”Niinpä me kaksi mietimme, ketkä olisivat Suomen johtavimmat 
itseohjautuvuuden asiantuntijat. Saimme mukaan toivomamme alan huiput 
niin akatemiasta kuin liike-elämästäkin, ja tuloksena on monipuolinen 
katsaus sekä itseohjautuvuuden teoriaan että sen käytäntöön.” 

Kaaosta ja anarkiaa? 

Itseohjautuvuus tarkoittaa työntekijöiden vahvaa autonomiaa ja 
mahdollisuutta lupia kyselemättä tehdä fiksuja päätöksiä ilman turhia 
hierarkioita. Mutta se ei ole anarkiaa tai säännöttömyyttä, vaan 
omanlaisensa tapa organisoitua.  

”Sääntöjä ja rakenteita siis on, mutta ne ovat luonteeltaan erilaiset ja 
korostavat esimerkiksi informaation jakamista, päätöksentekoon liittyviä 
peukalosääntöjä ja jokaisen työntekijän henkilökohtaista vastuunottoa”, 
kirjoittajat korostavat. 

”Kontrollijärjestelmien hiomisen sijasta keskeistä on löytää keinot vahvistaa 
ihmisten sitoutumista. Kun kontrollikeinot ovat vähissä, on samaan 
suuntaan meneminen varmistettava tekemällä kaikkensa, jotta ihmisillä olisi 
aito halu edetä yhdessä. Kirkas yhteinen suunta ja ihmisten sisäinen 
motivaatio korvaavat siis kyttäämisen ja kontrolloinnin.” 

Häkellyttäviä tuloksia 

Tulokset voivat olla häkellyttävän hyviä niin työntekijöiden hyvinvoinnin kuin 
yrityksen tuloksentekokyvynkin kannalta, kuten kirjassa esitellyt 
kansainväliset ja kotimaiset esimerkkiyritykset W.L. Goresta ja 
Buurtzorgista Futuriceen, Reaktoriin ja Vincitiin osoittavat. 

Kirja kokoaa 21 asiantuntijan näkemykset 13 artikkeliin, jotka antavat myös 
selkeitä malleja itseohjautuvuuden edistämiseen. Asiantuntijoiden joukossa 
on niin aihealueeseen perehtyneitä professoreita kuin myös itseohjautuvia 
yrityksiä luotsaavia toimitusjohtajia. Kirjan luettuasi ymmärrät, mitä 
itseohjautuvuus on, miksi käynnissä oleva työn murros tekee siitä 



 

keskeisen menestystekijän eri toimialoilla ja mitä voit tehdä vahvistaaksesi 
itseohjautuvuutta omassa organisaatiossasi. 

 

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen 

Paikka: Futucafe, Annankatu 34 B, 8. krs (Urho Kekkosen katu) 

Aika: ke 31.5.2017 klo 15–18.  

Julkistamistilaisuudessa keskustellaan itseohjautumista tukevan 
organisaation käytännöistä ja johtamisesta ja pohditaan ratkaisuja niihin 
haasteisiin, joita matkaan kohti itseohjautuvampaa kulttuuria kuuluu. 
Tilaisuuden isännöivät Frank Martela ja Karoliina Jarenko. Case-
esimerkkeinä kuullaan Futuricea, Reaktoria ja Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveysvirastoa. Mukana keskustelussa on muitakin kirjan kirjoittajia.  
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