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TIIVISTELMÄ 

Tarkoituksena oli selvittää, miten Merivoimien tulisi organisoitua kyetäkseen vastaamaan tulevaisuuden 

sotilaallisen toimintaympäristön muutoksiin ja ongelmiin. Tavoitteena oli muodostaa ymmärrys komp-

leksisuuden ja ongelman luonteen vaatimuksista organisoitumiseen ja johtajuuteen sekä toimivan orga-

nisaatiorakenteen valintaan. 

 

Taustateoria muodostettiin organisaatioteoriasta, kompleksisuusajattelusta ja kompleksisuusjohtajuus-

teoriasta. Tutkimus on laadullinen tutkimus, johon aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla asiantuntija-

haastatteluilla ja joka hyödyntää sisällönanalyysiä tulosten tulkinnassa. Tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa muodostettiin esiymmärrys taustateorian avulla. Toisessa vaiheessa laadittiin tutkimuskysy-

mykset ja kerättiin aineisto hyödyntämällä tutkimuksen aikana muodostettua tulevaisuusskenaariota. 

Kolmannessa vaiheessa aineisto analysoitiin teemoittelun ja luokittelun avulla. Neljännessä vaiheessa 

havainnoista ja analysoiduista tuloksista muodostettiin tutkimuksen tulokset. Viidennessä vaiheessa 

muodostettiin abduktiivisesti johtopäätökset sekä laadittiin ja viimeisteltiin tutkimusraportti. 

 

Tutkimus osoittaa, että organisoituminen ja paras organisaatiorakenne ovat tilanne- ja ongelmasidonnai-

sia. Kaikkiin tilanteisiin sopivaa organisaatiomallia ei ole, vaan organisoitumisen tulee olla jatkuvaa ja 

vuorovaikutteista toimintaympäristön kanssa. Organisaation on oltava mahdollisimman mukautumisky-

kyinen ja sen on kyettävä säätämään johtajuutta sekä monimuotoisuutta vallitsevan tilanteen (ongelman) 

mukaisesti. Organisaation strategian muodostamisen on oltava kokonaisvaltaista ja vuorovaikutukseen 

perustuvaa, sisältä ulospäin suuntautuvaa jatkuvaa toimintaa. Organisoitumisen on keskityttävä valtara-

kenteiden optimoimisen sijaan toiminnallisuuksiin ja niiden ajanmukaisuuteen. Oikeaan ongelmaan or-

ganisoituminen edellyttää yhteistä ymmärrystä ongelman luonteesta, sitoutumista strategisiin valintoihin, 

avointa ja kaikkiin suuntiin tapahtuvaa vuorovaikutusta organisaation läpi sekä syvää luottamusta orga-

nisaation sisällä ja organisaatioiden välillä. 

 

Merivoimille ei voida määrittää yhtä, kaikkiin tilanteisiin optimaalisinta organisaatiorakennetta. Organi-

soitumisen dynaamisuus, vuorovaikutus organisaation sisällä ja osaamisen monimuotoisuus tukevat kui-

tenkin Merivoimien kykyä mukautua toimintaympäristön ongelmiin ja tilanteenmuutoksiin. Tehtäväjoh-

tamisen hyödyntäminen ongelmaan vastaamiseksi, resurssien keskitetty kohdentaminen tilanteen edel-

lyttämällä tavalla, organisoituminen toiminnallisuuksien kautta ja informaation hallinnan tehostaminen 

parantavat Merivoimien kykyä vastata tulevaisuuden taistelutilan ongelmiin ja muutoksiin. Tutkimus 

vaikuttaa osoittavan, että verkostoa hyödyntävä hybridiorganisaatio on Merivoimien kannalta sopivin 

organisaatiomuoto kompleksiseen toimintaympäristöön vastaamiseksi. 
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MERIVOIMIEN ORGANISOITUMINEN EPÄVARMUUTEEN 

 

1. JOHDANTO  

”Verkottuneessa ja keskinäisriippuvuuksien tiivistämässä maailmassa turvallisuuden – ja 

turvattomuuden – käsite on laajentunut. Poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset tekijät kietou-

tuvat toisiinsa erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Muutosnopeus, ennakoimattomuus sekä 

epävarmuus vaikuttavat siihen, että eriasteiset yllätykset ovat mahdollisia. Kriisitilanteet ovat 

muuttuneet entistä epämääräisemmiksi, ilman selkeää alkua tai loppua.” 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg 15.9.2014 

Sodankäynnin ja sen myötä myös merisodankäynnin toimintaympäristö ja ulottuvuus ovat 

muuttumassa. Käynnissä oleva muutos on tunnistettu, mutta sen vaikuttavuus ja nopeus eivät 

ole tiedossa eivätkä ennakoitavissa. Puolustusvoimain komentajan avajaispuheesta 210. valta-

kunnalliselle maanpuolustuskurssille nousee esiin tämä muutos, joka nykyisillä Puolustus-

voimilla on jo käsissään ja jonka merkitys korostuu tulevaisuudessa. 

Muutoksen osatekijät, verkottunut ja keskinäisriippuvainen maailma, turvallisuuspoliittisten 

osatekijöiden kietoutuminen yhteen, muutoksen dynaamisuus, ennakoimattomuus ja näistä 

aiheutuva epävarmuus ovat tekijöitä, joita sisältävässä toimintaympäristössä organisaatioiden 

on kyettävä toimimaan nyt ja tulevaisuudessa. 

Maailma ei ehkä absoluuttisesti ole muuttunut aiempaa kompleksisemmaksi, mutta ymmär-

ryksemme lisääntyminen ympäröivästä maailmasta on johtanut meidät hahmottamaan maail-

maa aikaisemmasta poikkeavalla tavalla ja näin suhteellisesti lisännyt kompleksisuutta ha-

vainnoiduissa ilmiöissä ja tapahtumissa. Vanhat ja uudet haasteet nähdään toisiinsa kytkeyty-

neinä ja keskenään vuorovaikuttavina kokonaisuuksina. Tällaisessa maailmassa ei ole enää 

mahdollista rajata ilmiöitä tarkasti, purkaa niitä osiin ja löytää niihin vastaamiseksi vain yksi, 

paras ratkaisuvaihtoehto.  

Kompleksisuusajattelu ei sellaisenaan ole uutta sotilaallisessa toimintaympäristössä. Mekaa-

nisesta lähestymistavastaan huolimatta mm. Carl von Clausewitz näki, että sodankäyntiin on 

aina liittynyt ja tulee aina liittymään sattuman – kaoottisuuden – mahdollisuus, jota ei voida 

koskaan poistaa ja jonka kanssa sotilasjohtajien on aina tultava toimeen. (von Clausewitz 

2002) 150 vuotta von Clausewitzin jälkeen John Boyd havaitsi, että ympäristön dynaamisuu-

teen vastaamiseksi toimenpiteet on arvioitava vallitsevan kontingenssin kautta ja toiminnan 

on adaptoiduttava suhteessa satunnaisuuksiin, ei pyrittävä ratkaisemaan niitä. 



2 

 

Merivoimien nykymuotoista organisointia on tarkasteltu osana puolustusvoimauudistusta, 

joka toimeenpantiin vuonna 2015. Silloiset perusteet uudistukselle muovattiin taloudellisen ja 

poliittisen ohjauksen sekä realiteettien tulikiven katkuisessa ahjossa. Merivoimien miekasta 

taottiin pois jokainen vesipisara ja kuonahiukkanen, joka noilla keinoilla oli mahdollista. Sa-

malla tultiin antaneeksi uudet perusteet myös meripuolustuksen järjestelyille.  

Puolustusvoimauudistuksen voidaan nähdä alkaneen vuonna 2010, silloisen Puolustusvoimain 

komentajan kenraali Ari Puheloisen puheella maanpuolustuskurssille. Siinä linjattiin tarve 

”uudistaa” puolustusvoimia oma-aloitteisesti ja ennalta, ennen kuin poliittinen ohjaus edellyt-

täisi organisaation muuttamista väistämättömän edessä. Puolustusvoimauudistuksessa pyrit-

tiin osoittamaan resursseja Puolustusvoimien päätehtävän, Suomen sotilaallisen puolustami-

sen, turvaamiseksi. Tällöin painotettiin erityisesti poikkeusolojen organisaation tarpeiden tur-

vaamista. Uudistuksessa järjestettiin uudelleen ensisijaisesti normaaliolojen tuki- ja hallinto-

toimintoja lakkauttamalla ja yhdistämällä jo olemassa olevia joukkoja ja perustamalla uusia 

joukkoja, joihin myös osa vanhoista joukoista yhdistettiin. Vuonna 2015 toteutettu uudistus 

koettiin sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. Uudistukset määritettiin, suunniteltiin 

ja johdettiin ylhäältä alaspäin, perinteisen ja hyväksi koetun johtamis- ja organisaatiomallin 

mukaisesti. 

Toimintaympäristön yllättävä muutos vuonna 2014 nosti esiin tekijöitä, jotka eivät ehkä hal-

linnollisen uudistuksen kiireessä olleet keskeisessä asemassa uudistuksen suunnittelussa tai 

toimeenpanossa. Näiden tekijöiden (mm. ennustettua nopeampi tilannekehitys, laaja-alaiset 

konventionaaliset ja epäkonventionaaliset vaikutuskeinot ja niiden yllättävyys) myötä on 

noussut tarve tarkastella sitä, miten Merivoimat tulisi vastaisuudessa organisoida teoreettisella 

tasolla, jotta operatiiviseen suunnitteluun ja merisodan vaikeiden haasteiden kohtaamiseen 

olisi paremmat valmiudet. 

Toimintaympäristö, jota tässä tapauksessa voidaan myös kuvata organisaatioiden ja niiden 

välisen vuorovaikutuksen (mm. fyysisen, kognitiivisen, sosiaalisen ja informaation) systee-

miksi, muuttuu jatkuvasti. Muutoksen synnyttäviä ja sitä kasvattavia tekijöitä on käytännössä 

kaikilla johtamis- ja organisaatiotasoilla. Tällaisia toimintaympäristön muutoksen katalyytteja 

ovat megatrendit, mm. nopea teknologinen kehitys ja kaupungistuminen. 

Muutos itsessään ei ole ollut eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessakaan tule olemaan haas-

te. Haasteen muodostaa se jokseenkin ennalta arvaamattomissa oleva nopeus, jolla muutos 

tapahtuu ja joka skaalaa sekä muutoksen laajuutta että sen vaikuttavuutta. Muutosnopeus vai-

keuttaa tapahtumien ja ilmiöiden ennakoimista sekä oikea-aikaista päätöksen tekoa, mm. huo-

nontamalla pidempiaikaisten ennusteiden ja arvioiden paikkaansa pitävyyttä.   
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Muutos ja muutosnopeus kytkettynä valtavaan informaatiomäärään ja organisaatioiden sys-

teemiin syventää haasteiden vaikuttavuutta, pirullisuutta ja kytkeytyneisyyttä; toisin sanoen 

ilmiöiden kompleksisuutta. Tästä syystä myös sotilaallisen toimintaympäristön muutos ja sen 

nopeus edellyttävät organisaatiolta tulevaisuudessa yhä enemmän.  

Alussa esitetty kenraali Jarmo Lindbergin sitaatti vuodelta 2014 hahmottaa lukijalle sitä tilan-

netta, jonka edessä organisaatiota, organisointia ja johtamista tarkastellaan useissa asevoimis-

sa. Hahmotellusta tilanteesta käytetään pelkistetysti termiä kompleksinen. Kompleksisuus ei 

ole uusi ilmiö asevoimien operatiivisessa tai strategisessa suunnittelussa, vaan sen käsitteet 

ovat olleet osa länsimaista sotataitoa vähintään 1800-luvulta alkaen. 1800-luvun lopun ja 

1900-luvun alun voimakas teknologinen kehitys ja operaatiotaidollinen viehtymys ratkaisu-

taisteluun häivyttivät sodan perusluonnetta kuvaavan ilmiön ja ajattelun marginaaliin lähes 

sadaksi vuodeksi.  

Vasta 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun vastoinkäymiset konventionaalisella asevoimalla 

epäkonventionaalista ongelmaa vastaan, on nostanut kompleksisuuden takaisin ajattelun kes-

kiöön. Asevoimat ja niiden toiminta on alettu nähdä systeemiajattelun kautta yhä enemmän 

muuhun yhteiskuntaan yhteen kietoutuneeksi kokonaisuudeksi. Tämä näkökulman muutos on 

avannut mahdollisuuden myös sotilasorganisaatioiden kriittiselle tarkastelulle suhteessa nii-

den toimintaympäristöihin. Tässä tarkastelussa on pyritty lisäämään mm. ymmärrystä siitä, 

miten konventionaaliseen sodankäyntiin järjestetty voima kyetään sopeuttamaan aiempaa laa-

ja-alaisempiin haasteisiin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole löytää Puolustusvoimille uusia tehtäviä 

muiden viranomaisten vastuualueilta, vaan pikemminkin lisätä sotilasorganisaation ymmär-

rystä haasteiden yhteiskunnallisesta läpileikkaavuudesta ja sotilaallisen toiminnan kyvyk-

kyyksistä osallistua näihin haasteisiin vastaamiseen. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sotilasorganisaation organisointia kompleksisuusajattelun 

kautta. On kuitenkin ymmärrettävä, että sotilasorganisaation, tai muidenkaan organisaatioi-

den, toimintaympäristö ei ole (vain) täysin kompleksinen. Toimintaympäristö sisältää edel-

leen myös lineaarisia ja yksiselitteisiä ongelmia, jotka edellyttävät myös ratkaisustrategioiden 

muodostamista. Yksi kapea-alainen strategia voi olla optimaalinen ratkaisemaan tiettyjä on-

gelmia, mutta tuomittu epäonnistumaan muiden ongelmien ratkaisemisessa. Tästä johtuen 

organisaation on kyettävä toimimaan laaja-alaisesti kaiken luonteisia ongelmia vastaan.  
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Kuva 1-1: Näkökulma kompleksisuuden ja organisoinnin suhteesta 

Kuvassa 1-1 on esitetty tämän tutkimuksen ajatusmalli siitä, miten organisaatio, toimintaym-

päristö, johtajuus ja organisaation toiminta liittyvät toisiinsa. Organisointia pidetään yhtenä 

johtamisen tai johtajuuden työkaluista, jolla yksittäiset toimijat järjestetään toimimaan yhtei-

sen päämäärän saavuttamiseksi. Organisoinnin taustatekijänä voivat olla esim. organisaation 

strategiset tekijät (päämäärä, tehtävä ja valittu strategia). Organisointiin vaikuttaa välittömästi 

organisaation johtajuus ja välillisesti toimintaympäristön tilanne, jotka yhdessä määrittävät 

organisaation. Strategiset valinnat muodostuvat välillisesti toimintaympäristön tekijöistä. Täl-

laisina tekijöinä voidaan pitää esim. asiakkaita tai markkinoita.  

Sotilasorganisaation osalta kyse on kuitenkin turvallisuusympäristöstä ja sen kokonaisvaltai-

sesta kehityksestä (ml. yhteiskunnallinen kehitys). Yhtenä sotilasorganisaation toimintaympä-

ristön merkittävimpänä erona tai poikkeavuutena ei-valtiollisiin organisaatioihin verrattuna 

voidaan pitää toimintaympäristön sellaisia systeemejä, jotka aktiivisesti pyrkivät muuttamaan 

toimintaympäristöä tai sen kehitystä oman organisaatiomme kannalta epäsuotuisaksi mm. 

vaikuttamalla vihamielisesti toisiin systeemeihin tai näiden välisiin suhteisiin sekä pyrkimällä 

tuhoamaan toisia systeemejä. Tämä näyttäytyy sotilasorganisaatiossa ongelmana, jonka luon-

ne määrittyy osana ongelman ymmärtämistä. Toimintaympäristö vaikuttaa organisointiin ti-

lannesidonnaisesti ongelmien ja niiden ratkaisustrategioiden kautta. 

Organisointi ja johtajuus määrittävät organisaation. Organisaation toiminta vastaavasti muo-

dostuu valitun organisaatio- ja johtamismallin sekä tilannesidonnaisuuden kautta. Epäonnis-

tuminen organisaatio- ja johtamismallin muodostamisessa voi johtaa esim. virheelliseen tai 

myöhästyneeseen toimintaan. 
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Organisaation toiminta vaikuttaa systeemissä (tekijä tai vuorovaikutussuhde) tapahtuvaan 

muutokseen, jonka perusteella organisaation tilanne muuttuu. Tilanteen muutos voi puoles-

taan muuttaa ongelman luonnetta tai laatua. Ilmaisu tästä muutoksesta voidaan tulkita palaut-

teeksi, jolloin organisaation toiminta joko vahvistuu (positiivinen palaute) tai korjaantuu alku-

tilaansa (negatiivinen palaute). Palautteet voivat johtaa esim. uudelleen organisointiin, uudel-

leen resursointiin tai toimintatavan vaihtamiseen ilman organisatorista muutosta. 

Tämän tutkimuksen päämääränä on tutkia organisointia kompleksisuuden näkökulmasta pyr-

kien samalla löytämään sellaisia tekijöitä, jotka voivat auttaa organisaatiota sopeutumaan 

kompleksisiin haasteisiin. Tutkimuksessa pyritään muodostamaan organisointiin ja organisaa-

tioon liittyvät teesit, jotka tukevat organisointia laaja-alaisiin ongelmiin vastaamiseksi. Tut-

kimuksessa esitetään myös esimerkki siitä, millainen organisaatiomalli voisi soveltua teoreet-

tisesti tulevaisuuden sotilaalliseen toimintaympäristöön. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan ensin aiempaa sotilasorganisaatioon ja kompleksisuuteen 

liittyvää tutkimusta. Tämä jälkeen esitetään lyhyesti organisaatio- ja johtamisteorioita ja nii-

den keskeisiä koulukuntia. Tällä pyritään luomaan esiymmärrys siitä, mitä organisaatiot ovat 

ja miten ne teoriassa toimivat sekä mikä on johtajuuden ”asema” organisaatiossa. Luku päät-

tyy tarkasteluun kompleksisuusajattelusta ja kompleksisuusjohtajuusteoriasta, jotta muodos-

tuu ymmärrys siitä, mitä kompleksisuudella tarkoitetaan ja millainen vaikutus sillä voidaan 

nähdä olevan organisointiin. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1.  Aiempi tutkimus 

Organisoitumista, organisaatiota ja johtajuutta on tutkittu sekä Puolustusvoimissa että sen 

ulkopuolella paljon. On kuitenkin merkille pantavaa, että sotilasorganisaatioiden johtamisra-

kennetta tai -mallia ei ole tutkimuksessa juurikaan haastettu ennen verkostokeskeisen sodan-

käynnin läpimurtoa ja Yhdysvaltojen asevoimien käytännön sotakokemuksiin perustuvaa em-

piriaa 2000-luvun alussa. (Alberts&Czerwinski 1997; Alberts&Hayes 2003; McChrystal et al. 

2015) 

Puolustusvoimissa organisaatiotutkimus on painottunut 2000-luvulla voimakkaasti organisaa-

tiokulttuuriin, johtamismalleihin ja päätöksentekoon (ml. tilanneymmärrys), jättäen johtamis- 

ja organisaatiomallien tutkimuksen vähemmälle. Tämän voidaan arvioida johtuneen turvalli-

suuspoliittisen ympäristön vakaudesta sekä tarpeesta tarkastella tulevaisuuden Puolustusvoi-

mia aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja perinteisestä sotilaallisen voimankäytön viitekehykses-

tä poikkeavasti. Voidaan olettaa, että Puolustusvoimilla on ollut tarve tutkia organisaatiota ja 

johtajuutta osana laajempaa yhteiskunnallista kehitystä (esim. turvallisuusstrategiat), ei niin-

kään mahdollisesti sotilaallisesta toimintaympäristöstä nousevien emergenttien ilmiöiden va-

lossa.  

Puolustusvoimien organisaatiokulttuurista laadittiin läpileikkaava tutkimus vuonna 2011. 

Teemu Hokkasen tutkimuksessa ”Organisaatiokulttuuri Puolustusvoimissa – Maa-, meri- ja 

ilmavoimien organisaatiokulttuurit puntarissa” kuvattiin ja kartoitettiin puolustushaarojen 

organisaatiokulttuureja sekä vertailtiin niitä keskenään Edgar Scheinin organisaatiokulttuurin 

määritelmän perusteella. Tutkimuksessa havaittiin, että puolustushaarat muodostavat Puolus-

tusvoimien organisaatiokulttuurin sisään omat alakulttuurinsa. Keskeisimmiksi tekijöiksi esi-

tettiin puolustushaarojen tehtävien luonteen poikkeavuutta, organisaation kokoa sekä puolus-

tushaarojen perinteitä (Hokkanen 2011). On kuitenkin huomioitava, että kyseinen tutkimus 

laadittiin ennen puolustusvoimauudistusta ja nykyisestä poikkeavassa turvallisuuspoliittisessa 

ympäristössä. 

Timo Hänninen tutki yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään Puolustusvoimien osaami-

sen johtamista. Tutkimuksen aihe oli ”Puolustusvoimat 2020 – Huippuosaajia huippuorgani-

saatiossa”. Vaikka tutkimus keskittyykin osaamiseen, on osaaminen yhdistetty organisaa-

tiokulttuuriin, organisaatiomalleihin sekä organisaation oppimiseen. Tulevaisuuden haastei-

den ja ennakoinnin mahdollistamiseksi osaamisen johtaminen kytketään tutkimuksessa 
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Nonakan & Takeuchin SECI-malliin sekä Ladon, Boyd’n ja Wright’n osaamisen kompetens-

simalliin. Tutkimuksessa todettiin, että tulevaisuudessa osaamisen hallinta edellyttää aiempaa 

enemmän rohkeutta vastata toimintaympäristön muutokseen, pyrkimystä ennakoida muutok-

sia ja ennakkoluulottomasti hyödyntää uudenlaisia näkemyksiä. (Hänninen 2011) 

Riku Hartikainen tutki yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössään vuonna 2015 aihetta 

”Johtamista vai ohjausta? Puolustusvoimien moninaiset johtamis- ja ohjausmallit”. Siinä 

selvitettiin Puolustusvoimissa käytössä olevia johtamis- ja ohjausmalleja sekä niiden keski-

näisiä suhteita ja rajapintoja. Taustateoriana käytettiin organisaatioteorioiden mukaista raken-

neteoriaa. Tutkimus keskittyy muodollisten valtarakenteiden, hierarkian ja organisaation toi-

mijoiden suhteisiin, kartoittaen Puolustusvoimien silloista tilaa. Yksi keskeisistä havainnoista 

oli, että organisaatiomalli ja johtamismalli mielletään Puolustusvoimissa usein samaksi asiak-

si, jolloin esimerkiksi hajautetun johtajuuden mallin (esim. tehtävätaktiikka) hyödyntäminen 

keskitetyssä ja voimakkaan hierarkkisessa mallissa ei ole tehokasta (Hartikainen 2015).  

Puolustusvoimien omaksuman hajautetun johtajuuden periaatetta tutkittiin vuonna 2009, jol-

loin Jukka Mälkki laati tutkimuksen aiheesta ”Tehtävätaktiikan olemus – Tehtävätaktiikan 

muodostuminen preussilais-saksalaisessa sotataidossa vuosina 1806-1945”. Vaikka tutkimus 

pohjautuu sotahistorialliseen tarkasteluun, on siinä mukana vahva kytkentä johtamiseen ja 

johtamiskulttuuriin. Tutkimuksen keskeisin havainto tulkitsee tehtävätaktiikan olemusta:  

”Tehtävätaktiikan johtamisfilosofinen olemus kytkeytyy toimintaympäristön dynaamiseen 

kompleksisuuteen ja sen edellyttämään yksilön oma-aloitteisuuteen, itseluottamukseen, vas-

tuuntuntoisuuteen sekä yksilöllisyyteen. Tehtävätaktiikan olemus johtamiskonseptina perustuu 

toimintojen yksinkertaisuuteen, nopeuteen, päättäväisyyteen, sotilaiden välisen keskinäiseen 

luottamukseen, tehtävätyyppisiin käskyihin, alaisen toimintavapauden maksimointiin tehtävi-

en annossa ja niiden toteuttamisessa sekä toimintaan komentajan aikomuksen mukaisesti. 

Tehtävätaktiikan johtamiskulttuurinen olemus ilmentyy, kun sen jäsenet ovat yleisesti sisäis-

täneet tehtävätaktiikan periaatteet sekä käytössä olevan doktriinin ja ovat harjaantuneet so-

veltamaan molempia käytännössä.” (Mälkki 2009) 

Merivoimien joukkoyksikkötasan johtamisrakennetta ja -mallia tutkittiin vuonna 2017 Saima 

Ratasvuoren diplomityössä ”Puolustushaarojen rajapinnassa – Merivoimien alueellisen tais-

teluosaston johtamisympäristö” (Suojaustaso IV: Käyttö rajoitettu). Tutkimus toteutettiin ta-

paustutkimuksena, jossa kohdetta tarkasteltiin verkostokeskeisen sodankäynnin mallin mukai-

sella jaolla. Tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvata Merivoimien yhden joukon johtamisympä-

ristö ja sen kytkeytyminen laaja-alaisemmin niin Merivoimien kuin Maavoimien johtamisym-

päristöön.   
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Tutkimuksen pelkistettyinä havaintoina voidaan pitää mm. yhteisen tilanneymmärryksen 

muodostamisen tärkeyttä toiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa, jatkuvaa organisaation 

läpileikkaavan vuorovaikutuksen tarvetta yhteistyön järjestelyssä sekä jo olemassa olevien 

järjestelyiden hyödyntämistä ja niiden harjoittelua laaja-alaisesti (Ratasvuori 2017).  

Maanpuolustuskorkeakoulussa toteutettiin 2017 ja 2018 aikana professori Aki-Mauri Huhti-

sen johdolla ”Johtamisen, rakenteiden ja teknologian”- tutkimushanke (Suojaustaso IV: Käyt-

tö rajoitettu). Tutkimuksessa tarkasteltiin puolustusvoimien nykytilaa erilaisten (arvo) valinto-

jen näkökulmasta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tutkimus kytkeytyy organisaa-

tiokulttuuriin ja johtamismalleihin. 

Tom Hanén väitteli vuonna 2017 sotatieteiden tohtoriksi aiheesta ”Yllätysten edessä – Komp-

leksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta”. Tutkimus 

tarkastelee yllättävien tilanteiden johtamismekaniikkaa kompleksisuusajattelun näkökulmasta. 

Siinä mm. havaittiin, että organisointi on keino vastata toimintaympäristön kompleksisuuteen, 

mutta vain yhtä, kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa mallia ei ole. Tästä syystä ”organisaation tuli-

si löytää oikeanlainen tasapaino mekaanisuuden ja orgaanisuuden (byrokratia-spontaanisuus) 

sekä vanhan hyödyntämisen ja uuden etsimisen välillä.” (Hanén 2017) 

Puolustusvoimissa on siis tutkittu organisoitumista ja organisaation johtamista hyvinkin laa-

jasti. Vähemmälle huomiolle tutkimuksessa on jäänyt organisoitumisen johtaminen ja tilan-

nesidonnaisuuksien vaikutukset sotilasorganisaatiolle organisoitumisen näkökulmasta.  

Puolustusvoimia hyödyttävää organisaatio- ja johtajuustutkimusta tehdään merkittävästi 

enemmän muissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Tähän johtanut kehitys on selitettävissä kysynnällä ja tarpeella, joka on Puolustusvoimia ym-

päröivässä yhteiskunnassa moninkertainen verrattuna Puolustusvoimien tarpeeseen. Tutki-

musta tehdään niin muille julkishallinnon aloille kuin kaupallisille yrityksille, joiden toimin-

taympäristö on voimakkaan turbulenttista ja dynaamista. Taulukossa 2-1 esitetään tähän tut-

kimukseen vaikuttaneet Suomessa laaditut tutkimustyöt. 
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Tutkija Tutkimus 
Tutkimuksen asemoitumi-

nen 
Vaikutus omaan tutkimukseen 

Jalonen 2007 

Väitöskirja 

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallin-
nollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteen-

sovittamisesta kunnallisen päätöksenteon 

valmistelutyössä. 

Yhteiskuntatieteet, tietojoh-

taminen, kompleksisuus, 

päätöksenteko, julkishallinto 

Julkishallinnon päätöksenteko 

kompleksisessa viitekehyksessä. 

Raisio 2010 
Väitöskirja 

Embracing the Wickedness of  Health Care –  

Essays on Reforms, Wicked Problems and 

Public Deliberation 

Yhteiskuntatieteet, komplek-

sisuus, julkishallinto, refor-

mi, ongelmien luonne 

Kompleksisten ongelmien luonne 

julkishallinnossa ja niiden ratkai-

sustrategian valinta. 

Rajaniemi 2010 
Väitöskirja 

Organisaatiorakenne ja innovatiivisuus –  

Tutkimus organisaatiorakenteista johtuvista 

innovatiivisuuden esteistä. 

Johtamistieteet, organisaa-

tiorakenne, innovatiivisuuden 

esteet, innovatiivisuus 

Organisaatiomallin vaikutus 

systeemin innovaatioihin ja 

adaptiivisuuteen. 

Pietiläinen 2010 

Väitöskirja 

Johtajan ammatillisten kompetenssien profi-
loituminen kompleksisessa toimintaym-

päristössä: tapausesimerkkinä opetustoimen 
alaiset oppilaitosorganisaatiot. 

Yhteiskuntatieteet, johtami-
nen, kompleksisuus, organi-

saatiot, kompleksisuus 

Kompleksisuusajattelun käsite-

analyysi. 

Puustinen 2017 
Väitöskirja 

Voiko verkostoa johtaa? Tapaustutkimus 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-
alueen hallinnan yhteenkietoutuneesta 

luonteesta. 

Yhteiskuntatieteet, sosiaali-

tieteet, verkosto, verkoston 

johtaminen, kompleksisuus 

Verkoston johtaminen ja hallinta 

kompleksisuusteorian näkökul-

masta. 

Hanén 2017 
Väitöskirja 

Yllätysten edessä -  

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta  yllättä-

vien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta. 

Sotatieteet, johtaminen, 

kompleksisuus, epälineaari-

suus 

Johtajuuden ja organisoinnin 

merkitys kompleksisen toimin-

taympäristön haasteissa 

Mälkki 2009 

YE-diplomityö 

Tehtävätaktiikan olemus –  

Tehtävätaktiikan muodostaminen preussi-

lais-saksalaisessa sotataidossa vuosina 1806-
1945. 

Sotatieteet, johtajuus, hajau-
tettu johtajuus, Puolustus-

voimat 

Hajautetun johtajuuden mallin 
sotilaallisessa toimintaympäris-

tössä ja sotilasorganisaatiossa. 

Hänninen 2011 

YE-diplomityö Puolustusvoimat 2020 - Huippuosaajia 

huippuorganisaatiossa. 

Sotatieteet, johtaminen, 

osaaminen, tiedon luominen, 

Puolustusvoimat, tulevai-
suustutkimus 

Osaamisen ja oppimisen merkitys 
tulevaisuuden toimintaympäris-

tössä. 

Hokkanen 2011 

YE-diplomityö 
Organisaatiokulttuuri Puolustusvoimissa – 

Maa-, meri- ja ilmavoimien organisaatiokult-
tuurit puntarissa 

Sotatieteet, organisaatiokult-

tuuri, johtajuuskulttuuri, 
johtajuus, Puolustusvoimat 

Puolustushaarojen organisaa-

tiokulttuurin vaikutukset organi-
soitumiseen ja johtajuuteen. 

Hartikainen 2015                

YE-diplomityö 

Johtamista vai ohjausta? Puolustusvoimien 

moninaiset johtamis- ja ohjausmallit 

Sotatieteet, johtamismallit, 

organisaatiomallit, ohjaus-

mallit, organisaatio, Puolus-
tusvoimat 

Johtamis- ja organisaatiomallien 

suhde ja nykytila. 

Ratasvuori 2017 

YE-diplomityö 

Puolustushaarojen rajapinnassa – Merivoi-

mien alueellisen taisteluosaston johtamisym-
päristö 

Sotatieteet, johtamisympäris-
tö, tilanneymmärrys, yhteis-

toiminta, Merivoimat, Puo-

lustusvoimat 

Merivoimien johtamismallit, 

rakenteet ja -ympäristö. 

Taulukko 2-1: Aikaisempi tutkimus ja sen vaikutus tutkimustyöhön 

2.2.  Organisaatio- ja johtajuusteoriat 

Tarkasteltaessa organisaatioita ja organisoitumista, on syytä aloittaa siitä, mitä näillä käsitteil-

lä tarkoitetaan. Peltonen (2010) määrittelee perinteisen organisaation tietoisesti muotoilluiksi 

sosiaalisiksi järjestelmiksi, jotka tukevat ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Orga-

nisaatio on siis työkalu. (Perrow 1986, 258) Organisaatio voidaan kuvata mm. seuraavilla 

ajatuksilla: 

1. Organisaatiot ovat sosiaalisia järjestelmiä, rakenteita ja systeemejä, jotka rakentuvat 

ja kytkeytyvät toisiinsa yksilöiden ja/tai ryhmien välisen vuorovaikutuksen kautta. Or-

ganisaation rakenteet ovat sosiaalisia ja kulttuurillisia tuotteita, ja ne saattavat muuttua 

ajan ja tilanteen (toimintaympäristön) vaihtelun mukaisesti. 
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2. Organisaatiot ovat tietoisesti muotoiltuja ja niiden muotoilussa on pyritty saavutta-

maan aina paras mahdollinen toimivuus, mutta ne sisältävät aina epämuodollisia, hie-

rarkian ja johtamistasojen rajat ylittäviä rakenteita, jotka muovautuvat itseohjautuvasti. 

3. Organisaatiot ovat limittyneet ja yhteen kietoutuneet toimintaympäristönsä kanssa si-

ten, että selvien organisaatiorajojen ja -rakenteiden tunnistaminen ei ole enää mielekäs-

tä. Organisaatiot muistuttavat enemmän verkostoja kuin muodollisia rakenteita, ja ne 

ovat kytkeytyneessä vuorovaikutuksessa muiden toimintaympäristön toimijoiden sekä 

entiteettien kanssa. Organisaatiot voivat myös olla yhdistelmiä muodollisesta ja epä-

muodollisesta organisaatiosta. Organisaatiot voivat sisältää alakulttuureja ja muodolli-

sesta organisaatiosta poikkeavia organisoitumismuotoja. 

4. Organisaatioille asetetut päämäärät ja tavoitteet voivat olla hajautettu koko organisaa-

tioon horisontaalisesti ja/tai vertikaalisesti. Organisaation päämäärät ja tavoitteet ovat 

usein kompromisseja ja niiden välistä suhdetta joudutaan tasapainottamaan. 

5. Organisaatiot ovat välineitä ja keinoja saavuttaa päämäärä ja täyttää tehtävä, mutta ne 

voivat muuttua myös institutionaalisiksi tarkoituksiksi. Vakiintuneiden toimintatapojen 

kytkeytyminen organisaation ja yksilöiden identiteettiin estävät tavoitteiden saavuttami-

sen perinteisillä organisoitumisen muodoilla. (Peltonen 2010, 11-12; Hatch 1997) 

Organisaatio muodostuu sen sosiaalisesta rakenteesta, fyysisestä rakenteesta, organisaatiokult-

tuurista, teknologioista ja organisaation toimintaympäristöstä. Organisaatiota voidaan kuvata 

ns. viiden kehän mallilla (five circles model), jossa sosiaalinen ja fyysinen rakenne, organisaa-

tiokulttuuri ja sen omaksuma teknologia limittyvät toisiinsa vallitsevassa toimintaympäristös-

sä muodostaen leikkauspisteissään organisaation (kuva 2-1). Kaikki organisaation osatekijät 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta myös toimintaympäristön kanssa. Vuorovaikutuk-

sesta ja tekijöiden yhteen kietoutumisesta muodostuva moninaisuus ja pluralistisuus asettavat 

haasteen organisaation johdolle. (Hatch 1997, 15-16) 

 

Kuva 2-1: Organisaation konsepti ”viiden kehän mallin” mukaisesti (mukaillen Hatch 1997). 
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Hatchin (1997) ja Peltosen (2010) näkökulmat organisaatioista rakentuvat samankaltaisille 

tekijöille. Edellä kuvattu perinteinen organisaatio on ajatusmalli organisaation toiminnan ja 

suhteiden ymmärtämiseen eli organisaatioteoriaan.  

Organisaatioteoriat ja johtamisopit muodostavat ns. johtamisparadigmat. Organisaatioteoriat 

tarkastelevat organisaatioiden dynamiikkaa niiden olemassaolon ja toiminnallisuuden näkö-

kulmasta. Teorioiden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä organisaatioista, organisoitumisesta 

ja organisoimisesta. (Peltonen 2010, 7-8)  

Johtamisparadigmojen kehittymisen voidaan nähdä alkavan 1800-luvun lopulta, jolloin orga-

nisaation toimintaa sekä sen johtamista alettiin tarkastella systemaattisesti. Paradigmoissa on 

tunnistettavissa siirtymiä eri aikakausien osalta. Organisaatioteoriat ymmärretään neljän tul-

kinnan kautta: klassinen organisaatioteoria, moderni organisaatioteoria, tulkinnallinen organi-

saatioteoria ja jälkimoderni organisaatioteoria. (Hatch 1997, 5)  

Klassinen organisaatioteoria tarkastelee organisaatioita rakenteellisina ja muodollisina jär-

jestelminä. Näkökulma sisältää mm. Adam Smithin, Karl Marxin, Henri Fayolin, Fredrick 

Winslow Taylorin ja Max Weberin tulkinnat organisaatioista ja niiden johtamisesta. Fayol ja 

Taylor lähestyvät organisaatiota ja organisoitumista käytännönläheisesti pyrkien optimoimaan 

organisaation (tuotantolaitoksen) tuottavuuden. Suuntauksen tyyppiesimerkkinä pidetään 

Taylorin tieteellistä liikkeenjohtoa. Toinen lähestymistapa klassiseen organisaatioteoriaan on 

yhteiskuntatieteellinen. Tämän näkökulman keskeisinä ajattelijoina pidetään Karl Marxia ja 

Max Weberiä. (Peltonen 2010, 26-28; Hatch 1997, 27-33)  

Klassisessa organisaatioteoriassa tuotannon ja toiminnan optimointiin sekä tehokkuuteen pyri-

tään mm. jakamalla prosessityö pienempiin osiin, syventämällä yksittäisten työntekijöiden 

osaamista kapea-alaisella alueella, vakioimalla työ ja siihen liittyvät ohjeet sekä tekemällä 

selkeä työnjako – hierarkia – johdon ja työntekijöiden välille. Organisaatiossa painottuvat 

voimakkaasti muodollinen valtarakenne, korjaava ohjeistus sekä työn rutiiniluonteisuus. (Pel-

tonen 2010, 26-28; Hatch 1997, 27-33) Weberin byrokratiamalli kuvastaa organisaation ja sen 

johtamisen rationaalista olemusta. Byrokratiamalli ja tieteellinen liikkeenjohto eriyttävät joh-

tajan varsinaisesta työprosessista, mikä mahdollistaa sen, että johtajan ei tarvitse tuntea tai 

olla välittömästi läsnä työntekoprosessissa. (Peltonen 2010, 39-40) Malli perustuu hierarkki-

suuteen, erikoistumiseen, muodollisuuteen ja vakioimiseen (Perrow 1986, 258). 
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Byrokratia- ja tieteellisen liikkeenjohdonmalli kuvataan tavallisesti konemetaforalla, jossa 

organisoitu systeemi on optimoitu tehokkaaksi ja ympäristöstään käytännössä riippumatto-

maksi kokonaisuudeksi, jossa vallitsee tarkkaan määritelty, rutiineihin perustuva työnjako. 

(Morgan 1997; Minzberg 1979; Hatch 1997) 

Moderni organisaatioteoria tarkastelee organisaation toimintaa, jossa keskeinen ongelma ei 

ole tehokkuus vaan se, miten organisaatio kykenee toimimaan yhtenäisesti ja koheesiossa 

tilanteessa, jossa toiminnallisuuksia ja tehtäväpaikkoja on hajautettu. Moderni organisaatio-

teoria jaetaan tavallisesti kulttuuriseen moderniin ja rationaaliseen moderniin. (Peltonen 2010, 

59-77) Kulttuurisen modernin organisaatioteorian keskiössä on Talcott Parsonsin rakenne-

funktionaalisuus (vrt. rakenneteoreettinen koulukunta), Elton Mayon ihmissuhdekoulukunta 

ja Chester Barnardin yhteistoiminnallisuusteoria. Modernin rationaalisen organisaatioteorian 

koulukunnat taas ovat Ludwig von Bertalanffyn yleinen systeemiteoria, Herbert Simonin pää-

tösteoria sekä Burnsin & Stalkerin rakenteellinen kontingenssiteoria.  

Moderni kulttuuriorganisaatioteoria muodostuu klassisen organisaatioteorian vastapainoksi, 

kyseenalaistaen rationaalisuuskäsityksen ja organisaation jäykän rakenteellisuuden. Kulttuuri-

organisaatioteoria näkee organisaatiot sosiaalisina järjestelminä, jotka pyrkivät tasapainoon ja 

sopeutumiseen suhteessa ulkoiseen toimintaympäristöön. Tärkeimmäksi näistä nousee järjes-

telmän sisäisen tasapainon rakentuminen muodollisen ja epämuodollisen yhteisvaikutuksesta. 

Organisaation tulisi kyetä sopeutumaan yksilö- ja ryhmätasolta nouseviin vaateisiin, jotta se 

kykenisi toimimaan tasapainoisena järjestelmänä. (Peltonen 2010, 89)  

Organisaatioteoria painottaa epämuodollisten rakenteiden ja kulttuurin merkitystä organisaa-

tion toiminnalle ja sen johtamiselle. Organisaatiokäyttäytyminen, leadership-johtajuus ja or-

ganisaation yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuvat. Organisaatio nähdään kokonaisuutena, 

joka muuttaa ja muuttuu ulkoisten sekä sisäisten vaatimusten mukaisesti. (Peltonen 2010, 89-

92).  

Modernissa rationaalisessa organisaatioteoriassa yleinen systeemiteoria tarkastelee organisaa-

tiota rationaalisesti hallittavana järjestelmänä, jonka toiminnasta saatu palaute mahdollistaa 

järjestelmän strategisen johtamisen ja toiminnan ohjaamisen. Organisaatiota käsitellään avoi-

mena systeeminä, jossa kaikki järjestelmätasot vaikuttavat organisaatioon ja muokkautuminen 

tapahtuu ylemmän systeemin vaikutteista. Organisaation haasteena on pyrkiä sopeutumaan 

näihin ylemmän systeemin ja ekosysteemin asettamiin vaatimuksiin. Organisaatioita tarkastel-

laankin kokonaisvaltaisesti. (Hatch 1997, 34-35; Peltonen 2010, 92-94, 100-106)  



13 

 

Tulkinnallinen organisaatioteoria esittää organisaatiot vallitsevan yhteiskunnan tapaan yh-

teisöinä, jotka koostuvat yksilöistä, ryhmistä ja sosiaalisista suhteista sekä näiden luonnollisis-

ta jännitteistä. Keskiössä ovat organisaation vuorovaikutus ja viestintä sekä yhteisten merki-

tysten muodostaminen. Tulkinnallinen organisaatioteoria lähestyy organisaatiota tavallisesti 

sekä tulkinnallisen sosiaalisen tutkimuksen (esim. sosiaalinen konstruktivismi, etnometodolo-

gia) että tulkinnallis-symbolistisen näkökulman (esim. symbolit ja metaforat) kautta. Todelli-

suutta tarkastellaan vuorovaikutustilanteiden ja symbolien tulkintojen kautta rakentuvina 

merkitysjärjestelmänä. Merkitysten muodostaminen on itseään korjaava, reflektoiva ja jatkuva 

subjektiivinen sekä intersubjektiivinen prosessi. (Peltonen 2010, 128-129) 

Bergerin ja Luckmannin sosiaalisessa konstruktionismissa organisaatioiden toiminnan kannal-

ta keskeisenä pidetään mm. intersubjektiivista vuorovaikusta, organisaation toiminnan au-

tonomiaa ja organisaation rooleja. Organisaation toiminnan nähdään muuttuvan yhä enemmän 

totunnaiseksi ja vakiintuneeksi, ja toiminta sekä roolit ovat selkeät. Organisaation omaksumat 

muodolliset hierarkkiset tasot ja tehtäväjaot ovat esimerkki institutionaalisesta todellisuudes-

ta. Toimintatapojen vakiintuminen ja muuttuminen organisaation yksilöiden kannalta objek-

tiivisimmiksi synnyttää tarpeen legitimaatioon eli organisaation toimintatapojen perusteluun 

(esim. asiat tehdään näin, koska ne on aina ennenkin tehty näin ja koska toisetkin ovat tehneet 

näin). Etnometodologiassa vastaavasti yksilö ymmärretään aktiivisena osana sosiaalisen jär-

jestyksen rakentamista, joka muokkaa sosiaalista todellisuuttaan vuorovaikutustilanteissa il-

man, että toiminta institutionalisoituu. (Peltonen 2010, 128-129)  

Organisaatiokulttuuriteorian (mm. Schein, Hofstede, Smircich, Peters&Waterman, Ouchi) 

nähdään sisältyvän tulkinnalliseen organisaatioteoriaan. Organisaatiokulttuuriteoriassa orga-

nisaatioita tarkastellaan merkityksiä luovina kokonaisuuksina, joiden ymmärtämiseksi ja ku-

vaamiseksi tutkitaan symbolien, arvojen ja vuorovaikutuksen merkityksiä.  

Organisaatiokulttuuriteoria jakaantuu funktionaaliseen ja tulkinnalliseen tarkastelunäkökul-

maan. Ensimmäinen näistä lähestyy organisaatiokulttuuria organisaation alijärjestelmänä, 

jossa se edustaa organisaation arvoja ja normeja, ja jonka objektiivinen tarkastelu on mahdol-

lista (”organisaatiolla on kulttuuri”). Tulkinnallisessa näkökulmassa (”organisaatio on kult-

tuuri”) organisaatiolle ei ole määritettävissä objektiivisesti tarkasteltavaa olemusta, vaan se 

organisoituu merkityksiä muodostavissa tulkintatilanteissa. (Peltonen 2010, 147-150) 

Jälkimoderni organisaatioteoria kyseenalaistaa yleiset oletukset tiedon neutraalisuudesta ja 

tarkastelee organisaatioita osana modernin yhteiskunnan viitekehystä. Jälkimoderni organi-

saatioteoria opponoi modernin organisaatioteorian rationaalista lähestymistapaa tiedolle.  
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Organisaatioteoria ei esitä organisaatiolle tai organisoitumiselle mitään tiettyä muotoa, ja on 

näin ollen hyvin abstrakti ja filosofinen lähestymistapa organisaatio- ja johtamistutkimukseen. 

Jälkimoderni organisaatioteoria näkee tiedon sirpaloituneen niin useaan ja erilaiseen osaan, 

että niiden yhdistäminen yhdeksi koherentiksi tietorakennelmaksi ja näkemykseksi on mahdo-

tonta. (Peltonen 2010, 197-221) 

Dekonstruktiot auttavat ajattelua vapautumaan aiempien, jossakin määrin totaalisten, mentaa-

limallien ikeestä ja mahdollistavat etäisyyden ottamisen sosiaalisesti ja kulttuurillisesti muo-

dostuneeseen maailmankuvaan. (Hatch 1997, 46) Jälkimodernissa organisaatioteoriassa kes-

keistä on mm. olemassa olevan tiedon fragmentoituminen, joustavan erikoistumisen malli ja 

joustavat, eettisesti vahvemmat organisaatiomuodot. (Peltonen 2010, 193-198) 

Jälkimodernit organisaatiot keskittyvät erikoistumisen sijasta monitaitoisiin osaajiin, joiden 

johtaminen perustuu motivointiin, innostamiseen ja molemminpuoliseen luottamukseen eikä 

niinkään hierarkkiseen valta-asemaan. Henkilöiden pätevyyttä arvioidaan monilähteisesti ja 

laadullisesti asettamatta painoarvoa muodolliseen koulutukseen, nykyiseen asemaan tai tehtä-

vään. Informaatiota jaetaan mahdollisimman nopeasti, viestinnällisesti rikkaiden medioiden, 

kuten avoimen ja interaktiivisen dialogin kautta. Toimintaa ohjataan sääntöjen ja sääntelyn 

sijasta strategisilla päämäärillä, tavoitteilla ja organisaation yhteisillä arvoilla. Jälkimoderniin 

organisaatioteoriaan perustuvina organisaatiomalleina voidaan pitää nk. joustavaa yritystä, 

projektitiimejä ja virtuaaliorganisaatioita. (Peltonen 2007, 45-46) Organisaatioteorioiden ver-

tailu on esitetty liitteessä 1. 

Organisaatio- ja johtajuusteoriat näyttäytyvät organisaatioiden jäsenille useimmiten erilaisina 

organisaatiorakenteina ja -kulttuureina. Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuuri on jätetty 

vähemmälle huomiolle, koska siihen kohdistuvaa tutkimusta on tehty Puolustusvoimissa pal-

jon.  

 

Kuva 2-2: Organisaatiomallin perustekijät (soveltaen Mintzberg 1979) 
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Mintzbergin (1979) mukaan kaikilla organisaatiomalleilla on samat viisi perustekijää (kuva 2-

2), joille organisaatio rakentuu ja joihin organisaation toimijat sekä ryhmät kuuluvat. Näitä 

ovat strateginen johto (strategic apex), operatiivinen johto (middle line), operatiivinen ydin 

(operating core), asiantuntijarakenne (technostructure) ja tukipalvelut (support staff). Eri or-

ganisaatiomallit painottavat rakenteita eri tavalla. Tällöin niiden toiminnan keskiössä oleva 

organisaation osa voi vaihdella. Esim. toimintorakenteessa korostuu Minzbergin (1979) mu-

kaan tukipalvelut, kun taas divisioonarakenteessa keskiössä on operatiivinen ydin. Keskeisen 

osan painottamisessa on kyse teoreettisesta tulkinnasta koskien organisaation sisäistä dyna-

miikkaa. 

Strateginen johto, keskijohto ja toimiva ydin muodostavat tavallisesti organisaatioissa hie-

rarkkisen suhteen ja organisaation valtarakenne (-asema) määrittyy käytännössä tämän kyt-

kennän kautta. Organisaation keskijohtoon kuuluvat ne osat, jotka eivät kuulu strategiseen 

johtoon tai operatiiviseen ytimeen. Operatiivisessa ytimessä toteutetaan se perustoiminta, joka 

on organisaation olemassaolon kannalta keskeistä tai on asetettu sille tehtäväksi. Asiantuntija-

rakenne toimii osana keskijohtoa, lisäten organisaation omaksumien toimintamallien vakioi-

mista ja adaptoimalla uusia toimintatapoja toimintaympäristön vaatimuksiin vastaamiseksi. 

Tukipalvelut tuottavat organisaatiolle välillisiä palveluita, jotka edesauttavat organisaation 

keskittymistä sen valitseman strategian ja päämäärien saavuttamiseen. Eri organisaatiomallit 

sovittavat rakenteensa osatekijät suhteessa organisaation valitsemaan strategiaan ja toimin-

taympäristön vaatimuksiin. (Mintzberg 1979, 18-20) 

 

Kuva 2-3: Perinteiset organisaatiomallit (soveltaen Peltonen 2007; Hatch 1997, Mintzberg 1979) 
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Tyypillisiä organisaatiomalleja ovat yksinkertainen (pienyritys-) rakenne, toimintorakenne, 

divisioonarakenne, matriisirakenne, verkostorakenne ja hybridirakenne (kuva 2-3). (Hatch 

1997, 183-192) 

Yksinkertaisessa rakenteessa ei ole käytännössä lainkaan hierarkkisia tasoja, ja organisaati-

on strateginen johto on osa operatiivista ydintä. Organisaatiolla ei ole keskijohtoa, asiantunti-

jarakennetta tai tukipalveluita, mikä mahdollistaa matalan rakenteen, hyvän vuorovaikutus-

mahdollisuuden ja nopean tiedonkulun organisaation sisällä. Valta ja päätöksenteko on keskit-

tynyt täysin strategiseen johtoon, ja organisaation kyky adaptoitua vallitsevaan toimintaympä-

ristöön on kytkeytynyt strategisen johdon eli käytännössä omistajan osaamiseen. Yksinkertai-

nen rakenne on joustava ja mukautumiskykyinen silloin, kun organisaation koko on rajoitettu. 

Organisaation suurempi koko tekee organisaatiomallista hitaan ja raskaan, keskijohdon puut-

tuessa. Suurissakin organisaatioissa voi kuitenkin olla sisäänrakennettuna (tai rakentuneena) 

yksinkertaisia rakenteita.  (Peltonen 2007; Mintzberg 1979) Yksinkertaisen rakenteen keskei-

simpänä osatekijänä pidetään strategista johtoa ja organisaation koordinointi sekä hallinta 

perustuu välittömään valvontaan. (Mintzberg 1979, 305) 

Toimintorakenteessa organisaation päämäärän ja tehtävän suorittamisen kannalta keskeiset 

toiminnot (toiminto 1-4) on eriytetty toisistaan ja erikoistuminen on viety erittäin pitkälle. 

Kyseessä on siis organisoitumisen kannalta tehty valinta, joka korostaa toimintojen keskittä-

mistä tehokkuuden saavuttamiseksi. Keskeinen ajatus rakenteessa on se, että tekijöiden osaa-

minen voidaan kohdistaa tarkasti ja tekijä pystyy erikoistumaan, eikä kaikkien tekijöiden tule 

pyrkiä hankkimaan osaamista kaikista valmistusvaiheista tai prosessin osista. (Peltonen 2007, 

34) Organisaatiomalli sisältää kaikki eri osatekijät. Mintzberg (1979) käyttää tästä organisaa-

tiomallista mm. nimitystä konebyrokratia (machine bureaucracy).  

Päätöksenteko ja valta keskittyvät herkästi strategiselle johdolle, ja organisaation kyky adap-

toitua toimintaympäristön dynaamisuuteen on hidasta. (Peltonen 2007, 41) Tämä johtuu mm. 

erikoistumisen aiheuttamasta siiloutumisesta ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen muodostami-

sen hitaudesta. (Morgan 1997, 29) Muutokset organisaation strategisessa tai operatiivisessa 

johdossa voivat olla erittäin haitallisia toimintorakenteessa, jossa avainhenkilöiden korvaami-

nen organisaation sisältä, riittävän laaja-alaisesti toimintaa ymmärtävällä henkilöllä, voi olla 

vaikeaa. (Hatch 1997, 184) Konemainen organisaatio toimii parhaiten vakaassa ja helposti 

ennustettavassa toimintaympäristössä. (Morgan 1997; Mintzberg 1979) Toiminto-

organisaatiota koordinoidaan ja hallitaan työprossien vakioimisella. (Mintzberg 1979, 314)  
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Divisioonarakenne koostuu tulosyksiköistä, jotka voivat perustua mm. toimialoihin, toimi-

alueisiin, tuotteisiin tai asiakkaisiin. Jokainen tulosyksikkö sisältää oman toimintarakenteensa, 

esim.  tuotekehittelyn ja markkinoinnin (toiminto 1-4). Kukin tulosyksikkö johtaa omaa toi-

mintarakennettaan, koko organisaatiota johtaa strateginen johto. (Peltonen 2007, 34) Divisi-

oonarakenne (multi-divisional form, M-form) pohjautuu toimintorakenteeseen, joka on laajen-

tunut käsittämään itsessään useita puoliautonomisia toimintorakenteita. (Hatch 1997, 184) 

Organisaation tulosyksiköiden välillä ei ole suoraa koordinaatiota, vaan tarvittava koordinaa-

tio tapahtuu organisaation strategisen johdon ja tukipalveluiden kautta. Koordinointi perus-

tuukin ensisijaisesti tuotteen vakioimiseen ja päätöksenteko on osittain hajautettu tulosyksi-

köihin. (Hatch 1997; Mintzberg 1979) 

Matriisirakenne perustuu sekä divisioona- että toimintorakenteeseen, ja sen tarkoituksena on 

yhdistää molempien mallien parhaat puolet. Rakenteella tavoitellaan toimintojen selkeyttä, 

osaamisen erikoistumista sekä organisatorista joustavuutta ja vastikkeellisuutta mahdollistaen 

näin organisaation toiminta dynaamisessa ja vaihtelevassa toimintaympäristössä. (Hatch 

1997; Peltonen 2007) Matriisirakenteen haasteen muodostaa se, että jokaisella operatiivisen 

ytimen toimijalla on aina vähintään kaksi esimiestä, jotka tarkastelevat toimintaa erilaisista 

lähtökohdista (esim. projektin tarpeet vs. toiminto). Työskenneltäessä useissa projekteissa 

suoranaisten esimiesten määrä sekä vaatimukset kasvavat, mikä muodostaa joko yksilöön 

kohdistuvan tai organisaation sisäisen konfliktin. Rakenteen toiminta edellyttää jatkuvaa ja 

rikasta vuorovaikutusta kaikkien osapuolten välillä. (Hatch 1997, 189)  

Verkostorakenteessa organisaatiolla ei välttämättä ole selkeästi hahmotettavaa muotoa, vaan 

organisaation toiminta perustuu toimijoiden verkostoitumiseen ja toimijoiden väliseen vuoro-

vaikutukseen. Verkostorakenteen koordinointi perustuu strategisiin valintoihin (missio ja vi-

sio). Verkostorakenne koostuu erillisistä toimijoista ja erillisistä organisaatioista tai niiden 

osista, jotka voivat olla myös organisaation ulkopuolisia toimijoita. Organisaation osat eivät 

omaa toisiinsa nähden hierarkkista asemaa ja mallissa korostuvat vuorovaikutussuhteet. Ver-

kosto on muodoltaan matala, mahdollistaen näin erittäin nopean tiedonkulun. Rakenne kyke-

nee sopeutumaan hyvin dynaamiseen ja turbulenttiin toimintaympäristöön ja sen muutoksiin. 

(Hatch 1997; O’Toole 1997) Verkostorakenteen haittapuoli on sen vaikea hallittavuus ja joh-

taminen. Verkoston rakennetta voidaan muokata, mutta sen yhteen kietoutumista ei voida 

johtaa. Verkoston toiminnan koordinoiminen muuttuu siis ”manöveroimiseksi”. (Puustinen 

2017, 140-144) 
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Hybridirakenteet ovat tavallisesti edellä kuvattujen organisaatiomallien yhdistelmiä. Raken-

teet lainaavat relevanteiksi koetut osat eri organisaatiomalleista ja yhdistävät ne tarkoituk-

senmukaisella tavalla organisaation päämäärän saavuttamista tukevaksi. Hybridirakenne pys-

tyy lainaamaan käytännössä parhaimmat osat toisista organisaatioista. Keskeisin haaste on se, 

että organisaatiomalli saattaa muuttua organisaation sisällä ja sen esittäminen sekä julkituo-

minen voi olla haastavaa. (Peltonen 2007; Hatch 1997) Esimerkkinä hybridiorganisaatiosta 

voidaan pitää McChrystalin (2015) Team of Teams -organisaatiomallia. Siinä yhdistyy toi-

mintorakenteeseen perustuva linjaesikuntaorganisaatio (valtarakenne) verkostorakenteen 

(toiminnallinen rakenne) kanssa (kuva 2-4). 

 

Kuva 2-4: Esimerkki hybridiorganisaatiosta (soveltaen McChrystal et al. 2015; Fussell 2017; Peltonen 

2007; Hatch 1997) 

2.3. Organisointi ja johtajuus 

Organisoinnilla tarkoitetaan asioiden, tekijöiden ja toiminnan järjestämistä toimivaksi koko-

naisuudeksi, jolla on yhteisesti hyväksytty päämäärä. Organisoinnissa on kyse ihmisten ja 

asioiden johtamisesta sekä näiden yhteensovittamisesta halutun loppuasetelman saavuttami-

seksi. Organisointi ja organisoituminen edellyttävät ymmärrystä organisaatioista, niiden toi-

mintaperiaatteista, rakenteellisista ominaisuuksista, organisaation kulttuurillisista ominai-

suuksista ja organisaation vallitsevasta tai tulevasta ympäristöstä (ml. muut organisaatiot). 

(Peltonen 2007; Drucker 2000) 
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Organisaatioiden välillä on johtamiseen ja organisoitumiseen liittyviä eroja, jotka kytkeytyvät 

organisaation päämäärään. Erot muodostuvat organisaation valitsemasta ja hyväksymästä stra-

tegiasta. Strategia vastaavasti määrittää organisaation rakenteen. Johtaminen on kuitenkin 

kaikille organisaatioille ominaista ja olennaista riippumatta niiden valitsemasta strategiasta tai 

niiden omaksumasta rakenteesta tai kulttuurista.  (Drucker 2000, 19-20) Organisoinnilla tar-

koitetaan johdettua ja suunniteltua organisaation muodostamista, kun taas organisoituminen 

on enemmän spontaania ja sisäsyntyistä uuden järjestyksen muotoutumista. 

Organisaatioilla on tarkoituksenmukainen rakenne, mikä auttaa niiden toimijoita työskentele-

mään asetetun päämäärän saavuttamiseksi. Druckerin (2000) näkemyksen mukaan organisoi-

tumiselle ei ole yhtä ainoaa oikeaa rakennetta tai muotoa, vaan organisaatiorakenteen tulisi 

olla aina olosuhteiden ja ajan sanelema.  

Riippumatta organisaatiolle valitusta, omaksutusta tai muodostuneesta rakenteesta, organisaa-

tio tarvitsee aina jonkun toimijan, joka kykenee tekemään päätöksiä. Tämä korostuu erityisesti 

tilanteissa, joissa koko organisaation olemassaolo on uhattuna. (Drucker 2000, 22) Tämä ei 

tarkoita sitä, ettei organisaation toimintaan vaikuttavaa vastuuta ja päätöksentekoa voitaisi 

delegoida organisaatiossa. Kyse on pikemminkin siitä, että tilanteessa, jossa ei ole aikaa yh-

teisymmärryksen saavuttamiseen ja organisaation olemassaolo sekä tehtävien täyttäminen 

ovat vaakalaudalla, tarvitaan tunnistettu toimija, joka kykenee johtajuutta hyväksikäyttäen 

ymmärtämään vallitsevat tai tulevat tapahtumat, antamaan tarvittavat käskyt ja toimintaohjeet 

sekä luotsaamaan organisaatiota tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Drucker (2000) tarkastelee organisointia kolmen periaatteen kautta. Ensimmäinen periaate on 

organisoinnin läpinäkyvyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaation toimijoiden on tunnet-

tava ja ymmärrettävä organisaatio ylhäältä alas. Toinen periaate on ns. yhden isännän periaa-

te. Jokaisella toimijalla tulisi olla vain yksi esimies, johtaja tai vastuutaho. Lisäksi organisaa-

tiossa tulisi olla yksi toimija, joka kykenee tekemään organisaation kannalta kriittiset päätök-

set. Kolmas periaate on hierarkiatasojen pitäminen mahdollisimman vähäisenä, jotta infor-

maatio kulkee organisaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla.  

Teoksessaan Command in War (1985) Martin van Creveld esittää, että sotilasorganisaation 

organisoinnissa tulisi noudattaa ainakin viittä perusperiaatetta:  

1) päätöksenteon kynnys tulisi organisoida mahdollisimman alas hierarkiassa ja taata 

valtuutetulle päätöksentekijälle toiminnan vapaus, 

2) organisoitumismallin tulisi mahdollistaa itsenäinen toimintakyky kohtuullisen alhai-

sella tasolla, 
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3) informaation tulisi kulkea organisaatiossa molempiin suuntiin säännönmukaisesti, 

4) ylempien esikuntien tulisi etsiä ja kerätä (pull) tietoa alemmilta tasoilta, säännöllisen 

raportoinnin sisältämän tiedon täydentämiseksi ja 

5) informaation liikkuminen tulisi mahdollistaa sekä epävirallisten että virallisten ver-

kostojen kautta. 

Organisaation rakenne voi vaihdella tilanteen ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti, 

mutta organisaatio voi myös muodostua rakenteiden sekoitukseksi, hybridiorganisaatioksi. 

Organisointi edellyttää aina jonkinlaisen rakenteen valintaa tai jonkinlaisen järjestyksen 

omaksumista. (Drucker 2000, 27-29) Hanén (2017) esittää väitöskirjassaan, että yhdenlaista, 

oikeaa organisaatiomallia ei kuitenkaan ole olemassa, kun tarkastellaan organisaatiota komp-

leksisuusteorian näkökulmasta. Organisaation optimointi voi tästä johtuen olla tarpeetonta tai 

jopa mahdotonta. 

Organisaation johtaminen on muuttunut käskevästä ja valvovasta toiminnasta kohti ohjausta, 

luotsausta ja valmennusta, joilla organisaation toimijoista saadaan käyttöön paras tuottavuus, 

osaaminen ja kriisitilanteiden sietokyky. (Drucker 2000, 35) Johtamisen sijaan on alettu pai-

nottaa johtajuutta, joka kykenee tuottamaan tuloksia. Lisäksi on alettu ymmärtää se, että on-

nistuneen ja tilanteen edellyttämän organisoitumisen toteutumiseksi ei tarvita johtajaa vaan 

johtajuutta. (Salovaara 2017) 

Peltosen (2007, 28-29) näkemyksen mukaan organisointi ja organisaation johtaminen voidaan 

jakaa kahteen tarkastelunäkökulmaan. Ensimmäinen eli klassinen ja moderni organisaatioteo-

ria tarkastelee organisaatiota ja organisointia perinteisellä tavalla siten, että organisaatiot näh-

dään hallittavina kokonaisuuksina, joille kyetään määrittelemään rakenne ja järjestys. Toinen 

näkökulma, jälkimoderni ja myöhäismoderni organisaatioteoria, tarkastelee organisaatioita 

monimutkaisina kokonaisuuksina, joissa organisointi ja organisoituminen tapahtuvat ilman 

hallintaa.  

Jälkimmäinen näkökulma nostaa esiin kompleksiseen maailmankuvaan liittyvän itseorgani-

saation ja itseorganisoitumisen ilmiön, jossa korostuu organisaation itseohjautuvuus (Martela 

2017) ja -synkronointi (Alberts&Hayes 2003). Organisaatio luo siis itse itselleen järjestystä 

vuorovaikutuksen ja adaptaation kautta. Tällainen järjestelmä hyödyntää niitä organisaation 

henkisiä ja fyysisiä resursseja, jotka ovat tavoitettavissa uudenlaisen ajattelun avulla.  
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Itseorganisaation nähdään lisäävän organisaation kykyä sopeutua vallitsevaan tilanteeseen ja 

toimintaympäristöön sekä lisäävän sen ketteryyttä, mitä pidetään keskeisenä tulevaisuuden 

organisaatioiden ominaisuutena kompleksisiin haasteisiin vastaamiseksi. (Alberts&Hayes 

2003; Vassillou et al. 2015) Organisointi ja organisoituminen kytkeytyvät erottamattomasti 

johtamiseen sekä johtajuuteen. 

Johtajuus on ymmärretty aiemmin organisaatio- ja johtamistutkimuksessa olevan yksilöllinen, 

henkilöön sidoksissa oleva ominaispiirre ja johtajien muodostavan toiminnallaan johtajuuden. 

Johtajuuden nähdään olevan sidoksissa tilanne- ja toimintaympäristöön. (Johtamisen käsikirja 

2012) Virtaharju (2016) määrittelee johtajuuden kuitenkin olevan pikemminkin organisaa-

tiolähtöinen ilmiö, joka ilmenee toiminnallisuutena ja organisaation viitekehyksen hierarkki-

sen arvonannon kautta. Johtajuus on tällöin tila, jossa ”joukko pyrkii yhteisesti saavuttamaan 

jonkun tietoisen tai tiedostamattoman päämäärän”. 

Johtajuus on kontekstisidonnaista ja dynaamista (kuva 2-5), mikä edellyttää sen jatkuvaa 

muuntautumista ja rikasta vuorovaikutusta. Johtajuus on emergentti osa kompleksista systee-

miä. (McChrystal et al. 2018, 465) 

 

Kuva 2-5: Johtajuuden suhde johtamiseen (soveltaen McChrystal et al. 2018) 

Johtajuuden tarve muodostuu ja vaihtelee joukon koon, kompleksisuuden ja joukon moninai-

suuden suhteen. Tilanteen kompleksisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta muodostuvaa epävar-

muutta voidaan pyrkiä sietämään jakamalla vastuuta alemmille komentajille eli hajauttamalla 

johtajuutta. (van Creveld 1985) Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen 

muodostamisen, erilaisten toimintamallien kokeilun ja parhaimman vasteen löytämisen toi-

mintaan merkittävästi keskitettyä toimintatapaa nopeammin.  
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Van Creveldin (1985) havaintojen perusteella israelilaisten johtajuuden ja organisoitumisen 

epäonnistumiset 1973 Yom Kippur sodassa olivat mm. toimimaton komentorakenne, komen-

tajien välisen luottamuksen puute ja puutteellinen tiedonkulku. Toimimatonta komentoraken-

netta voidaan pitää seurauksena joko organisoitumisen epäonnistumisesta tai siitä, että vallit-

sevan tilanteen muodostamaa ongelmaa ei kyetty ymmärtämään eikä organisaatio kyennyt 

sopeutumaan vallitsevaan ympäristöönsä. Komentajien välisen luottamuksen puutteen voi-

daan arvioida pelkistetysti johtuneen henkilösuhteista, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai 

organisaation suuresta vaihtuvuudesta.  

Organisaatiorakenteiden vakaus ja pysyvyys vaikuttavat organisaation sisäiseen luottamuk-

seen. Mitä vähemmän organisaatiossa on henkilöstön tarpeetonta vaihtuvuutta, sitä paremmin 

henkilöstö tuntee toisensa ja sitä tiiviimpi luottamus sen sisällä vallitsee. Luottamus vähentää 

sääntelyn, vakioimisen, raportoinnin ja kontrolloivan ohjauksen tarvetta. (van Creveld 1985, 

236) 

 

Kuva 2-6: Johtajuuden ja ongelman linkittyminen sekä johtamismallin mukautuminen (soveltaen Grint 

2005; Grint 2014; Raisio et al. 2018a; Raisio et al. 2018b) 

 

Johtamismallin valinta ja sen sopivuus on aina tilannesidonnaista. (Hanén 2017, 137) Johta-

juutta ja tilannetta ei voida erottaa toisistaan ilman, että kokonaisuuden ymmärtäminen kärsii. 

Johtamismallin valinta on näin ollen riippuvainen päätöksentekijän tulkinnasta ja ymmärryk-

sestä tilanteen sisältämästä ongelmasta, ei tilanteen sanelema lainalaisuus. Haasteen  
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pirullisten ongelmien
1
 ratkaisemisessa voivat muodostaa valtarakenteen hierarkkiset arvot ja 

asenteet, jotka eivät tue osallistavaa johtajuutta oman virallisen asemansa turvaamiseksi. 

(Grint 2005) 

Kuvassa 2-6 kuvataan tilanne- tai ongelmakohtaisen johtamismallin valintaa. Ongelman luon-

ne määrittää organisaation kohtaamaan epävarmuuden tunteen määrän. Epävarmuus kasvaa, 

kun ongelman oma dynamiikka kasvaa eli ongelman osatekijät kietoutuvat yhteen ja muuttu-

vat kompleksisemmiksi. Epävarmuuden ollessa suurimmillaan on myös yhteistoiminnan tarve 

ongelmanratkaisun kannalta suurimmillaan. Haasteellisimmat ja laaja-alaisimmat ongelmat 

ovat siis ratkaistavissa käytännössä vain riittävän laajalla ja syvällisellä yhteistyöllä, joka 

hyödyntää myös organisaation ulkopuolisia voimavaroja.  

Grint’n esittämä näkemys johtajuuden luonteen ja ongelman luonteen välisestä suhteesta ero-

aa Puolustusvoimien Johtajan käsikirjan (JOKÄ) näkemyksestä. Johtajan käsikirjassa toimin-

taympäristön muuttumisen rauhan ajan ja sodan ajan välillä nähdään selkeyttävän tilanteiden 

ja toimintaympäristön kompleksisuutta. Ongelmien luonteen nähdään muuttuvan kokonaisval-

taisemmista yksinkertaisimmiksi ja kesyiksi. Tämä ajatus poikkeaa merkittävästi myös mm. 

McChrystalin, Albertsin ja Boydin näkemyksistä. 

Ongelman ymmärtäminen voi johtaa toisaalta tilanteeseen, jossa kaikki ongelmat nähdään 

organisaation kannalta edullisimmalla tavalla. Tällöin esimerkiksi pirullisiin ongelmiin opti-

moitu johtamismalli voi helposti aiheuttaa sen harhan, että kaikki ilmaantuvat ongelmat ovat 

luonteeltaan pirullisia. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun työkalupakissa ja kädessä on vasara, 

niin kaikki ongelmat nähdään nauloina riippumatta niiden todellisesta luonteesta. Tätä kutsu-

taan myös kompleksisuusansaksi. (Raisio et al. 2018b, 38-42) 

Kuvassa 2-7 esitetty kompleksisuuskuutio kuvaa ongelmien luonnetta suhteessa niiden komp-

leksisuuteen, kontingenssiin ja organisaation strategisiin valintoihin. Kuutiolla pyritään ha-

vainnollistamaan myös ongelman luonnetta suhteessa toimintaympäristöön ja johtamismallin 

valintaan. Johtajuus muuttuu osana toimintaympäristön havainnointia ja organisaation ongel-

man hahmottamista. Ongelman luonne määrittää siihen sopivan johtamismallin. Ongelman  

  

                                                           
1 Pirullinen ongelma (wicked problem) ts. kompleksinen ongelma. Ongelman luonnetta kuvataan kesyksi, sotkuiseksi, pirulli-

seksi tai kriittiseksi. Kesyllä ongelmalla (tame problem) tarkoitetaan ongelmaa, joka on selkeästi ymmärrettävissä ja ratkais-

tavissa organisaation yksittäisillä kyvyillä. Sotkuisella ongelmalla (messy problem) tarkoitetaan ongelmaa, joka on vaikeam-

min hahmotettavissa, mutta ratkaistavissa organisaation kykyjen yhteistoiminnalla. Pirullisella ongelmalla tarkoitetaan on-

gelmaa, jonka ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi tarvitaan organisaation kykyjä laajempaa yhteistoimintaa. Kriittisellä on-

gelmalla (critical problem) tarkoitetaan aikakriittistä ja organisaation olemassaoloa välittömästi uhkaavaa ongelmaa, joka 

edellyttää luonteestaan riippumatta nopeaa ja selkeää johtosuhdetta ongelman ratkaisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittami-

seksi. (Grint 2005; Grint 2014; Raisio et al 2018b; Raisio 2010) 
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luonteeseen vaikuttavat vastaavasti ongelman kompleksisuus, toiminnan ja tilanteen epävar-

muus sekä strategisten valintojen hajautuneisuus. Ongelman luonteen edellyttämä lähestymis-

tapa johtaa johtajuuden luonteen valintaan (kuva 2-6). 

Organisoiminen ja johtamismallin valinta vain pirullisten ongelmien ratkaisemiseksi johtaa 

organisaation ennen pitkää tilanteeseen, jossa se on optimaalinen vastaamaan pirullisiin on-

gelmiin, muttei kykene enää vastaamaan kesyjen ja sotkuisten ongelmien muodostamiin haas-

teisiin ja päinvastoin. (Grint 2014) 

 

 

Kuva 2-7: Kompleksisuuskuutio (soveltaen Raisio et al. 2018) 

Kuvassa 2-8 kuvataan ongelman luonteen ja laajuuden välistä suhdetta valittuun johtamismal-

liin. Mitä vähäisempi on kompleksisuus sitä paremmin mekaaninen ja hierarkkinen systeemi 

kykenee toimimaan vallitsevissa olosuhteissa. Perinteisesti sotilaallisessa toimintaympäristös-

sä toteutettu organisointi nähdään hierarkkisena, ylhäältä alaspäin tapahtuvana toimintana. 

(Bousquet 2009).  Organisoinnin arvioidaan olevan tällöin tehokasta ja mahdollistavan ratio-

naalisen johtamiskäsityksen noudattamisen. Toimintaympäristö on stabiili ja siinä ilmaantuvat 

ilmiöt ovat kausaalisia ja tarkasti ennustettavissa. Toimintaympäristön ja organisaation muut-

tuessa kompleksisempaan suuntaan, muuttuvat myös organisoinnin periaatteet. Toimintaym-

päristön epävarmuus kasvaa ja emergenssit muuttuvat yhä vaikeammin ennakoitaviksi. On-

gelman luonteen muutos edellyttää myös organisoinnin luonteen muutosta. 
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Hierarkkisesti organisoitujen systeemien sisäinen monimuotoisuus on tarkoituksellisesti vä-

häistä. Tämä parantaa systeemin kykyä tehokkaaseen toimintaan vakaissa ja toistuvissa olo-

suhteissa. Toimintaympäristön muuttuessa monimuotoisemmaksi myös ongelmien luonne 

muuttuu kompleksisemmaksi, mikä lisää organisaation ja sen ekosysteemin resonointia ja sitä 

kautta organisaation kokemaa epävarmuutta. Verkostomaisesti organisoitu systeemi ja sen 

itsenäiset osasysteemit (tiimit) kykenevät sopeutumaan joustavasti vallitseviin olosuhteisiin ja 

muutokseen. Organisaatiossa on riittävästi sisäistä monimuotoisuutta ja se pystyy muuntele-

maan sitä itsenäisien osasysteemien kytkeytyneellä vuorovaikutuksella. (Bar-Yam 2003) Tä-

mä avoimen systeemin monimuotoisuuden muutos suhteessa ulkoisen ympäristön monimuo-

toisuuteen, tunnetaan organisaatiotutkimuksessa Ashbyn monimuotoisuuden lakina (law of 

requisite variety) (Ashby 1957). 

 

Kuva 2-8: Ongelman skaalautuminen suhteessa organisoitumiseen (Bar-Yam 2003) 

Johtamismallin valinta linkittyy ongelman luonteeseen, oikeaan lähestymistapaan ja ongel-

man vaikuttavuuteen. Nämä pyrkivät selittämään sitä kokonaisvaltaista asetelmaa, jota laaja-

alaisiin ongelmiin vastaaminen edellyttää. Johtaminen on edelleen oikea-aikaista ja riittävään 

ymmärrykseen perustuvaa tilannearviota, päätöksentekoa ja valitun toiminnan toimeenpanoa.  

Organisaation kannalta sopivin johtamismalli voi muuttua perinteisestä johtajuudesta kohti 

monikollista johtajuutta. Monikollinen johtajuus nähdään mahdollisuutena vaikuttaa organi-

saation arkeen ja toimintaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. (Salovaara 2017, 76-

78) Poiketen perinteisistä johtajakeskeisistä johtamismalleista, monikollisessa johtajuudessa 

on kyse luottamuksen ja ymmärryksen muodostamisesta useamman yksilön toimesta. Tämä 

parantaa organisaation kykyä ymmärtää ongelmien luonnetta ja tarjoaa nopeamman vasteen 

ei-toivottuun tilanteeseen. Monikollinen johtajuus ei poista tavanomaisten ajattelumallien 

tarvetta johtamisessa, vaan pikemminkin laajentaa tilanteenarvioinnin ja päätöksenteon käsit-

tämään useita organisaation toimijoita.  
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Kuva 2-9: Esimerkki tilanteenarviointi- ja päätöksentekomallista (Boyd 2018) 

Boydin tilanteenarvio- ja päätöksentekomalli (kuva 2-9) on työkalu, joka yhdistää ongelman 

luonteen mallin, kompleksisuuskuution sekä ongelman skaalautumisen kokonaisuudeksi. 

Yhtenä johtajuuden ja organisoinnin onnistumisen kannalta keskeisimpänä tekijänä pidetään 

tavallisesti informaation eheyttä ja sen kulkua. Tiedonkulku toimijoiden, organisaatiotasojen 

ja organisaatioiden välillä on kriittinen tekijä erityisesti sotilasorganisaatiolle, jonka toimin-

taympäristön ja toimijoiden muutoksiin vaikuttavat toiset, vihamieliset organisaatiot ja toimi-

jat. Tällaisessa toimintaympäristössä oikea-aikainen, luotettava, eheä ja käytettävissä oleva 

informaatio on keskeistä johtamissyklille. 

On arvioitu, että 99%:lla kaikesta sotilasesikuntien vastaanottamasta informaatiosta ei ole 

erityistä merkitystä keskeisimmän ongelman ratkaisemiseksi tai sillä ei ole vaikutusta operaa-

tion kulkuun. Kytkeytyneenä jäljellä jäävään yhteen prosenttiin, lopullakin informaatiolla voi 

kuitenkin olla käyttöarvoa. (van Creveld 1985, 7) 99% edustaa kompleksisuuden kannalta 

kohinaa ja 1% edustaa mahdollisesti emergenttiä signaalia. Tämän 1% havaitseminen, tunnis-

taminen ja käsittely on keskeistä oikea-aikaisen ja oikein mitoitetun toiminnan kannalta.  

Liiallinen informaation määrä voi aiheuttaa organisaation tiedonkäsittelykyvylle mahdollisen 

saturaation, jolloin kriittiset signaalit jäävät kohinan alle eikä niiden välittämä informaatio 

nouse esille. Kompleksisessa toimintaympäristössä on systeemin kannalta elintärkeää, että 

kohinaa kyetään rajoittamaan tai siihen ei reagoida. (Taleb 2012, 157-158) Tilanteessa, jossa 

organisaatiolla ei ole riittävästi informaatiota ymmärryksen muodostamiseksi, se voi joko 

tehostaa tiedonkäsittelyä tai organisoida itsensä siten, että se kykenee toteuttamaan tehtävänsä 

vähemmällä informaatiolla. (van Creveld 1985, 269) 

Epävarmuus voidaan nähdä johtajuuden näkökulmasta tekijänä, joka kiihdyttää kilpajuoksua 

tietotarpeiden ja tiedonkäsittelykyvyn välillä. Mitä suuremmaksi epävarmuus kasvaa sitä  
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enemmän sotilasorganisaatio kerää informaatiota. Mitä enemmän informaatiota on saatavilla 

sitä enemmän sen kerääminen ja käsittely vaativat aikaa, koska epäolennaisen informaation 

määrä kasvaa geometrisesti
2
. Epävarmuuteen vastaaminen perinteisesti organisoituneessa 

sotilasorganisaatiossa (informaation suunta alhaalta ylös ja koordinaation suunta ylhäältä alas) 

pidentää tiedon käsittelyyn ja siitä muodostettavan ymmärryksen syntymiseen käytettävää 

aikaa, kasvattaa tiedon käsittelyyn tarvittavan henkilöstön ja tietojärjestelmien määrä tai ajaa 

organisaation ”informaatioähkyyn”. (van Creveld 1985; Taleb 2012; Vassilliou et al. 2015; 

Alberts&Hayes 2003; York 2003; McChrystal et al. 2015) 

Epävarmuuden kasvamisen nähdään lisäävän organisaation tarvetta kerätä informaatiota ja 

perustaa johtamis- ja organisaatiomallin valinta analysoidulle informaatiolle. Informaation 

kerääminen ja käsittely kuitenkin hidastaa hierarkkista sotilasorganisaatiota ja sen kykyä vas-

tata nopeasti kehittyvään ongelmaan.  

Johtamisen ja resurssien jakamisen keskittäminen on nähty yhtenä ratkaisuna jatkuvaan epä-

varmuuden kasvuun. Tämä näyttäytyy sekä menestyksekkäiden sotilasoperaatioiden historian 

että optimaalisen teoreettisen lähestymistavan vastaisena. Keskittämiseen perustuva lähesty-

mistapa edellyttää sekä adaptiivisten toiminnallisten rakenteiden hyödyntämistä organisaati-

ossa että henkilöstön oppimista toimimaan epävarmuudessa ja kompleksisissa tilanteissa. 

(York 2003; 24) 

                                                           
2 Geometrisella kasvulla tarkoitetaan sitä, että informaation määrä kasvaa ja informaatioulottuvuus laajenee samanaikaisesti 

kaikkiin suuntiin, kasvattaen havaittavan ja kerättävän datan määrää vaikeasti hallittavalla tavalla. (van Creveld 1985) 
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2.4.  Kompleksisuusajattelu 

Etymologisesti tarkasteltuna kompleksisen kantasanana voidaan pitää kreikan sanaa plexus ja 

latinan sanaa plectere, jotka molemmat tarkoittavat kudelmaa tai kietoutumaa. Complexus 

tarkoittaa tällöin kahden tai useamman tekijän monimutkaista yhteen kietoutumaa toistensa ja 

ympäristönsä kanssa. (Hanén 2017; Bousquet 2009; Hanén&Huhtinen 2011; Moffat 2003; 

Juuti&Luoma 2009; Mitchell 2009). Sana ”kompleksinen” on englanniksi complex
3
. Sanan 

arkikielinen synonyymi on ”monimutkainen” (engl. complicated
4
), jota voidaan kuitenkin 

pitää virheellisenä tai harhaanjohtavana. Kompleksisuus käsitetään puhekielessä yleisesti 

myös täysin sattumanvaraisena ilmiönä eli kaaoksena. Kompleksisuudessa keskiössä on kui-

tenkin asioiden yhteenliittyminen tai -kietoutuminen, joka muodostaa systeemin, ei ilmiöiden 

satunnaisuus (Juuti&Luoma 2009; McChrystal et al. 2015). Kompleksisuus haastaa rationaa-

lisuuteen ja determinismiin perustuvan johtamiskäsityksen kyseenalaistaen ilmiöiden ja niihin 

liittyvien muutosten ennustettavuuden sekä lineaariset tapahtumakulut. (Juuti&Luoma 2009; 

Taleb 2012) 

Sotilasorganisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut aiempaa epälineaarisemmaksi, mo-

nimuotoisemmaksi ja yhteenkietoutuneemmaksi. Tämän muutoksen aiheuttamaa epätietoi-

suutta, epävarmuutta ja hallitsemattomuutta on alettu kutsua kompleksiseksi toimintaympäris-

töksi. (McChrystal et al. 2015; Fussel 2016; Vassilliou et al. 2015; Bousquet 2009) Komplek-

sisuuden määrä on kasvanut jatkuvasti globaalin verkottumisen ja verkostoitumisen myötä, 

jolloin käytettävissä olevan informaation määrä on kasvanut ja informaatiovuo on nopeutunut. 

Sodankäynnin kannalta johtamisjärjestelmän kyky käsitellä kasvavaa tietomäärää aiheuttaa 

systeemin sisäistä kompleksisuutta. (Vassilliou et al. 2015) Toimintaympäristöä kuvataan 

VUCA-maailmankuvan (volatile, uncertain, complex, ambigious) mukaisesti aiempaa vaike-

ammin hallittavaksi ja luonteeltaan epävarmaksi, mihin toimijoiden on vain sopeuduttava. 

(Franke 2011; Hanén&Raisio 2017) 

Toimintaympäristön muuttuminen kompleksiseksi on tulkittavissa näkökulmariippuvaiseksi. 

Onko kompleksisuuden määrä kasvanut absoluuttisesti maailmassa vai onko kyseessä saata-

villa olevan informaation lisääntymisestä johtuva ymmärryksen kasvu maailman kompleksi-

sesta luonteesta? Tärkeää on hahmottaa, että ymmärrys ilmiöiden, systeemien ja käyttäytymi-

sen kompleksisuudesta on muuttanut ja tulee muuttamaan sitä käsitystä, joka meillä on men-

neestä, nykyisyydestä ja tulevasta. 

                                                           
3  Complex = kompleksinen; Webster&Merriam määrittelee englanninkielisen sanan complex seuraavasti: “a whole made up 

of complicated or interrelated parts… a group of obviously related units of which the degree and nature of the relationship is 

imperfectly known.” (https://www.merriam-webster.com/dictionary/system luettu 16.10.2017) 
4  Complicated = monimutkainen; Webster&Merriam määrittelee engl.sanan complicated seuraavasti: ”difficult to analyze, 

understand, or explain” (https://www.merriam-webster.com/dictionary/system luettu 16.10.2017) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/system
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Kompleksisuusajattelu toimii viitekehyksenä tai näkökulmana, joka auttaa ymmärtämään 

kompleksisten sosiaalisten järjestelmien käyttäytymistä. Tutkittaessa kompleksisia järjestel-

miä on selvempää puhua kompleksisesta käyttäytymisestä. Kompleksisuusajattelu tarjoaa 

konseptuaalisen viitekehyksen, ajattelutavan ja tavan havainnoida maailmaa sekä erilaisen 

näkökulman strategiseen ajatteluun ja tehokkaaseen organisoitumiseen. Tämä voi johtaa li-

säksi, suppeammassa ja rajatussa viitekehyksessä, uusien ja erilaisten organisoitumistapojen 

ilmaantumiseen. (Mitleton-Kelly 2003) 

Mitleton-Kellyn (2003) mukaan tutkittaessa kompleksisia sosiaalisia järjestelmiä, kuten esim. 

ihmisten muodostamia organisaatioita, kompleksisuuden perusperiaatteiden kautta, tulee ottaa 

huomioon tiettyjä rajoitteita. Kaikki sosiaaliset järjestelmät toimivat omassa kontekstissaan, 

joten niiden vertailu tai havaintojen yleistettävyys sekä sopivuus järjestelmästä toiseen ei ole 

ongelmatonta.  

Ihmisillä toimijoina on kyky pohtia asioita sekä tehdä valintoja ja päätöksiä vaihtoehtoisten 

toimenpiteiden tai polkujen ottamisesta. Tämä eroaa esim. biologisten ja kemiallisten raken-

teiden osalta. (Mitleton-Kelly 2003) Tästä syystä yhden systeemin toiminnan implementointi 

toiseen edellyttää kokonaisvaltaista testaamista uudessa kontekstissa, jotta sopivuus ja käytet-

tävyys voidaan varmistaa. Toisessa organisaatiossa kitkattomasti toimiva organisaatio- tai 

johtamismalli ei välttämättä sovellu käytettäväksi jossain toisaalla vallitsevien ulkoisten ja 

sisäisten rakenteiden puitteissa. 

Kompleksisuuden tutkimuksessa käytetään myös paljon pelkistettyjä metaforia ja analogioita, 

jotka itsessään asettavat rajoituksia tutkimukselle eivätkä välttämättä auta ymmärtämään tut-

kimuksen kohteeseen vaikuttavia tai siinä vaikuttavia perusfundamentteja. Metaforia ja ana-

logioita käytetään usein siirto-objekteina, jotka auttavat uusien tai vaikeiden ajatusten tai kon-

septien selventämisessä. Tarkoituksena on ymmärtää tutkimuksen kohdetta kokonaisvaltaises-

ti ja laajemmassa viitekehyksessä. Vaikka organisaatiot ovat mm. perusluonteeltaan komplek-

sisia sosiaalisia järjestelmiä, tulee ne ymmärtää myös kompleksisina järjestelminä. (Mitleton-

Kelly 2003) Kompleksisuus ei mahdollista reduktionismia eli tarkasteltavan ilmiön palautta-

mista osiinsa. Tämä johtuu juuri asioiden ja tekijöiden kytkeytymisestä toisiinsa. (Juu-

ti&Luoma 2009; Bousquet 2009; Hanén 2017) 
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Kompleksisuusajatteluun kietoutuu yhteen myös kaaosteoria. Aulan (1999) näkemyksen mu-

kaan yhtä yksiselitteistä kaaosteoriaa ei ole olemassa, vaan se muodostuu kompleksisuusajat-

telun kaltaisesti kaaosmalleista. Kaaoksen käsite tulee erottaa sen arkikielessä olevasta merki-

tyksestä, jolla tarkoitetaan sattumanvaraista epäjärjestystä ja sekasortoa. Kaoottinen ilmiö on 

ennustamaton eikä sen ilmaantumisesta, kulusta tai lopputilasta voi saada ennakolta täsmällis-

tä tietoa. Tästä huolimatta kaoottinen ilmiö, kuten kompleksinenkaan ilmiö, ei ole sattuman-

varainen. Kaoottisen järjestelmän toimijan ja tilan suhdetta ei kuitenkaan voida pidemmällä 

aikavälillä ennakoida vaan näiden suhteet muuttuvat epälineaarisesti. (Aula 1999) 

Kompleksisuusajattelun keskeiset käsitteet vaihtelevat huomattavasti johtuen erityisesti sovel-

lettavasta tieteenalasta tai tutkimuskohteesta. Taulukossa 2-2 on esitetty tämän tutkimuksen 

kannalta keskeiset käsitteet. Suomalaiset tutkijat (Jalonen 2007, Raisio 2010, Pietiläinen 

2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017) ovat käyttäneet osittain vaihtelevaa käsit-

teistöä kuvaamaan kompleksisuutta. Ainoastaan yksi käsitteistä, palaute ja vuorovaikutus, 

esiintyy kaikissa tutkimuksissa. Muut esiintyvät pääosassa tutkimuksia (taulukko 2-2). Tässä 

tutkimuksessa kompleksisuuden ymmärtämiseen käytetään kahdeksaa yleisintä käsitettä. 

Huomionarvioista on, että kompleksisuuden käsitteiden esiintyminen ja käyttö kuvaavat 

kompleksisuusajattelun kypsymättömyyttä. Jokaisella tutkijalla on taustastaan, tutkimuskoh-

teestaan ja maailmankuvastaan määrittyvät keskeiset käsitteet, joilla ilmiöiden, tapahtumien ja 

systeemien kompleksisuutta kuvataan.  

Käsite Tutkija 

Palaute ja vuorovaikutus Jalonen 2007, Raisio 2010, Pietiläinen 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, 

Hanén 2017 

Emergenssi (ilmaantuminen) Jalonen 2007, Raisio 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017 

Itseorganisaatio Jalonen 2007, Raisio 2010, Pietiläinen 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017 

Polkuriippuvuus ja historia Jalonen 2007, Raisio 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017 

Kytkeytyneisyys Jalonen 2007, Raisio 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017 

Kaukana tasapainosta Jalonen 2007, Raisio 2010, Pietiläinen 2010, Kivelä 2010, Hanén 2017 

Keskinäisriippuvuus Raisio 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017, Hanén 2017 

Mahdollisuuksien avaruus Jalonen 2007, Raisio 2010, Kivelä 2010, Puustinen 2017 

Taulukko 2-2: Kompleksisuusajattelun käsitteiden esiintyminen 



31 

 

Kompleksisuus ymmärretään tavallisesti mm. ilmiöiden, olosuhteiden ja tapahtumien epäline-

aarisuutena (Hanén 2017, 110-111; Jalonen 2007, 127; Pietiläinen 2010, 105). Lineaarista 

systeemiä voi ymmärtää tarkastelemalla sen yksittäisiä, kokonaisuudesta irrotettuja, tekijöitä, 

ja jälleen kokoamalla sen takaisin yhdeksi kokonaisuudeksi. Lineaarisissa systeemeissä koko-

naisuus on siis yksittäisten osiensa summa. Epälineaarista systeemiä ei voi ymmärtää tarkaste-

lemalla sen osatekijöitä kokonaisuudesta erillään. Tästä syystä epälineaarisen systeemin ko-

konaisuus voi olla aivan jotain muuta kuin osatekijöidensä summa. (Mitchell 2009) 

Kuvassa 2-10 esitetään yksi toimintaympäristön keskinäisriippuvuudesta johtuva lineaarisen 

ja epälineaarisen systeemin ero. Kun tähän pelkistettyyn malliin liitetään alkutilanteen jälkei-

nen muutos, muodostuu epälineaarisesta systeemistä jatkuvasti itsestään kehittyvä, uusia vuo-

rovaikutusyhteyksiä ja -muotoja ilmaiseva systeemi. Tällaisen monimuotoisen, keskinäisriip-

puvaisen ja dynaamisen systeemin ymmärtäminen edellyttää epälineaarisuuden hyväksymistä 

kokonaisvaltaisena ilmiönä. Epälineaarisessa systeemissä alkutilannetta ei tunneta niin perus-

teellisesti, että sen kehittyminen ja muutos pystyttäisiin mallintamaan tai ennakoimaan sen 

osatekijöiden kautta. On kuitenkin kyettävä arvioimaan, missä rajoissa muutos tapahtuu ja 

mihin suuntaan se on johtamassa. Keskeistä on se, miksi jokin asia tapahtuu. Sen avulla kye-

tään hahmottamaan, millaisia seuraamuksia sillä voi olla organisaatiolle.  

 

Kuva 2-10: Lineaarisen ja epälineaarisen systeemin keskinäisriippuvuus (soveltaen JP 3-0, IV-3) 
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Luonto ja ympäristö ovat perusluonteeltaan epälineaarisia. Epälineaariset järjestelmät tuotta-

vat monimutkaisia kaavamaisuuksia ja epäsäännöllistä käyttäytymistä. Nämä vaikuttavat sat-

tumanvaraisilta ja epäjärjestyksessä olevilta, mutta niistä on kuitenkin kaaosteorian determi-

nismillä löydettävissä käyttäytymisen rakenne ja järjestys. Toisin sanoen kaaosteorian avulla 

on löydettävissä ilmiöitä ja järjestelmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä muun ”kohinan” jou-

kosta.  Näitä ovat mm. herkkyys tilanteen alkutekijöille. (Bousquet 2009, 169-171) 

Epälineaarisuus on seurausta systeemin sisäisestä kytkeytyneisyydestä, systeemien välisestä 

keskinäisriippuvuudesta ja vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus, osasysteemien välinen palaute 

ja kytkeytyneisyys aiheuttavat systeemissä muutoksen, joka voi näyttää seuraavan lineaarista 

kehityskulkua, mutta päätyä täysin ennalta arvaamattomaan lopputulokseen. Tätä ennakoimat-

tomuutta kutsutaan epälineaariseksi käyttäytymiseksi. Suurin haaste epälineaarista systeemiä 

tarkasteltaessa on tekijöiden ja vuorovaikutussuhteiden havaittavuus sekä niiden merkitys 

kokonaisuudelle. 

Systeemin tilan tai toiminnan muuttumista on mahdotonta havaita ennen kuin systeemin käyt-

täytyminen on jo peruuttamattomasti muuttunut. Pienet muutokset ja poikkeavuudet systee-

min alkutilassa vaikuttavat lopputulokseen. Tästä syystä kompleksisen systeemin käyttäyty-

mistä ei voi mallintaa tai ennustaa kovin suurella tarkkuudella. Tätä kutsutaan myös alkutilan-

teen herkkyydeksi (Juuti&Luoma 2009, 126-127; Aula 1999). 

Ranskalainen matemaatikko Henri Poincaré
5
 esitti 1800-luvulla näkemyksen alkutilanteen 

täydellisestä tuntemisesta mahdottomaksi. Alkutilanteen näyttäytyminen miltei samanlaisena 

ei tarkoita sitä, että se olisi absoluuttisesti samanlainen. Riittävän monen (tavallisesti 11) ite-

raation jälkeen tilanne muuttuu alkuperäisen toiminnan kannalta katastrofaalisesti. Jotta muu-

toshetki pystyttäisiin mallintamaan riittävällä tarkkuudella, se edellyttäisi alkuarvojen (alkuti-

lanteen) tarkkaa tuntemista. Tämä johtaa vastaavasti siihen, että jokainen reaalimaailman ti-

lanne ja toiminto on aina yksilöllinen, vaikka se saattaisi näyttäytyä samankaltaisena. 

Alkutilanteen eroavaisuudet saattavat olla tarkkailijan näkökulmasta merkityksettömiä tai 

mahdottomia havaita. (Juuti&Luoma 2009, 127) Bifurkaatiopisteet ja systeemiin liittyvät at-

traktorit ovat kompleksisessa systeemissä piileviä epälineaarisia potentiaaleja. Ne osoittavat 

mahdollisuuksia itseorganisoitumiselle ja systeemin evoluutiolle. Liikeradat (polut) ovat kui-

tenkin täysin ennakoimattomissa, sillä huomioiden kompleksisuuden ja epälineaarisuuden, 

pienet epäolennaisilta vaikuttavat muutokset voivat aloittaa kauaskantoisia ja laajoja vaiku-

tuksia. Tästä arvaamattomuudesta käytetään myös käsitettä "perhosvaikutus". (Morgan 1997, 

265) 

                                                           
5 Henri Poincaré (1854-1914), ranskalainen matemaatikko ja fyysikko teoksessaan Science and Method.  
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Epälineaarisuuteen ja alkutilanteen herkkyyteen liittyvällä bifurkaatiolla tarkoitetaan järjes-

telmän tilan tai sen käyttäytymisen jakautumista tai haarautumista äkillisesti kahdeksi erilli-

seksi osakäyttäytymiseksi. Peräkkäiset bifurkaatiot muodostavat bifurkaatiokudelman. Bifur-

kaatiopiste kuvaa järjestelmän kehityksen epäjatkuvuuden kohtaa. (Aula 1999, 26 ja 81) 

Kuvassa 2-11 bifurkaatio tapahtuu, kun vakaa systeemi kohtaa tilanteen, jossa se muodostaa 

kaksi tai useampia tulevaisuuspolun vaihtoehtoja. Systeemin sisäinen ja sen toimintaympäris-

tön värähtely vaikuttavat siihen, minkä vaihtoehdon systeemi ottaa kulkeakseen. Tulevat uu-

det bifurkaatiot lisäävät vaihtoehtoisten polkujen määrää ja näin ollen myös vaikuttavat sys-

teemin tilaan. Jossain bifurkaatiopisteessä systeemi siirtyy kaoottisen käyttäytymisen tilaan. 

Vähän ennen sitä on tila, jolloin bifurkaatioiden määrä on suurimmillaan ja vakaus on edel-

leen olemassa. Tällöin systeemin joustavuus ja sopeutumiskyky ovat optimaalisimmat. Tilaa 

kutsutaan kaaoksen reunaksi (edge of chaos). (Waldrop 1992, 12; Bousquet 2009, 76; Stacey 

2011, 236; Kauffman 1995, 45) 

Bifurkaatio kuvaa kompleksisuudessa sitä valintatilannetta, joka muuttaa systeemin tilaa. Tä-

mä muutos ja siitä johtuva vaikutus voivat näyttäytyä systeemille vasta pidemmän ajan kulut-

tua. Tällöin systeemi on saattanut kohdata jo useita bifurkaatiopisteitä, jotka ovat avanneet 

uusia vaihtoehtoja ja/tai poissulkeneet toisia vaihtoehtoisia polkuja. 

 

Kuva 2-11: Bifurkaatio epälineaarisessa järjestelmässä (soveltaen Aula 1999; Bousquet 2009; Juu-

ti&Luoma 2009; Hanén&Raisio 2017) 
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Organisaation viitekehyksessä bifurkaatiopisteillä tarkoitetaan sarjaa kriittisiä päätöksiä, jon-

ka jokainen toimija tekee määrittäen omaa polkuaan. Valittavia vaihtoehtoja rajoittavat toimi-

jan kulloinenkin tila ja häntä ympäröivä tilanne. Valinnan jälkeen historiallinen ulottuvuus ja 

myöhempi evoluutio voivat olla riippuvaisia tästä kriittisestä päätöksestä. Ennen päätöksen 

lopulliseksi tulemista mahdolliset polut ovat kuitenkin innovaation ja erilaisuuden lähteitä, 

koska vaihtoehtojen avautuminen tarjoaa toimijalle ja systeemille uusia ratkaisuja. (Mitleton-

Kelly 2003) 

Ståhlen (2004) näkemyksen mukaan bifurkaatio on piste determinismin ja vapaan valinnan 

välillä. Systeemillä on tiettyjä aikoja, jolloin sillä on mahdollisuus tehdä peruuttamattomia 

valintoja. Näiden valintojen kautta toteutuvaa lopputilaa ei voida edes teoriassa ennustaa. Bi-

furkaatiopisteen valinnan jälkeen systeemin entropian määrä laskee ja muodostuu uusi järjes-

tys. Bifurkaatio on keskeinen käsite itseorganisoitumisessa, erityisesti tarkasteltaessa palaut-

tamattomia muutoksia. 

Jalonen (2006) tiivistää bifurkaation suhdetta systeemin toimintaan ja päätöksentekoon seu-

raavasti: ”Kyse on siitä, miten päätöksenteossa tunnistetaan solmukohdat, joista haarautuu 

tulevaisuuden mahdollisuuksia, ja joissa tehdyt valinnat vaikuttavat tulevaisuudessa avautu-

viin mahdollisuuksiin. On päätöksenteon kannalta olennaista, että koneisto kykenee resonoi-

maan. Kiteytetysti voidaan todeta, että mitä laajempi ja monipuolisempi osallistujajoukko, 

sitä tehokkaammin ja vaikuttavammin se resonoi, myötävärähtelee ympäristönsä kanssa.” 

Bousquet (2009) tarjoaa kaaoksen ja kompleksisuuden kuvaajaksi käsitettä ”kaaospleksinen” 

(chaoplexic), jolla on kolme keskeistä tekijää: epälineaarisuus ja herkkyys alkutilanteelle, 

hajautettu ja jaettu verkosto sekä kompleksisuus ja sopeutuminen. Epälineaarisuus ja herk-

kyys alkutilanteelle ilmenevät systeemin käyttäytymisen ennustamattomuutena. Määrällisen 

arvioinnin on annettava tilaa laadulliselle arvioinnille, joka kykenee havaitsemaan paremmin 

hiljaisia indikaattoreita ja kompleksisten ilmiöiden osatekijöitä. Verkostojen ja palauteproses-

sien hyödyntäminen antavat organisaatiolle mahdollisuuden havaita ja hyödyntää alhaalta 

ylöspäin suuntautuvat emergenssit. Kompleksisuus ja adaptaatio mahdollistavat toiminnan 

kaaoksen reunalla. Systeemin ydinrakenne kyetään säilyttämään, mutta siitä muodostuu silti 

aiempaa joustavampi ja luovempi. Tällaisella systeemillä pystytään vastaamaan satunnaisuu-

teen ja ennalta-arvaamattomuuteen lineaarista systeemiä paremmin. 
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Itseorganisoituminen ja systeemin tila kaukana tasapainosta 

Kompleksisessa järjestelmässä järjestys voi muodostua spontaanisti. Spontaania järjestyksen 

muodostumista kutsutaan itseorganisoitumiseksi. Ilmaantuvat ominaisuudet, piirteet, kuviot, 

kaavat tai rakenteet nousevat yksittäisten tekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Niiden 

muodostama kokonaisuus on yksittäisten osien summaa suurempi ja sen määrittäminen yksit-

täisiä tekijöitä tarkkailemalla voi olla vaikeaa. Ilmaantuminen yhdessä itseorganisoitumisen 

kanssa on se prosessi, joka luo uuden järjestyksen systeemiin.  (Mitleton-Kelly 2003) 

Itseorganisoitumisella (self-organization) tarkoitetaan systeemin taipumusta tuottaa sisäsyn-

tyisesti tehokkaita ja järjestyneitä toiminnan sekä olemisen muotoja ilman ulkopuolisen kont-

rollin vaikutusta. (Juuti&Luoma 2009, 128) Itseorganisoitumisen keskeinen tekijä on positii-

vinen palauteprosessi, joka siirtää organisaatiota kauemmas tasapainosta, kohti ilmaantuvaa 

muutosta. (Bousquet 2009, 167) ”Ihmisyhteisöissä itseorganisoituminen on aina yhtäältä va-

paiden yksilöiden ja toisaalta yksilöiden vapautta rajoittavan sosiaalisen ja historiallisen 

kehityksen lopputulema.” (Jalonen 2006) 

Itseorganisoituminen on spontaanisti ja autonomisesti ilmaantuvien uusien rakenteiden ja 

muotojen käyttäytymistä avoimissa järjestelmissä, jotka ovat kaukana tasapainosta. Näiden 

järjestelmien keskeisiä piirteitä ovat sisäiset palauteprosessit ja epälineaariset ominaisuudet. 

Epälineaariset ominaisuudet käyttäytyvät kompleksisesti ja niillä voi olla useita ratkaisuvaih-

toehtoja annetuilla arvoilla. (Bousquet 2009, 168 ja 17; Waldrop 1993, 11)  

Itseorganisoituvat systeemit perustuvat rikkaaseen ja runsaaseen vuorovaikutukseen osateki-

jöiden välillä sekä systeemeiden välillä. Ståhlen (2004) mukaan vuorovaikutuksesta seuraa 

iteraatio, joka tekee systeemistä spontaanin ja herkistää sen muutoksille. Tämä ilmenee vas-

taavasti herkkyytenä alkutilanteelle eli perhosefektinä
6
. Iteraatiolla tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä äärimmäisen herkkää palauteprosessia, jonka avulla informaatio ja sen muodostamat 

mallit välittyvät nopeasti kaikille systeemin osatekijöille. Iteraatio mahdollistaa systeemin 

uudistumisen, koska se synnyttää jatkuvasti uutta informaatiota, uusia rakenteita ja kuljettaa 

vaikutuksen koko systeemiin. (Ståhle 2004) 

Epälineaarisuuden dynamiikka ja systeemiä kaukana tasapainosta ylläpitävien rajoitteiden 

olemassaolo ovat ilmaantumisen ja itseorganisoitumisen ilmiöiden perusmekanismit. Organi-

saatiokontekstissa itseorganisoitumista kuvataan työryhmien tai toimijoiden spontaaniksi yh-

teen kokoontumiseksi tehtävän suorittamiseksi. (Mitleton-Kelly 2003)  

                                                           
6 Vrt. Lorenzin attraktori 
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Tällainen ryhmä päättää itsenäisesti mitä tehdä sekä miten ja milloin. Mikään ulkopuolinen 

toimija ei ohjaa tai hallinnoi ryhmän toimenpiteitä tehtävän suorittamiseksi. Jatkuva ja rikas 

vuorovaikutus toimintaympäristön kanssa mahdollistaa uuden ja tarkoituksenmukaisimman 

järjestyksen löytymisen systeemille. Uuden järjestyksen muodostuminen johtaa systeemin 

spontaaniin ja autonomiseen itseorganisoitumiseen siten, että systeemin tarkoitus säilyy en-

nallaan. Itseorganisoitumisessa on keskeistä systeemin sisäinen, epälineaarinen vuorovaikutus 

ja systeemin toimintaa vahvistava palaute. (Juuti&Luoma 2009, 129) 

Itseorganisoitumiseen liittyy myös attraktorin käsite. Tällä ilmaistaan sitä järjestyksen ja 

säännönmukaisuuden tilaa, johon systeemi lopulta päätyy. Yksinkertainen attraktori vaihtelee 

asemaansa jonkin yhden pisteen, liikeradan tai tekijän suhteen, päättyen kuitenkin aina samal-

la tavalla tuon tekijän suhteen. Outo attraktori noudattaa pelkistetysti samaa säännöllisyyttä 

vaihteluissaan, muuttaen sitä jossain vaiheessa dramaattisesti. (Juuti&Luoma 2009, 130)  

Itseorganisoituminen tulkitaan usein attraktoreiden toiminnaksi. Keskeistä on kuitenkin ym-

märtää se, että johtamisella ei juurikaan voida hallita itseorganisoitumista, mutta sille voidaan 

antaa tilaa toteutua ja asettaa sille suunta. (Juuti&Luoma 2009, 130-131) Pienetkin muutokset 

vaikuttavat systeemiin sen käyttäytymisen muuttumisena, mikä lisää systeemin rakenteellista 

epävakautta. Systeemin epävakauteen vaikuttavat lisäksi muutokset systeemin toiminnan ja 

toimintaympäristön alkutilanteessa. (Kauffman 1995, 103) 

Itseorganisoitumisen edellytyksenä pidetään sitä, että systeemi ei ole staattisessa tasapainoti-

lassa vaan pikemminkin kaukana tasapainosta. Käsitteitä systeemin tila kaukana tasapainosta 

(far-from-equilibrium) ja entropia käytetään kuvaamaan systeemin luontaista perusdynamiik-

kaa. Systeemeillä on luontainen taipumus siirtyä kohti entropiaa eli systeemin tasapainoa. 

Vähentämällä systeemin sisäistä entropian muodostumista tai toimintaympäristöstä virtaavaa 

entropian astetta, järjestelmä siirtyy kauemmas tasapainosta ja staattisesta tilasta. Tilan muut-

tuessa systeemin käyttäytyminen muuttuu ja mahdollistaa toimintaympäristöön mukautunei-

den rakenteiden ilmaantumisen sekä spontaanin uudelleenjärjestymisen systeemissä. (Prigo-

gine&Stengers 1984,140-141)  

Kompleksisuuden synnyttämä järjestys ei ole vahingossa tai täysin satunnaisesti muodostu-

nutta. Kompleksisuus pakottaa systeemin pois tasapainosta, jolloin systeemissä ja sen ympä-

ristössä voi ilmaantua uusia tekijöitä. Nämä edellyttävät tietoisia tai tiedostamattomia päätök-

siä kulloisessakin haarautumassa (bifurkaatio). Päätökset sulkevat pois toisia valintoja ja tuo-

vat eteen uusia valintoja, jotka muodostavat polun ja päätösten historian. Päätöksiin vaikutta-

vat aiemmat päätökset ja tekemättömät päätökset. Ymmärretyt havainnot (ilmaantumiset) ja 

näistä tehdyt päätökset johtavat systeemin itseorganisaatioon. (Kauffman 1995) 
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Itseorganisoitumisen ja uuden järjestyksen muodostumisen tavoitteena olevasta tilasta käyte-

tään ilmaisua kaaoksen reuna
7
. Uuden järjestyksen kannalta verkostoitumisen tiheys on kes-

keistä. Liian tiheä verkostoituminen johtaa systeemin kaoottiseen tilaan. Yksittäiset kytkennät 

ja liian vähäinen verkostoituminen tekee systeemistä ”tylsämielisen”, jolloin sillä ei ole kykyä 

ja halua adaptoitua vallitsevaan tilanteeseen. Väljästi verkostoitunut systeemi mahdollistaa 

uuden järjestyksen rakentamisen. (Kauffman 1995, 45) Verkostoitumisen määrää ei pidetä 

ainoa merkitsevänä tekijänä. Systeemin toiminnan kannalta on merkittävämpää, että systee-

min keskeisimmät solmut (avaintekijät) ovat verkostoituneet riittävällä tasolla niin sisäisiin 

kuin ulkoisiinkin solmuihin. 

Ilmaantuva käyttäytyminen ei ole sattumanvaraista vaan niiden valintojen tulos, jotka toimija 

on tehnyt rajallisesta määrästä vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen ilmaantumiseen vaikuttaa systee-

min aiempien valintojen historia. Vastaavasti, kun organisaatio työntyy kauemmaksi tasapai-

nosta (esim. rutiineista ja opitusta käyttäytymisestä), ilmaantuu uusia toimintatapoja ja uusia 

muotoja organisoitua. Nämä voivat olla hyvinkin innovatiivisia, jos järjestelmässä on valin-

nan vapautta ja homogeenisten kaavojen muodostama symmetria on rikkoutunut. (Mitleton-

Kelly 2003) 

Kun sosiaalinen järjestelmä, kuten organisaatio kohtaa rajoitteen, se etsii uusia toimintatapoja, 

koska kaukana tasapainosta olevat systeemit ovat pakotettuja kokeilemaan ja tutkimaan mah-

dollisuuksien avaruutta (exploring the space of possibilities). Tämä auttaa systeemiä löytä-

mään ja luomaan uusia vuorovaikutuksen malleja ja poikkeavia rakenteita. (Mitleton-Kelly 

2003)  

Inhimillisten ja luonnonmukaisten systeemien välillä on perustavanlaatuinen ero. Inhimillinen 

järjestelmä kykenee tarkoituksellisesti luomaan rajoitteita, stressitekijöitä, jännitteitä ja väräh-

telyä, joka työntää ihmisten muodostamaa instituutiota kauemmaksi tasapainosta. (Taleb 

2010; Uhl-Bien&Arena 2018) Inhimilliset toimijat kykenevät täten myös edesauttamaan ja 

tukemaan uuden järjestyksen luomista. (Mitleton-Kelly 2003) 

Johdon puuttuminen muutoksen ja uusien toimintamallien luomiseksi, voi estää tai rajoittaa 

käyttäytymismallien ilmaantumista, jos lopputulosta pyritään laajamittaisesti suunnittelemaan 

ja hallitsemaan. Organisoinnin uudelleen suunnittelussa tulee keskittyä varustamaan rakenteet  

  

                                                           
7 Vrt s. 32 bifurkaatio ja sen merkitys systeemille. Kaaoksen vastavoimana voidaan nähdä antikaaos, joka voi saada järjes-

telmän spontaanisti järjestelemään itsensä. Antikaaos on osa itseorganisoitumisen tai itseohjautumisen ilmiötä. (Kauffman 

1991; Aula 1999, 57) 
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mahdollistamaan ja sallimaan uusien vuorovaikutussuhteiden ilmaantuminen. Tämä voi nos-

taa esiin uusia organisoitumisen malleja, jotka ovat mahdollisesti uniikkeja ja vähemmän 

herkkiä kopioimiselle. Nämä organisaatiomallit voivat olla aiempaa vankkarakenteisempia ja 

kestävämpiä vaativassa toimintaympäristössä. (Taleb 2012; Mitleton-Kelly 2003) 

Itseorganisoituminen on edellytys mahdollisuudelle kehittyä. Ymmärryksen kasvaessa toimin-

taympäristöstä myös systeemin herkkyys siinä tapahtuvien muutosten (fitness landscape) ais-

timiseen kehittyy. Tämä johtaa ennen pitkää kehitykseen, jossa muodostuu robusteja rakentei-

ta, jotka ovat vuorovaikutuksessa muiden (sisäisten ja ulkoisten) osasysteemien kanssa, muo-

dostavat spontaanin järjestyksen ja parantavat systeemin resilienssiä häiriötiloja vastaan luo-

malla rakenteellista vakautta. (Kauffman 1995, 104) 

Pelkistäen voidaan todeta, että kompleksisen systeemin on kyettävä itseorganisoitumaan. It-

seorganisoituminen ilmenee systeemin ominaisuuksina, jotka syntyvät ilman näkyvää syytä – 

asioita yksinkertaisesti vain tapahtuu. (Jalonen 2006) Ymmärryksellä tarkoituksesta, tavoit-

teista ja resursseista voidaan itseorganisoitumiselle antaa suunta toivotunlaisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi. 

Ilmaantuminen eli emergenssi 

Emergenssillä (emergence) tarkoitetaan kompleksisten systeemien itseorganisoitumisen pro-

sessissa tapahtuvia ennennäkemättömien ja koherenttien rakenteiden, mallien ja ominaisuuk-

sien ilmenemistä eli syntyä. Emergenssi on systeemin prosessi, jonka kautta ominaisuudet ja 

rakenteet muodostuvat suunnittelematta, kun systeemin toimintaympäristön voimat ja systee-

min osatekijöiden tunnetut ominaisuudet ovat suotuisat. (Lichtenstein et al. 2011; McKelvey 

et al. 2012) Emergenssejä esiintyy kaikissa järjestelmissä eri tavoilla, mutta niissä on samat 

ominaisuudet ja tunnuspiirteet, joista ne ovat tunnistettavissa. (Goldstein 1999, 49-50) 

Emergenssiä ja sen ominaispiirteitä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ilman, että niitä re-

duktionismin mukaisesti ositettaisiin ja osia tarkasteltaisiin erillisinä toimijoina. Emergenssi 

tuleekin nähdä aina osien muodostaman systeemin eli kokonaisuuden kautta. (Bousquet 2009, 

175) Tällä tarkoitetaan sitä, että systeemiä on tutkittava ja tarkasteltava yhtenä vuorovaikut-

teisena kokonaisuutena eikä vain erillisten ja toisistaan irrallisten osatekijöiden rakennelmana. 

Systeemien ilmiöitä ei voida ymmärtää tutkimalla vain niiden osia. Ilmiöiden välisen ja sisäi-

sen vuorovaikutuksen selittäminen mahdollistaa systeemien käyttäytymisen ymmärtämisen.   
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Kompleksisuusajattelussa korostuu ajatus siitä, että systeemi on aina enemmän (tai vähem-

män) kuin osiensa summa. Kompleksiset systeemit, toimijat ja ilmiöt ovat epälineaarisia ja 

niiden toimintaan vaikuttaa useiden toimijoiden sekä toimintojen keskinäisriippuvaisuussuh-

teet. Tästä johtuen niiden toimintaa tai muutosta ei voida ennakoida pidemmällä aikavälillä. 

(Keskinen 2004) 

Inhimillisissä järjestelmissä ilmaantuminen luo peruuttamattomia rakenteita tai ajatuksia, vuo-

rovaikutussuhteita ja organisaatiomuotoja, jotka muodostuvat osaksi yksittäisten toimijoiden 

ja instituutioiden historiaa ja näin ollen vaikuttavat näiden kokonaisuuksien evoluutioon. 

Ymmärryksen ja innovatiivisten ajatusten muodostuminen yksilöiden välisen vuorovaikutuk-

sen tuotteena ryhmän työskennellessä yhdessä kuvaa ilmaantumista eikä ole vain olemassa 

olevien ajatusten summaamista. Ymmärrys ja ajatukset voivat olla kontekstissaan täysin uusia 

ja odottamattomia. Uudet ajatukset luovat ne perusteet, joille innovaatiot voidaan rakentaa. 

Organisaation oppiminen tapahtuu vastaavalla tavalla ja on myös riippuvainen ilmaantumises-

ta ollen vuorovaikutukselle perustuva prosessi, joka luo uusia ajatusmalleja makro- tai organi-

saatiotasolla. Kun oppiminen johtaa uudenlaiseen käyttäytymiseen, voidaan organisaation 

sanoa adaptoituneen ja kehittyneen. Oppiminen on ennakkoehto organisaation kehittymiselle. 

(Mitleton-Kelly 2003) 

Kytkeytyneisyys ja keskinäisriippuvuus 

Inhimillisessä järjestelmässä kytkeytyneisyys (connectivity) ja keskinäisriippuvuus (interde-

pedence) tarkoittavat sitä, että yksilön tai yksikön päätös tai toiminta voi vaikuttaa toisiin kyt-

köksissä oleviin yksilöihin ja järjestelmään. Vaikutus ei ole tasainen tai välttämättä edes sa-

mankaltainen, se voi vaihdella yksilöittäin tai järjestelmittäin ja vaikutuksen ajankohta voi 

olla poikkeava. Yksilön tai järjestelmän lopputilaan vaikuttavat myös niiden aikaisempi histo-

ria ja rakenteet, jotka sisältävät myös sen organisaation ja organisaatiorakenteen. (Mitleton-

Kelly 2003) Tämä lisää kompleksisuuden epälineaarista luonnetta. 

Kytkeytyneisyydellä tarkoitetaan systeemin osien välistä jatkuvaa vuorovaikutusta ja se tulki-

taan usein kompleksisuuden keskeisimmäksi perusominaisuudeksi. Osasysteemien välinen 

rikas vuorovaikutus aiheuttaa ennalta arvaamatonta ja vaikeasti jäljitettävää resonointia sys-

teemissä ja sen tilassa. Kytkeytyneisyyttä ja sen voimakkuutta on joko mahdotonta tai miltei 

mahdotonta pyrkiä päättelemään, koska osien väliset suhteet muuttuvat dynaamisesti ja kaik-

kien toisiinsa vaikuttavien osien tunnistaminen on käytännössä mahdotonta. Tämä johtaa sii- 
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hen, että vaikutusten kohdentaminen ja vaikutukset ovat vain osittain hahmotettavissa. Yksit-

täiseksi aiottu toimenpide voi vaikuttaa tarkoitustaan laajemmin, joko positiivisesti tai nega-

tiivisesti. (Juuti&Luoma 2009, 116-117) Kompleksisuutta kuvataankin usein myös ilmiöiden 

ja vuorovaikutuksen yhteen kietoutumisena. 

Kytkeytyneisyys edellyttää korkeaa keskinäisriippuvaisuuden suhdetta. Mitä suurempi kes-

kinäisriippuvuus järjestelmien tai itsenäisten kokonaisuuksien välillä on, sitä laajempi on yh-

den toimijan toiminnan tai liikkeen aiheuttaman vaikutuksen tai häiriön ”väreily” muihin toi-

mijoihin. Korkealla riippuvuuden asteella voi olla haitallisia vaikutuksia kaikkialle toimin-

taympäristössä. Kun yksi toimija yrittää parantaa omaa tilaansa tai asemaansa, se voi huonon-

taa muiden tilaa. (Mitleton-Kelly 2003) Jokainen “parannus” voi siis vaikuttaa muihin toimi-

joihin kielteisesti tai tavalla, jota ei haluttu. Systeemien ja toimintaympäristön rajojen tarkka 

hahmottaminen ei ole aina mahdollista. Kompleksisuus on olemassa organisaatiossa ja järjes-

telmässä niinä lukemattomina mahdollisuuksina ja tapoina, joilla niiden osatekijät voivat vai-

kuttaa toisiinsa. (Bousquet 2009, 175) 

Keskinäisriippuvuudella tai keskinäissuhteella tarkoitetaan toisiinsa kytkeytyneissä systee-

meissä tapahtuvien muutosten vaikuttavuutta toisiin systeemeihin joko välillisesti (toimin-

taympäristön kautta) tai välittömästi (systeemien vuorovaikutuksen kautta). Mitä suurempi 

systeemien välinen keskinäisriippuvuus on, sitä laajemmin systeemien värähtely (häiriöt tai 

heijastukset) välittyy toimintaympäristössä. Yhden systeemin tai entiteetin hyödyllinen muu-

tos voi aiheuttaa muille systeemeille haitallisia muutoksia niin olosuhteisiin kuin toiminnalli-

suuksiin. Keskinäisriippuvuus on aina moniulotteista. (Mitleton-Kelly 2003) 

 

Mahdollisuuksien avaruuden hyödyntäminen 

Organisaation tarvitsee selviytyäkseen ja kukoistaakseen tutkia jatkuvasti mahdollisuuksien 

avaruutta (space of possibilities) ja luoda vaihtelua. Kompleksisuusajattelussa organisaation 

kannalta yhden optimaalisen strategian tai ratkaisun etsiminen ei ole mahdollista tai edes suo-

tavaa. Strategiat ovat optimaalisia vain tiettyjen, suurimmilta osin toimijasta riippumattomien 

olosuhteiden toteutuessa. Olosuhteiden muuttuessa strategiat eivät enää ole optimaalisia tai 

kaikissa tilanteissa edes käyttökelpoisia. Selviytyäkseen organisaation on jatkuvasti tarkkail-

tava toimintaympäristöään ja kokeiltava erilaisia strategioita. Useiden ”mikrostrategioiden” 

käyttäminen ja kehittäminen voi olla tarpeellista. Näiden on myös annettava kehittyä ennen 

sitoutumista yksittäiseen strategiaan. Epävakaissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joissa  
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edellytetään joustavuutta, on organisaation kannalta keskeistä muodostaa vaihteluun perustu-

via lähestymistapoja. Joustava adaptaatio edellyttää myös uusia kytkentöjä tai tapoja nähdä 

asiat uudella tavalla. Etsittäessä erilaisia toimintatapoja mahdollisuuksien avaruudesta, ei 

kaikkia vaihtoehtoja ole mahdollista arvottaa tai vertailla. (Mitleton-Kelly 2003) 

Mahdollisuuksien avaruuden hyödyntämisen voidaan nähdä olevan tulevien vaihtoehtoisuuk-

sien hahmottamista ja mahdollisten kehityskulkujen arvioimista. Strategioiden muotoilu ja 

valintojen tekeminen on pyrittävä pitämään avoimena, kunnes riittävä ymmärrys toimintaym-

päristöstä on kyetty saavuttamaan.  

Polkuriippuvuus 

Järjestelmällä voi olla useampia tasapainopisteitä. Termodynaamisissa systeemeissä voi olla 

kaksi tai useampia samanaikaisia tasapainotiloja samassa rajatussa tilanteessa. Tätä kutsutaan 

bistabiliteetiksi (bistability). Sillä tarkoitetaan systeemin mahdollisuutta kehittyä annettujen 

arvojen mukaan useampaan kuin yhteen tasapainoiseen tilaan. (Mitleton-Kelly 2003) 

Polkuriippuvaisuudella tarkoitetaan eri tiloihin päätymiseen johtavaa, systeemin kulkemaa tai 

sen mahdollisuuksien avaruudessa olevaa reittiä. Polkuriippuvuuteen liittyy systeemin tilan 

muutokset suhteessa sen bifurkaatiopisteissä tietoisesti tai tiedostamatta tekemiin valintoihin 

tai niiden tekemättä jättämiseen. Polkuriippuvuudessa systeemin valinnat vaikuttavat sekä 

olemassa oleviin että tuleviin päätöksiin.  

Systeemin noudattamat polut ovat mahdollisesti myös riippuvaisia systeemin historiasta, joka 

vaikuttaa tulevaan kehitykseen tarjoamalla mahdollisuuden useampaan valittavissa olevaan 

polkuun tai malliin. Tämä selittää myös sitä, miksi kompleksisen järjestelmän käyttäytyminen 

on erittäin vaikeasti ennakoitavissa. Polkuriippuvaisuuteen vaikuttaa systeemin palauteproses-

si, joka vahvistaa tai tasapainottaa sen toimintaa. (Mitleton-Kelly 2003) 

Palauteprosessi 

Kaikilla systeemeillä on takaisinkytkentämekanismi eli palauteprosessi (feedback). Palautteen 

tarkoituksena on kyetä säätämään systeemin tilaa ja toimintaa (kuva 2-12). Palaute voi olla 

negatiivista eli korjaavaa palautetta tai positiivista eli toimintaa vahvistavaa palautetta. Palau-

te on systeemin ja sen osasysteemien sisäinen prosessi, joka mahdollistaa oppimisen, toimin-

nan korjaamisen ja olosuhteisiin mukautumisen. (von Bertalanffy 1968) 
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Kuva 2-12: Yksinkertainen palauteprosessi avoimessa systeemissä
8
 (mukailtu von Bertalanffy 1968, 

43) 

Palauteprosessi on osa systeemin sisäistä vuorovaikutusta ja se nähdään tavallisesti mekanis-

mina, joka säätää systeemin toimintaa. Positiivinen palaute vahvistaa haluttua toimintaa tai 

ilmiötä, kun taas negatiivinen pyrkii tasapainottamaan ja korjaamaan toiminnan tai ilmiön 

alkutilan kaltaiseksi. Takaisinkytkentä terminä juontuu koneiden ja mekaanisten järjestelmien 

maailmasta ja kielestä. Inhimillisissä järjestelmissä käytetään termiä palaute tai palauteproses-

si, jolla erotellaan ihminen muista kompleksisista järjestelmistä. Systeemien hallittu muutos 

tapahtuu juuri palautteen avulla. (Mitleton-Kelly 2003; Juuti&Luoma 2009; Morgan 1997)  

Kompleksisessa toimintaympäristössä systeemin tulisi ensisijaisesti pyrkiä käyttämään ja 

muodostamaan positiivista palautetta. Vahvistavan palautteen käyttäminen tunnetaan komp-

leksisuusajattelussa ns. vahvistuvina sykleinä (reinforcing cycles). Päätöksenteon ja toimin-

nan nopeuttamiseksi tulisi johtamisessa tunnistaa mahdollisuudet vahvistuvien syklien hyö-

dyntämiselle osana systeemin toimintaa. (Juuti&Luoma 2009, 126) 

Systeemin ollessa kaukana tasapainosta, epälineaaristen vuorovaikutussuhteiden ollessa val-

lassa, systeemistä tulee liian herkkä ulkoisille vaikutuksille. Pienet ärsykkeet voivat tuottaa 

hätkähdyttäviä vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa koko järjestelmän uudelleen organisoitumi-

sen. Kaukana tasapainosta tilassa pienetkin väreilyt ja virtaukset voivat vahvistua jättimäisik-

si, rakenteita rikkoviksi aalloiksi. Inhimillinen järjestelmä on kaukana tasapainosta, kun jär-

jestelmä aiheuttaa värähtelyä riittävän etäällä vakiintuneista normeista tai tavanomaisista 

työskentelytavoista ja suhteista. Kun organisaatiota järjestelmänä häiritään, se voi saavuttaa 

kriittisen pisteen ja joko hajota epäjärjestykseen tai luoda uuden järjestyksen ja organisoitu-

misen muodon. Positiivinen tai vahvistava palaute sisältää tällaisen transformaation ja tarjoaa 

ymmärryksen alkupisteen kompleksisten järjestelmien jatkuvan muutoksen ja staattisuuden 

välille. Palauteprosessin toimimattomuus voi olla yksi syy sellaiselle väliintulolle, joka edis-

tää siirtymää kauemmaksi tasapainosta. (Mitleton-Kelly 2003) 
                                                           
8 Aiemmin sivulla 26 esitetty Boydin tilanteenarvio- ja päätöksentekomalli perustuu yleisen systeemiteorian systeemin toi-

mintaa säätävään takaisinkytkentäprosessiin. Mallin keskeisimpänä sisältönä voidaankin pitää ärsykkeiden suuntaa ja sisäisen 

vasteprosessin sisältöä (Boydin mallissa Orient). 
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Tämä voi olla myös seurausta negatiivisesta tai tasapainottavasta palautteesta, jolla on aiem-

min pystytty vaikuttamaan organisaation käyttäytymiseen, mutta joka ei enää tuota haluttua 

lopputulosta. Kun käyttäytymiseen ja sitä kautta toimintakyvyn parantamiseen tähtäävät toi-

menpiteet (ja aseman parantaminen toimintaympäristössä) jatkuvasti epäonnistuvat ja lisään-

tyvä muutos ei enää ole tehokasta, organisaation johdon on puututtava toimintaan saadakseen 

aikaan radikaalin muutoksen. Jos nämäkin korjaavat toimenpiteet epäonnistuvat, on uhka, että 

organisaatio ajautuu ja jumittuu jatkuvaan tehottomaan itsensä uudelleenjärjestelyn kehään. 

Yksi syy tällaiseen epäonnistumiseen voi olla luottavaisuus negatiivisen takaisinkytkennän 

tuottamaan säätelymekanismiin, joka on aikaisemmin historian aikana toiminut. Turbulentissa 

toimintaympäristössä, jossa koko organisaatioiden ekosysteemi voi olla muutoksessa, ei yleis-

tyksiä voi aina tehdä aiempien kokemusten perusteella. On mahdollista, että uusien käyttäy-

tymismallien ja rakenteiden on ilmaannuttava, ja ne voivat olla riippuvaisia positiivisesta pa-

lauteprosessista tai tulla mahdollisiksi vain sen kautta. (Mitleton-Kelly 2003) 

Negatiivinen palauteprosessi tapahtuu järjestelmässä, joka pyrkii tasapainottamaan häiriöti-

lanteet tai -tilat järjestelmän alkutilanteen palauttamiseksi. Positiivisessa palauteprosessissa 

järjestelmän häiriötilanteita vahvistetaan ja se siirtää järjestelmää yhä kauemmaksi alkutilan-

teesta. (Bousquet 2009, 165) Negatiivisen palauteprosessin käyttö systeemin säätämiseen 

edellyttää, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja alkuarvot tunnetaan. Jos näin ei ole, systee-

min säätäminen johtaa itseään korjaavaan käyttäytymiseen ja edelleen systeemin toiminnan 

suurempaan epäjärjestykseen ja toimimattomuuteen. Juuri tätä voidaan pitää kybernetiikan 

ongelmana kompleksisen toimintaympäristön arvioinnissa. (Boyd 1976; Bousquet 2009, 189) 

Inhimillisissä järjestelmissä kytkeytyneisyyden aste usein määrittelee palautteen voimakkuu-

den. Ihmisten vuorovaikutuksessa palauteprosessi muuttaa käyttäytymistä ja toimintatapoja. 

Ihmisten välinen palautteeseen liittyvä vuorovaikutus on harvoin suoraviivainen ”syöte-

prosessi-tuote” -kokonaisuus, jossa tulos olisi deterministinen ja täysin ennalta arvattavissa. 

Toiminta ja käyttäytyminen voivat vaihdella kytkeytyneisyyden asteen mukaisesti niin yksi-

löiden välillä kuin ajan ja kontekstin suhteen. Kompleksisessa järjestelmässä yksilöiden, toi-

mijoiden ja kokonaisuuksien keskinäinen palaute on keskeisessä osassa. Tarkastelemalla pa-

lautetta voidaan tunnistaa sen monitasoiset, moniprosessiset ja epälineaariset vaikutukset kon-

tekstikohtaisesti. (Mitleton-Kelly 2003) 

Mekaanisista rationaalisen ja lineaarisen logiikan järjestelmistä poiketen epälineaariset järjes-

telmät, kuten kompleksisesti sopeutuvat systeemit, kykenevät säätelemään käyttäytymistään, 

muuttamaan sisäistä rakennettaan ja määrittelemään uudelleen päämääränsä positiivisen (toi-

mintaa vahvistavan) palauteprosessin kautta. (Bousquet 2009, 179) 
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2.5.  Kompleksisuusjohtajuusteoria 

Kompleksisuusjohtajuusteoria perustuu kompleksisuusajatteluun. Kyseessä on johtajuusteo-

ria, jolla pyritään vastaamaan siihen, kuinka organisaatioiden tulisi toimia kompleksisessa 

toimintaympäristössä. Perinteisiin henkilökeskeisiin johtajuusteorioihin verrattuna teoria aut-

taa ymmärtämään ja hahmottamaan johtajuuden ja toimintaympäristön kompleksista luonnetta 

sekä näiden välistä suhdetta mahdollisimman realistisesti. (Uhl-Bien&Marion 2009; Noote-

boom&Termeer 2013; Raisio et al. 2019) 

Riippumatta valitusta organisaatiomallista, jokaisessa organisaatiossa on tai niihin muodostuu 

jonkinasteinen byrokraattinen hierarkia, johon johtajien asema perustuu. Tällaisissa perintei-

sissä organisaatio- ja johtamismalleissa tehokkuus, vakaus ja rationaalisuus arvotetaan organi-

saation adaptiivisuutta tärkeämmäksi. Omaksuttu hierarkkisuus voi estää itseorganisoitumisen 

ja vaikuttaa myös organisaation adaptiivisuuteen, resilienssin muodostumiseen ja vasteelli-

suuteen. (Uhl-Bien&Arena 2017) 

Kompleksisuusjohtajuusteoriassa johtajuus ei liity johtajayksilöihin, vaan johtajuus nähdään 

pohjimmiltaan systeemisenä ilmiönä. Johtajuus ilmenee systeemin sisäisenä kompleksisena 

vuorovaikutuksena, jossa kollektiivinen muutos rakentuu eri tahojen keskinäisestä vuorovai-

kutuksesta. Vuorovaikutus ja organisatoriset jännitteet luovat systeemiin uusia toimintamalle-

ja. Tämä ei kuitenkaan poista perinteisen johtajuuden tarvetta organisaatiossa ja sen toimin-

nassa. Muodollisessa johtaja-asemassa olevien tehtävä ei ole johtaa muutosta, vaan pikem-

minkin mahdollistaa vuorovaikutusprosessit ja hyväksyä muutoksen emergentti ja osittain 

hallitsematon luonne. (Uhl-Bien et al. 2007; Uhl-Bien&Marion 2009; Murphy et al. 2017) 

Vuorovaikutuksen lisäksi erilaiset organisaation sisäiset jännitteet (kuva 2-13) lisäävät sys-

teemin adaptiivisuutta. Kompleksisuusjohtajuusteoriassa korostetaan kahden organisaation 

sisäisen systeemin välistä jännitettä. Teorian mukaan kaikki organisaatiot sisältävät kaksi sys-

teemiä, operatiivisen (operational system) ja aloitekykyisen (entrepreneurial system) systee-

min. Operatiivinen systeemi tuottaa organisaatioon muodollisuutta, hierarkiaa, vakiointia ja 

suorituskykyä. Vastaavasti aloitekykyinen systeemi tuottaa innovaatioita, oppimista ja kehit-

tymistä. (Arena&Uhl-Bien 2016) 
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Kuva 2-13: Teoreettiset näkökulmat organisaation adaptaatioon johtavista jännitteistä (Uhl-

Bien&Arena 2018, 9) 

Organisaation operatiivinen systeemi pyrkii perustehtävän ylläpitämiseen, hallinnolliseen 

tehokkuuteen ja tasapainon tavoitteluun systeemin ja sitä ympäröivän ekosysteemin välillä. 

Aloitekykyinen systeemi pyrkii siirtämään organisaatiota pois tasapainosta luoden adaptaa-

tiokyvykkyyttä ja vasteellisuutta sekä kasvattaen organisaation joustavuutta ja sopeutuvuutta. 

(Uhl-Bien&Arena 2018; Uhl-Bien&Arena 2017)  

Kuvassa 2-14 operatiivinen systeemi kuvaa organisaatiossa vallitsevaa muodollista hierarkiaa 

ja sen valtasuhteita. Vastaavasti aloitekykyinen systeemi on organisaation läpileikkaava, ver-

kostomainen rakenne, joka liikuttaa erityisesti eritasoista informaatiota organisaatiossa. 

 

Kuva 2-14: Kompleksisuusjohtajuusteorian viitekehys (soveltaen Uhl-Bien&Arena 2018) 
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Mekaniikan peruslakien mukaisesti tasapainon saavuttaminen tarkoittaa kappaleen hitautta 

(inertiaa) eli ”kappaleen taipumusta jatkaa tasaisessa liiketilassaan, ellei siihen kohdistu kiih-

tyvyyttä aiheuttavaa voimaa.” Tätä tasapainotilaa voidaan kompleksisuusjohtajuusteorian 

mukaan vastustaa mahdollistamalla adaptiivisen tilan (adaptive space) syntyminen organisaa-

tioon eli lisäämällä itseorganisoitumista. Adaptiivinen tila tulee ymmärtää organisaation toi-

minnallisena ja alati muuttuvana verkostorakenteena, jossa vuorovaikutuksessa muodostunut 

informaatio läpäisee organisaation rakenteet. (Uhl-Bien&Arena 2018; Uhl-Bien&Arena 2017) 

Adaptiivisen tilan muodostuminen mahdollistaa aloitekykyisen systeemin ja operatiivisen 

systeemin kytkeytymisen toisiinsa sekä niiden tarpeiden muuttumisen organisaation sisäisiksi 

jännitteiksi. Jännitteet lisäävät adaptaatioita. Kuvassa 2-13 esitetään ne aloitekykyisen ja ope-

ratiivisen systeemin teoreettiset perustekijät, jotka muodostavat jännitteet systeemien välille. 

Pelkistetysti ilmaistuna adaptaatio syntyy systeemien välisessä tilassa silloin, kun organisaatio 

kykenee navigoimaan ja säätämään toimintaansa muodostaen samalla rajapinnan jännitteiden 

välille. Tämä rajapinta kehittyy uudeksi järjestykseksi, esim. uudeksi toimintamalliksi tai 

tuotteeksi, ja vastaa molempiin jännitteisiin. Uusi järjestys integroidaan osaksi organisaatiota 

ja se siirtyy operatiivisen systeemiin toimeenpantavaksi. (Uhl-Bien&Arena 2018; Uhl-

Bien&Arena 2017) 

Kompleksisuusjohtajuusteoria kuvailee kolme erilaista lähestymistapaa johtajuuteen; operatii-

visen johtajuuden (operational leadership), aloitekykyisen johtajuuden (entrepreneurial lea-

dership) ja mahdollistavan johtajuuden (enabling leadership). (Uhl-Bien&Arena 2018) Ope-

ratiivisella johtajuudella tarkoitetaan sitä johtajuutta, joka tapahtuu muodollisessa järjestel-

mässä, rakenteissa ja prosesseissa. Operatiiviseen johtajuuteen liittyy strategisia valintoja, 

resurssien jakamista, suunnittelua, toimeenpanoa, koordinointia, kustannusten hallintaa ja 

aikakriittisten päätösten tekemistä. Operatiivinen johtajuus on toiminnan jatkuvuuteen ja ole-

massa olevien toimintamallien hyödyntämiseen tähtäävää nk. eksploitatiivista johtajuutta. 

Tämä johtajuustyyppi henkilöityy organisaation muodollisen rakenteen mukaisesti. Aloiteky-

kyisellä johtajuudella tarkoitetaan johtajuutta, joka pyrkii rakentamaan uutta ymmärrystä, 

osaamista, tuotteita ja toimintamalleja ylläpitääkseen organisaation elinvoimaisuuden tulevai-

suudessa eli on riskejä ottavaa ja innovatiivisuutta korostavaa nk. eksploratiivista johtajuutta. 

Aloitekykyinen johtajuus on sisäsyntyistä, epämuodollista ja ilmaantuvaa toimintaa. Sitä ei 

ole kytketty hierarkkiseen asemaan tai yksilöön vaan toteutetaan tasosta ja asemasta riippu-

matta. Eksploraation ja eksploitaation samanaikaista toteuttamista kutsutaan molempikätisyy-

deksi (ambidexterity). (Uhl-Bien 2018; Raisio et al. 2019) 
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Mahdollistava johtajuus pyrkii luomaan, käyttämään ja suojaamaan adaptiivista tilaa organi-

saation sopeutumisen mahdollistamiseksi. Sen avulla lisätään operatiivisen systeemin ja aloi-

tekykyisen systeemin yhteenkietoutuneisuutta. Mahdollistava johtajuus tukee adaptiivisessa 

tilassa syntyneiden ideoiden ja innovaatioiden siirtämisessä operatiivisen systeemiin. Mm. 

tästä syystä se mielletään usein keskijohdon rooliin. Mahdollistava johtajuus voi ilmetä aloit-

teellisen johtajuuden tavoin kaikkialla organisaatiossa. Useimmiten se kuitenkin kytkeytyy 

erityisesti muodollisiin johtajiin. Johtajuustyyppiä voidaan muuttaa aina tilanteen edellyttä-

mällä tavalla, mikä lisää niin johtajan kuin organisaation ketteryyttä. (Uhl-Bien&Arena 2018; 

Nooteboom&Termeer 2013). Tätä johtajuustyypin muutosta voidaan kutsua tilanteen mukaan 

”manöveeraamiseksi”, säätämiseksi tai tilannejohtamiseksi. (Hanén 2017; Puustinen 2017) 

Kompleksisuusjohtajuusteoriassa jännitteet tulkitaan positiivisina, adaptaatiota lisäävinä teki-

jöinä. Keskinäisriippuvuuden ja organisaation sisäisen monimuotoisuuden kasvattaminen te-

hostavat jännitteiden syntymistä johtaen innovaatioiden syntyyn, uuden oppimiseen tai van-

hasta poisoppimiseen sekä luovuuden lisääntymiseen ongelmien lähestymistavoissa. Käytän-

nössä tämä voi tarkoittaa yhteistyöalustojen (esim. työpajat ja -ryhmät) luomista, toiminnalli-

suuksien välisten siilojen purkamista, tiimien rakentamista, erimielisyyden ja poikkeavien 

näkökulmien hyödyntämistä ja kokeilukulttuurin tehostamista. Tarkoituksena on luoda ilma-

piiri, joka hyväksyy epäonnistumisen ja epävarmuuden sekä kannustaa perusteltujen, poik-

keavien näkökulmien esille nostamiseen. (Uhl-Bien&Arena 2018) 

Tällaista lähestymistapaa hyödyntämällä johtaja ei pyri toimillaan vakauttamaan organisaati-

on tilaa, vaan horjuttamaan sen liikkeeseen ja muutokseen, pois tasapainosta, kohti kaaoksen 

reunaa, kuitenkaan suistamatta sitä täysin sattumanvaraiseen tilaan. (Plowman et al. 2007) 

Organisaation horjuttaminen pois tasapainosta ei kuitenkaan saa poistaa organisaation jäsen-

ten turvallisuudentunnetta eikä repiä organisaatiota tai sen toimintoja kauemmaksi toisistaan. 

(Arena&Uhl-Bien 2016) 

Adaptiivinen tila edellyttää toimiakseen uudenlaisten roolien omaksumista organisaatiossa. 

Tällaisia rooleja ovat välittäjät (brokers), yhdistäjät (connectors) ja innostajat (energizers). 

Välittäjät rakentavat yhteyksiä eri toimijoiden (mm. yksilöt, osastot, työryhmät) välille orga-

nisaation sisällä sekä ulkopuolelle. Välittäjien tarkoituksena on edistää informaation liikku-

mista, saada erilaiset informaatiot (sekä niiden tarpeet) kohtaamaan ja mahdollistaa uusien 

ajatusten syntyminen. Yhdistäjät puolestaan kehittävät näitä ajatuksia ja innovaatioita siten, 

että niistä pystytään luomaan paikallisia adaptaatioita. Adaptaatiot voidaan tarvittaessa levit-

tää koko organisaation käsittäväksi sovellukseksi, toimintamalliksi tai tuotteeksi. Ajatusten  
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jatkokehittäminen ja adaptoiminen sovellutuksiksi edellyttää ryhmiltä koheesiota. Koheesio 

kasvattaa luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta, joka mahdollistaa kehitystyöhön tarvitta-

van luottamuksellisen ja nopean tiedonkulun ryhmän jäsenten kesken. Yhdistäjien rooli on 

ryhmissä erityisen korostunut ja edellyttää näin ollen myös muodollista asemaa toiminnan 

turvaamiseksi. Innostajat pyrkivät motivoimaan toimijoita ja rohkaisemaan heitä kokeilemaan 

edistääkseen innovaatioiden syntymistä. Innostajien rooli on tärkeä kokeilukulttuuria vahven-

tamaan pyrkivässä organisaatiossa. Kuka tahansa organisaation jäsen voi toimia innostajana. 

(Arena et al. 2017; Uhl-Bien&Arena 2018) 

Kompleksisuusjohtajuusteoria korostaa itseorganisoitumisen merkitystä organisaatiossa. Or-

ganisaation on kyettävä kaikilla tasoilla ratkaisemaan kohdatut ongelmat ilman, että ne siirre-

tään hierarkiassa ylöspäin. Ongelmat kohdataan siellä missä ne ilmenevät ja niiden ratkaisut 

muodostetaan osittain itsenäisesti ja ketterästi. (Uhl-Bien et al. 2007) Liiallinen itseorganisoi-

tuminen voi johtaa siihen, että organisaation päämäärä (esim. toiminta-ajatus), tila (esim. joh-

tamisrakenne) ja toimintaympäristö eivät ole enää yhteensopivat. (Lichtenstein&Plowman 

2009) Operatiivinen systeemi ja operatiivinen johtajuus asettavat ne realistiset rajoitteet ja 

puitteet, joissa organisaation on viime kädessä toimittava. (Uhl-Bien&Arena 2017) Itseor-

ganisoituminen edellyttää palauteprosessien tehokasta hyödyntämistä. Negatiivinen palaute 

eli systeemin tilaa korjaava palaute mahdollistaa itseorganisoitumisen hallinnan organisaation 

toimiessa edelleen valitun vision ja mission mukaisesti. 
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄN ASETTAMINEN 

3.1.  Tutkimuksen tavoite 

Sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut siitä, kun Preussin kuningas Frederik II Suuri 

organisoi armeijansa linjaesikuntaorganisaationa taistelukentältä taistelukentälle. Toimin-

taympäristö on laajentunut uusiin ulottuvuuksiin (esim. ilma ja avaruus), sen fyysinen koko ja 

siitä saatavilla olevan informaation määrä ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ulottuvuudet lo-

mittuvat, limittyvät ja kietoutuvat yhä voimakkaammin toisiinsa, ja niiden välisten rajojen 

erottaminen muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi. Keskinäisriippuvuutta ja yhteen kietoutumista 

lisää myös se, että vastustaja pyrkii peittämään näkyvyyttä omaan järjestelmäänsä ja vaikeut-

tamaan oman järjestelmämme kykyä ymmärtää sekä vastata toimintaympäristön muutoksiin.  

Toimintaympäristön suhteellinen tai absoluuttinen muutos pakottaa sotilasorganisaation tar-

kastelemaan omaa suhdettaan toimintaympäristöön. Ovatko toimintaympäristön ja toiminnan 

kantavat periaatteet muuttuneet siitä, mihin nykyinen tapa organisoitua on suunniteltu? Onko 

ongelman luonne pysynyt muuttumattomana? Mihin ongelmaan nykyisen organisaation tulisi 

oikeastaan vastata ja miten? Mitä mahdolliset muutokset tarkoittavat sotilasorganisaatiolle? 

Toimintaympäristön muuttuessa epälineaariseksi ja vaikeasti ennakoitavissa olevaksi tuleekin 

tarkastella myös sitä, miten organisointi kyetään toteuttamaan ja mitkä tekijät edesauttavat 

saavuttamaan sellaisen loppuasetelman, jossa organisaatio on aidosti mukautunut uudenlaisiin 

haasteisiin eli organisoituminen on onnistunut. Kompleksisen ongelman ratkaisu näyttäytyy 

lineaariseen ajatteluun sopimattomalta ja saattaa pakottaa ajattelemaan, miten muuttuvaan 

ongelmaan, muuttuviin reunaehtoihin, tuntemattomiin alkuarvoihin ja tekijöihin sekä infor-

maatiota tulvivaan kokonaisuuteen pystytään vastaamaan.   

Tässä tutkimuksessa sotilasorganisaatio ymmärretään inhimillisenä järjestelmänä, joka toimii 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Sotilasorganisaation merkittävimmät erot muihin orga-

nisaatioihin ovat sen toimintaympäristö ja eksistentiaalinen tarkoitus. Ero esim. liiketaloudel-

lisin perustein toimivaan organisaatioon on se, että sotilaallisessa toimintaympäristössä on 

toimijoita, jotka pyrkivät joko lamauttamaan tai tuhoamaan toisia organisaatioita. Tämä ero 

heijastuu myös organisaation eksistentiaaliseen tarkoitukseen. Sotilasorganisaation selviyty-

misestä on riippuvainen koko yhteiskuntajärjestelmä. Sotilasorganisaation epäonnistuneet 

valinnat ja päätökset voivat johtaa lisäksi ihmishenkien ja resurssien tarpeettomaan menetyk-

seen. (JOKÄ, 12-13) 
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Jos organisaatio on väline, jolla esim. yksilöiden ja joukkojen toiminta koordinoidaan toimin-

nan tehostamiseksi ja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, voidaan organisointi tulkita siksi 

toiminnaksi, joka kerää ja yhdistää yksilöt ja joukot toimimaan tehtävän edellyttämällä taval-

la. Organisointi on tällöin mm. hallintaa, johtamista ja vallankäyttöä. Vastaavasti organisoi-

tuminen voidaan tulkita samalla tavalla ajattelevien ja samaa päämäärää tavoittelevien yksi-

löiden ja/tai joukkojen osittain spontaaniksi tai autonomiseksi järjestymiseksi. Organisoitumi-

nen on tällöin vuorovaikutusta ja johtajuutta. 

Johtamiskäyttäytymisen ja johtajuuden muutos nähdään sotilasjohtamisessa liittyvän kiinteäs-

ti vallitsevaan toimintaympäristöön. Toimintaympäristön luonne ja tehtävä määrittävät johta-

miskäyttäytymisen vaatimukset. (JOKÄ, 30-34) Organisointi ja organisoituminen jäävät Joh-

tamisen käsikirjassa määrittelemättä.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa sellaisia tekijöitä, jotka sotilasorganisaation on 

kyettävä huomioimaan omassa organisoitumisessaan, jotta se kykenee vastaamaan oman toi-

mintaympäristönsä monimuotoisuuteen, dynaamisuuteen ja yhteen kietoutuneisuuteen. 

3.2.  Tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksessa vastataan siihen, miten Merivoimat tulisi organisoida, jotta se kykenee vas-

taamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tutkimustehtävä on jaettu kolmeen tutkimusongelmaan 

(kuva 3-1): 

Tutkimusongelma 1 (TO1): Mitä kokonaisvaltainen ongelmien ratkaisu edellyttää organisaa-

tiolta/organisoinnilta tulevaisuudessa?  

Tutkimusongelmalla tutkitaan organisaation valtarakenteiden ja toiminnallisten rakenteiden 

suhdetta toisiinsa sekä sitä, millaisia ominaisuuksia niillä tulee olla kompleksisessa toimin-

taympäristössä. Tutkimusongelma yksi (TO1) mahdollistaa vastaamisen tutkimusongelmaan 

kolme (TO3) sekä välillisesti tutkimustehtävään. Tutkimusongelma kytkeytyy perinteisiin 

organisaatio- ja johtamisteorioihin sekä kompleksisuuteen organisaatioviitekehyksen kautta. 

Tutkimusongelma 2 (TO2): Miten kompleksisuus ilmenee organisaation eri johtamistasoilla? 

Tällä tutkimusongelmalla tutkitaan kompleksisten ongelmien näkyvyyttä ja niiden haasteelli-

suutta sotilasorganisaation eri johtamistasoilla. Tutkimusongelman selvittäminen mahdollistaa 

vastaamisen tutkimusongelmaan yksi (TO1) ja kolme (TO3) sekä välillisesti tutkimustehtä-

vään. Tämä tutkimusongelma kytkeytyy sekä organisaatio- ja johtamisteorioihin että komp-

leksisuusjohtajuusteoriaan johtajuus- ja tietojohtamisen viitekehysten kautta. 
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Tutkimusongelma 3 (TO): Millainen organisaatiomalli soveltuu monimuotoiseen, nopeatem-

poiseen ja keskinäisriippuvaiseen toimintaympäristöön?  

Tutkimusongelmalla selvitetään kompleksiseen toimintaympäristöön sopivaa organisaatio-

mallia, joka kykenee toimimaan riittävän tehokkaasti. Tutkimusongelman selvittäminen mah-

dollistaa vastaamisen tutkimustehtävään yhdessä muiden tutkimusongelmien kanssa. Tämä 

tutkimusongelma kytkeytyy sekä organisaatio- ja johtamisteorioihin että kompleksisuuteen 

organisoitumisen (organisaatio ja johtajuus) viitekehyksen kautta. 

 

Kuva 3-1: Tutkimustehtävän kehys 

3.3.  Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen aihealue on erittäin laaja, joten tutkimuksesta on rajattu pois mm. Merivoimien 

nykytilan kartoittaminen ja organisaatiokulttuurin vaikutukset organisoitumiseen. Tavallisesti 

organisaatiotutkimukseen kuuluva organisaatiossa vallitsevan tilan havainnoiminen ja tutki-

minen jätettiin pois, koska haluttiin tutkia organisoitumista tulevaisuudessa. Tässä tutkimuk-

sessa ei pyritä määrittämään muutoksen vaiheita tai muutosprosessia, vaan pikemminkin ku-

vaamaan sitä suuntaa, joka Merivoimien tulisi ottaa kyetäkseen toimimaan tehokkaasti, oikea-

aikaisesti ja joustavasti laaja-alaisia uhkatekijöitä vastaan yksin ja yhdessä muiden toimijoi-

den kanssa. 

Organisaatiokulttuurilla on keskeinen merkitys organisaation toimintaan ja siinä vallitsevaan 

tilaan. Koska kyseessä on teoreettinen tarkastelu yhdestä mahdollisesta kehityssuunnasta, ra-

jattiin organisaatiokulttuuri pois tutkimuksesta. On kuitenkin todettava, että organisaatio- ja 

toimintakulttuuri heijastuvat myös vallitsevaan ymmärrykseen toimintaympäristöstä, ongel-

mien luonteista, kyvykkäästä organisaatiosta ja johtajuudesta. 
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3.4.  Tutkimuksen tieteenfilosofiset valinnat 

Tieteenfilosofialla tarkoitetaan taustaoletuksia ja uskomuksia, joita yleisesti on tiedon luotees-

ta (epistemologia), tiedon olemuksesta (ontologia) ja ongelmien ratkaisuun käytettävissä ole-

vista menetelmistä (metodologia). Epistemologia pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten tie-

toa on saatavilla. Ontologia vastaa kysymykseen, mitä tieto on. Pelkistettynä on siis kyse filo-

sofisesta näkökulmasta tutkimuksen menetelmään, tutkimukseen ja sen tuloksiin. (Rantapel-

konen&Koistinen 2014; Huhtinen et al. 2002; Sirén&Pekkarinen 2017) 

Tämä tutkimus kuuluu luonteeltaan konstruktivistiseen ja ymmärtävään (aristoteelinen) tut-

kimusperinteeseen, jossa pyritään löytämään havaintojen ja merkitysten kautta käsitys tutkit-

tavasta ilmiöstä ja sen vaikutuksesta olemassa olevaan tietoon sekä kuvailemaan näitä käsi-

tyksiä. Tutkimuksessa esitettävät ilmiöt ovat tosia, mutta suhteellisia vallitsevaan ymmärryk-

seen. Tieto ei siis ole muuttumatonta ja olemassa olevaa, vaan se muodostetaan tulkinnoilla 

ilmiöistä sekä niihin liittyvistä tekijöistä. Esitetyt tosiasiat ovat yksilöiden tulkintoja, tiedon ja 

päättelyn rakennelmia ilmiöistä (kompleksisuus), toiminnasta (organisointi) ja vallitsevasta 

todellisuudesta (toimintaympäristö).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtä mahdollista tulevaisuutta, joka muodostuu näkemyk-

sistä ja päättelystä sekä näiden kautta rakentuvasta tutkimuskohteen tulkinnasta. Tästä johtuen 

yhtä yksiselitteistä totuutta tutkittavasta kohteesta ei voi muodostaa. Kysymys on siis tiedon 

ja totuuden linkittymisestä ympäristöön, jonka kautta ilmiötä tarkastellaan. Lisäksi tutkimus-

kohdetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ilman, että sen osatekijöitä eriytetään toisistaan. 

Tiivistettynä, työ noudattaa konstruktivistista tieteenfilosofiaa, joka hyödyntää realistista on-

tologiaa ja relativistista epistemologiaa. 

 



53 

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄ 

4.1.  Aineistoon perehtyminen ja esiymmärryksen muodostaminen 

Tutkimus aloitettiin aiheeseen perehtymällä ja taustateorian muodostamisella, minkä tarkoi-

tuksena oli hahmottaa tutkittavaa kohdetta (organisointi) ja kompleksisuutta organisointiin 

vaikuttavana ilmiönä (kuva 4-1). Taustateorian avulla muodostettiin esiymmärrys tutkimusta 

varten. Esiymmärryksellä tarkoitetaan tutkijan ennakkokäsitystä tutkittavasta ilmiöstä tai koh-

teesta. (Rantapelkonen&Koistinen 2016, 1) Perehtyminen ja taustateorian muodostaminen 

toteutettiin tutustumalla kompleksisuudesta laadittuihin väitöskirjoihin, tunnettujen komplek-

sisuustutkijoiden julkaisuihin sekä eri asevoimien ja sotilaiden julkaisuihin kompleksisuudes-

ta sotilaallisessa viitekehyksessä. Esiymmärryksen muodostamisessa perehdyttiin myös perin-

teisen organisaatio- ja johtamistutkimuksen julkaisuihin ja artikkeleihin. 

Taustateoriasta muodostetun esiymmärryksen avulla hahmotettiin alustavat johtoajatukset 

tutkimuksen empirian läpiviemiseen. Johtoajatusten muodostaminen, kehittäminen ja ylläpi-

täminen ovat tyypillisiä piirteitä abduktiiviselle päättelylle. (Rantapelkonen&Koistinen 2016, 

1) Taustateorian perusteella muotoiltiin myös haastattelun tausta-aineiston teemat, jotka joh-

dettiin esiymmärryksen perusteella muodostetusta johtoajatuksesta.  

 

Kuva 4-1: Tutkimusasetelma 
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Väitöskirjassaan Tom Hanén (2017) esittää teesin, jonka mukaan ilmiöiden, tapahtumien ja 

tekijöiden kompleksiseen luonteeseen on vastattava kompleksisuudella. Yhtenä näkökulmana 

tämän teesin johtavista argumenteista hän pitää kompleksisuuden määrittelyä. Hänen mu-

kaansa kompleksisuuden luonteeseen ikään kuin kuuluu pyrkimys välttää määritellyksi tule-

mista. Pystyäkseen ymmärtämään asioiden kompleksista olemusta, on ensin ymmärrettävä 

kompleksisuutta ja siihen liittyvää kompleksisuusajattelua. 

Laadullinen tutkimusote mahdollistaa parhaiten tämän perusteen saavuttamisen, koska sen 

arvioitiin kykenevän tuottamaan riittävän määrän kompleksista ja yksityiskohtaista aineistoa 

analyysia varten. Lisäksi laadullisen tutkimuksen voidaan arvioida tuottavan ymmärrystä laa-

ja-alaisesta, vaikeasti hahmotettavasta ja monitahoisesti kytkeytyneestä ilmiöstä. (Creswell 

2013, 48) 

Laadullinen tutkimus voi vaihdella huomattavasti eikä sille ole määrällisen tutkimuksen ta-

paista vakiintunutta rakennetta ja menetelmää. Tutkimuksessa määritetään tutkimusongelma 

ja tutkimuskysymykset, valitaan tarkoituksenmukainen tapa kerätä ja analysoida aineisto, ja 

esitetään tutkimustulokset ja niihin perustuva pohdinta. (Creswell 2013, 50-51) Tämän tutki-

muksen rakenne noudattaa edellä kuvattua Creswellin ajatusta. Johtopäätökset pyritään koh-

distamaan niin käytäntöön sovellettavissa oleviin kuin teoreettiseksi jääviin teeseihin. 

4.2.  Haastattelun tausta-aineiston kerääminen 

Haastattelun tausta-aineistoksi hahmoteltiin kuvaus tulevaisuuden sotilaallisesta toimintaym-

päristöstä, mikä saattaa asettaa premissejä organisaatiolle ja organisoinnille. Tulevaisuusku-

vaus laadittiin hyödyntämällä tulevaisuustutkimuksen skenaariomenetelmää
9
.  

Skenaario voidaan määritellä hahmotelmaksi loogisten tapahtumien ja toimintojen sarjasta, 

joka esittää mahdollista tulevaisuutta. Se on käsikirjoitus, jossa tulevaisuuden toimintaympä-

ristö, toimintavaihtoehdot ja niiden tapahtumaketjut kuvataan mahdollisimman kokonaisval-

taisesti käytettävissä olevan tiedon ja olettamusten perusteella (Rubin 2004). Skenaarioita 

käytetään tulevaisuustutkimuksen työvälineenä, jolla pyritään tukemaan esimerkiksi organi-

saation strategista suunnittelua ja johtamista (van der Heijden 2005; Chermack et al. 2001). 

Skenaarion voidaan nähdä myös olevan kuvaus yhteisesti sovittujen ja omaksuttujen käsitys-

ten tai olettamusten mahdollisesta kehityskulusta, jossa ei pyritä esimerkiksi esittämään orga-

nisaation toivomaa tulevaisuuden tilaa ja sen vastakohtaa, vaan esittämään mahdollinen, tiet-

tyjen ehtojen täyttymistä edellyttävä tulevaisuusnäkymä. (Rubin 2004) 

                                                           
9 Skenaarion määritelmä on erittäin laaja-alainen ja sen sisältö osittain monitulkintainen. Skenaario esitetään sivistyssanakir-

joissa käsikirjoitukseksi, laajaksi toimintasuunnitelmaksi, hahmotelmaksi, tiettyihin oletuksiin perustuvaksi ennusteeksi tai 

luonnostelmaksi tai suunnitelmaksi tulevaisuutta kuvaavasta toimintojen tai tapahtumien sarjasta. (suomisanakirja.fi 2018; 

Webster’s comprehensive dictionary of the English language 1996) 
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Skenaariotyö aloitettiin muodostamalla riittävä esiymmärrys tulevaisuustutkimuksen mene-

telmistä ja skenaariotyöskentelystä. Koska skenaarion tarkoituksena oli toimia vain haastatte-

lujen tausta-aineistona, jolla kuvataan yksi mahdollinen kehitysnäkymä mahdollisesti asiaan 

aiemmin perehtymättömille asiantuntijoille, se luotiin käyttäen käsitekarttaa ja tulevaisuustau-

lukointia. Käsitekartoituksen kautta selvitettiin ja kartoitettiin sitä, millaisia kehitysnäkymiä 

sotilaallinen toimintaympäristö voi sisältää. Näin skenaario rajattiin käsittämään vain toimin-

taympäristön ja teknologian muutostrendit suhteessa organisaatioon ja johtamiseen. 

Puolustusvoimien strategisessa suunnittelussa rakennetaan tulevaisuusnäkymä suunnittelun 

horisontaalisen etäisyyden mukaan. Tässä tutkimuksessa Puolustusvoimien virallinen tule-

vaisuusarvio rajattiin pois sen suojaustason takia. Tulevaisuuden toimintaympäristön arvioin-

nissa käytettiin julkisia lähteitä, pääosin yhdysvaltalaisia julkaisuja. Lähdettä ei voida arvottaa 

sen salassa pidettävyyden perusteella, koska eri valtiot käyttävät strategisia tutkimuksia ja 

raportteja osana omaa strategista viestintäänsä. Osa valtioista siis kertoo avoimesti näkemyk-

sensä tulevaisuuden taistelukentästä, sen piirteistä sekä esimerkiksi vaikutuksista johtajuu-

teen, organisointiin ja teknologiaan. Haastattelussa tausta-aineistona käytetty skenaario perus-

tuu vain länsimaiseen näkemykseen, jolloin sitä ei voida pitää ainoana totuutena asiasta. Ai-

neiston arvioitiin olevan riittävä tulevaisuuden toimintaympäristön kuvaamiseksi. 

Käsitekartassa nostettiin esiin ne tekijät (mm. aika-, ulottuvuus-, laatu-, vaikutus-, olosuhde-, 

teknologia- ja johtajuustekijät), joita pidetään keskeisinä ja tunnettuina (known knowns) tule-

vaisuuden toimintaympäristössä. Niiden perusteella muodostettiin tulevaisuustaulukko, jossa 

muodostui kaksi erilaista loogista ja mahdollista kokonaisuutta kuvaamaan tulevaisuuden 

toimintaympäristöä. Näistä kahdesta näkökulmasta koostettiin yksi toimintaympäristökuvaus, 

jossa pyrittiin huomioimaan kaikki käsitekartassa esiin nousseet tekijät.  

Luonnosteltu skenaario tarkastutettiin kolmella yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijalla ja 

heidän muutos- ja korjausehdotuksensa päivitettiin tarvittavilta osin skenaariokuvaukseen. 

Ehdotukset tarkasteltiin yhdessä ehdotuksen laatijan kanssa ennen niiden sisällyttämistä lo-

pulliseen skenaarioon. Valmis skenaario testattiin osana pilottihaastattelua. 

Tulevaisuuden tutkimuksessa hyvälle skenaariolle voidaan määrittää muutama perusperiaate, 

jotka sen tulisi täyttää. Skenaarion tulee tuottaa uutta tietoa tai näkökulmia tarkasteltavasta 

ilmiöstä. Vaihtoehtoisia skenaarioita on oltava riittävästi (vähintään kaksi, enintään neljä), 

jotta ne kykenevät heijastamaan epävarmuutta.  Skenaarion on oltava mahdollinen eli sen on  
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rakennuttava loogisesti, edustettava vallitsevaa tietämystä ilmiöstä ja olla sosiaalisesti uskot-

tava. Skenaarion on oltava johdonmukainen, ymmärrettävä ja sen tapahtumaketjujen kehitys-

kulun tulee olla perusteltavissa. Skenaarion on oltava oleellinen tutkimuksen kohteelle tuotta-

en uusia, kokonaisvaltaisia ja haastavia ajatuksia hypoteesin, strategian tai suunnitelmien tes-

taamiseksi. Hyvässä skenaariossa tulisi olla kuvaus toimijoista, toiminnoista, vaihtoehdoista, 

valinnoista, yhteyksistä ja ajanhetkistä. (Van der Heijden 2005; Rubin 2004) 

Suoritetun tarkastuksen ja pilottihaastattelun perusteella arvioitiin, että skenaario täyttää sille 

asetetut vaatimukset, vaikka niitä tuotettiin vain yksi. Huomioiden käytettävissä oleva aika ja 

käyttötarkoitus, ei useamman skenaarion tuottaminen olisi ollut järkevää. Skenaario on varsin 

abstrakti ja kuvaa toimintaympäristöä hyvin yleisellä tasolla. Liian tarkan ja yksityiskohtaisen 

skenaarion arvioitiin johdattavan asiantuntijat keskeisen tutkimuskohteen sijaan sivuraiteelle. 

Lisäksi se olisi saattanut vaikuttaa tutkimuksen suojaustasoon ja rajoittaa sen julkisuutta. Tut-

kimuksen kannalta keskeinen huomio oli se, että asiantuntijoiden substanssiosaaminen keskit-

tyi pääasiassa muuhun kuin toimintaympäristön teknologiseen tai operaatiotaidolliseen hyö-

dyntämiseen. Tästä syystä toimintaympäristön tarkempi kuvaaminen ja taustoittaminen arvi-

oitiin tarpeettomaksi. 

Tulevaisuusskenaarion laatiminen ja käyttäminen aineiston keräämisessä muodostaa itsessään 

haasteen, koska se on aina spekulaatio ja parhaimmillaankin vain taustatietoon perustuva ar-

vio. Haastavaa on se, miten totuudenmukaisena spekulaationa skenaariota voidaan pitää, eli 

voidaanko sen spekulatiivisuus perustella muun tutkimuksen tuella, ja miten todennäköisenä 

skenaariokuvausta voidaan pitää. (Van der Heijden 2005; Rubin 2004; Mannermaa 1999) 

Tulevaisuuden ennakointi, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päähän, on kompleksisen 

maailmankuvan näkökulmasta ristiriitaista. Tämä johtuu siitä, että sodan tai taistelun, jota ei 

ole käyty ja jota suurella todennäköisyydellä ei tulla koskaan käymään (ainakaan kuvatulla 

tavalla tai kuvatussa ympäristössä) arvioiminen uskottavasti on erittäin haastavaa, ellei jopa 

mahdotonta. On siis tyydyttävä tarkastelemaan sitä, mitä pystytään arvioimaan. Tässä tutki-

muksessa aineiston keräämiseen käytetty skenaario ymmärretään yhdeksi mahdolliseksi ku-

vaukseksi tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja sen asettamista premisseistä.  
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4.3.  Aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineiston hankinnan menetelmäksi valittiin asiantuntijahaastattelut (expert inter-

view). Se on yksilöhaastattelun muoto, jossa informantit on valittu erityisen osaamisensa, kou-

lutuksensa, asemansa ja edustamansa organisaation perusteella. Asiantuntijahaastattelun tar-

koituksena on koota informanttien tietoa laaja-alaisista kysymyksistä, organisaatioista, kehi-

tyksestä ja tulevaisuuden näkymistä. (Alastalo et al. 2017, 215-217) Asiantuntijahaastattelu 

valikoitui tarkoituksenmukaisimmaksi aineiston hankintamenetelmäksi, koska tutkittava aihe 

ja valittu taustateoria edellyttivät aiempaa tuntemusta kompleksisuudesta. Lisäksi tulevaisuu-

teen kohdistuvan tutkimuksen aineiston hankintaa ei helposti pysty toteuttamaan muilla kei-

noilla kuin haastatteluilla. Haastattelutyypin kritiikki kohdistuu haastattelijan perehtyneisyy-

teen ja informatin kykyyn vaikuttaa haastattelijan mielipiteisiin ja näkemyksiin tutkittavasta 

asiasta. (Anttila 1998)  

Asiantuntijahaastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna, soveltaen puolistrukturoidun teema-

haastattelun rakennetta. Teemahaastattelua kuvataan valittujen teemojen viitoittamaksi kes-

kusteluksi. Teemahaastattelulla voidaan kerätä niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivista aineis-

toa eikä se edellytä kohdennetun (focused interview) haastattelun tavoin kokeellisesti aikaan-

saatua yhteistä kokemusta. Teemahaastattelussa on keskeistä, että yksittäisten, tarkkaan muo-

dostettujen kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen teemojen mukaisesti. (Hirsjär-

vi&Hurme 2014, 47-48; Rantapelkonen&Koistinen 2016, 33)  

Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua ja siinä ko-

rostuu merkitysten sisältö sekä merkitysten antaminen vuorovaikutuksessa. Haastattelussa 

teema-aiheet ovat kaikille informanteille samat, mutta niiden järjestys on avoin riippuen vuo-

rovaikutuksen etenemisestä, olematta kuitenkaan täysin vapaa kuten syvähaastattelu. (Hirsjär-

vi&Hurme 2014, 48) Lähtökohtana pidetään oletusta, että informantti on kokenut käsiteltävän 

asian tai ilmiön. (Rantapelkonen&Koistinen 2016, 33) Tätä oletusta ei voitu pitää validina 

vaatimuksena tulevaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa, eikä se näyttäytynyt haastattelujen 

aikana ongelmana informanteille. Tästä syystä haastattelutyypistä käytetään termiä sovellettu 

teemahaastattelu.  

Teemahaastattelua edelsi taustateorian kautta tapahtunut ilmiöön ja kompleksisuusajatteluun 

perehtyminen, mikä mahdollisti tutkimuksen kannalta keskeisenä pidettyjen teemojen tunnis-

tamisen ja niiden perusteella tapahtuvan haastattelurungon muodostamisen. Haastatteluja var-

ten laadittiin pelkistetty haastatteluopas, joka sisälsi haastattelun johdannon, tausta-aineiston,  
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teemat, teemoja tarkentavat apukysymykset ja keskeisten käsitteiden määritelmät. Haastatte-

luissa noudatettiin opasta muilta osin kuin tarkentavien apukysymysten osalta, joiden käyttö 

oli harkinnanvaraista ja tilannesidonnaista haastattelun vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi.  

Haastateltavaksi valitut henkilöt valittiin harkinnanvaraisella näytteenotolla, perustuen infor-

manttien tuntemukseen erityisesti kompleksisuudesta, kompleksisuusajattelusta tai komplek-

sisesta johtajuusteoriasta. Informantit valittiin tietoisesti Puolustusvoimien ulkopuolisista asi-

antuntijoista, jotta vältyttiin instituution indoktrinaation ja historiallisten valintojen (mm. pe-

rinteet) tuottamilta mahdollisilta vääristymiltä. Tällaisina vääristyminä pidettiin esim. aiem-

paa osallistumista Puolustusvoimien organisaatiouudistuksiin päättävässä asemassa tai sen 

valmisteluihin välittömästi kytkeytymistä (valmistelija, esittelijä jne.). 

Tutkimuksessa oli seitsemän informanttia, joista yksi ei omannut aiempaa tuntemusta komp-

leksisuustutkimuksesta. Tämän informantin asiantuntemus kohdistui erityisesti sotilasorgani-

saation toimintaan tulevaisuudessa ja Merivoimien tulevaisuuden toimintaympäristöön. Sa-

malla hän toimi referenssinä haastattelun toimivuudelle ja siinä muodostuvan informaation 

laadulle. Kaikille seitsemälle informantille esitettiin sama tausta-aineisto ja aihealueet. Eroa-

vaisuudet haastatteluiden välillä muodostuivat aihealueiden käsittelyjärjestyksestä. 

Tutkimuksen informanteista viisi oli kompleksisuustutkijoita ja tohtorikoulutettuja; yksi oli 

kompleksisuustutkija, johtava konsultti ja diplomi-insinööri ja yksi upseeri. Kaikilla oli lisäksi 

taustaa johtamis- tai organisaatiotutkimuksesta tai organisaation johtamisesta. Kaksi infor-

manttia oli saanut sotatieteellisen koulutuksen. Kuusi informanttia työskenteli julkisen sekto-

rin eri hallinnonaloilla, ja yksi informantti työskenteli kaupallisella sektorilla. 

Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten kompleksi-

suus ilmenee annetussa tilanteessa tutkittavassa toimintaympäristössä ja organisaatiossa ja 

mitä premissejä organisoinnissa tulisi erityisesti huomioida kompleksisuuteen vastaamiseksi.  

Haastattelun teemat ja apukysymykset olivat:  

1) Tulevaisuuden sotilaallisen toimintaympäristön vaatimukset ja haasteet organisaatiolle/ 

organisoinnille. 

• Toimintaympäristön muutoksen keskeiset tekijät organisaation/organisoinnin kannalta 

• Johtamistasojen (strateginen, operatiivinen, taktinen) väliset eroavaisuudet 
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2) Kompleksisuus ja organisointi. 

• Epävarmuus näyttäytyminen organisoinnin näkökulmasta 

• Välittömästi tai välillisesti organisaation epävarmuutta lisäävät tekijät 

• Tekijät (attribuutit), jotka kasvattavat organisaation kykyä toimia epävarmuutta, 

kompleksisuutta ja epälineaarisuutta ilmentävässä toimintaympäristössä 

• Systeemin sisäisen ja systeemien välisen muutosnopeuden merkitys organisoinnin 

kannalta 

3) Jaetun ja yhteisen ymmärryksen muodostaminen. 

• Yhteisen ymmärryksen merkitys epävarmuuteen, epälineaarisuuteen ja kompleksisuu-

teen vastaamiseksi 

• Mitkä tekijät korostuvat yhteisen ymmärryksen muodostamisessa 

4) Johtaminen ja johtajuus tulevaisuudessa. 

• Johtamisen tai johtajuuden näyttäytyminen organisoinnin osalta tulevaisuuden toimin-

taympäristössä 

• Itseorganisaation/itseorganisoitumisen merkitys kompleksisuuteen ja epälineaarisuu-

teen vastaamisessa 

5) Organisaation mukautuminen ja oppiminen edellytyksenä kompleksisuuteen vastaamiseksi. 

• Organisaation oppiminen ja sen kyky innovoida merkitys ketteryydelle ja muokkau-

tumiskyvylle 

Haastattelun tausta-aineistoksi laadittu skenaariokuvaus (liite 2) lähetettiin informanteille etu-

käteen sähköpostitse, jotta he pystyivät tutustumaan ja perehtymään skenaarioon ennen varsi-

naista haastattelua. Informanttien perehtymistä tiedusteltiin haastatteluiden aloittamisen yh-

teydessä. Kolme heistä ilmoitti, että eivät olleet ehtineet tai halunneet tutustua materiaaliin 

ennen haastattelua. 

Haastattelurunko (haastatteluopas), haastatteluteemat ja tausta-aineiston kytkeytyminen tutkit-

tavaan ilmiöön, pilotoitiin syksyllä 2018 kahdella testihaastattelulla. Haastattelukohteina oli  
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kaksi yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijaa. Pilotoinnissa selvitettiin, miten tausta-aineisto 

kytkeytyy valittuihin alustaviin haastatteluteemoihin ja millaista intuitiivista aineistoa haastat-

teluteemat tuottavat. Pilottihaastatteluja ei toteutettu kokonaisuudessaan, koska testaamiseen 

käytettävissä olleiden opiskelijoiden tuntemusta tutkittavaan ilmiöön ei voitu pitää riittävänä. 

Ensimmäinen pilotointi osoitti, että alustavat haastatteluteemat kytkeytyvät tausta-aineistoon, 

mutta niiden asettelua on muutettava väärinymmärryksen ja tulkintavirheen välttämiseksi. 

Muutetut haastatteluteemat testattiin toisessa testihaastattelussa, joka osoitti, että tausta-

aineisto kytkeytyy valittuihin teemoihin ja teemat tuottavat riittävän laadukasta aineistoa.  

Toisen testihaastattelun jälkeen haastatteluteemat esiteltiin tutkimuksen ohjaajalle. Haastatte-

luteemoihin lisättiin haastattelun vuorovaikutuksen lisäämistä edistäviä apukysymyksiä. Näitä 

apukysymyksiä tarkoitettiin käytettäväksi tilanteissa, joissa haastattelua tulee haastattelijan 

toimesta ohjata tutkimuksen kannalta keskeisinä pidettyihin tekijöihin tai vuorovaikutuksen 

lisäämiseksi haastattelutilanteessa. 

Haastattelut toteutettiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä ajanjaksona. Informan-

teilta tiedusteltiin ensivaiheessa kiinnostuneisuutta ja halua osallistua tutkimukseen. Ainoas-

taan yksi informanttiehdokas kieltäytyi haastattelusta. Haastatteluajankohdat sovittiin siten, 

että informantti itse esitti haastattelupaikkaa ja tarkempaa ajankohtaa. Näin pyrittiin lisäämään 

informantin sitoutumista haastattelutapahtumaan ja madaltamaan osallistumiskynnystä. 

Seitsemästä haastattelusta neljä toteutettiin tapaamisella, kaksi videopuhelulla (Skype Inter-

view) ja yksi puhelulla. Kaikkien haastatteluiden taltioimisesta, luottamuksellisuudesta, 

anonymiteetista ja edelleen jakamisesta sovittiin informanttien kanssa haastattelun aloituksen 

yhteydessä. Kaikki haastattelut taltioitiin sanelimella. Haastatteluiden kestot vaihtelivat 35 

minuutista 78 minuuttiin. Selvästi rikkain vuorovaikutus saatiin muodostettua tapaamisissa, 

joiden taltioiden keskimääräinen kesto oli 61 minuuttia. Videopuheluiden taltioiden keski-

määräinen kesto oli 50 minuuttia. Haastatteluiden äänitaltioiden kokonaiskesto oli 6 tuntia 21 

minuuttia. Kaikki haastattelut toteutti tutkija. Niiden äänitallenteet ovat tutkijan hallussa. 

Kerätty tutkimusaineisto litteroitiin eli puhtaaksikirjoitettiin tutkijan toimesta. Haastatteluai-

neistoa muodostui 52 litteroitua sivua (fontti Times New Roman, 12). Äänitallenteista puh-

taaksikirjoitettiin ainoastaan informantin osuudet. Informantit liittivät joihinkin vastauksiinsa 

myös erillisiä artikkeleita, joilla he pyrkivät selventämään ja taustoittamaan omaa ajatustaan. 

Tätä aineistoa ei sellaisenaan käytetty aineiston analysoimisen yhteydessä. Artikkeleiden ja 

tekstien avulla pyrittiin kuitenkin syventämään tutkijan ymmärrystä eri näkökulmien kautta 

muodostettuihin vastauksiin. Maininnat artikkeleista tai teksteistä on liitetty litterointiin viit-

tauksina. 
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4.4.  Aineiston analysoiminen 

Aineiston analysoimisessa noudatettiin laadullisen aineiston sisällönanalyysimenetelmää. 

Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysillä tarkoitetaan sellaista menetelmää, jossa analysoi-

daan ja tulkitaan kirjoitettua, kuultua tai nähtyä aineistoa. (Tuomi&Sarajärvi 2004; Seitamaa-

Hakkarainen 2014)  

Sisällönanalyysi tähtää yleistettävyyteen ja keskittyy vain objektiivisten vastausten saamiseen 

ennalta asetettuihin tutkimusongelmiin. Tästä syystä jokainen analyysin systemaattinen toi-

menpide kehystyy tutkimusongelmaan. (Anttila 1998) 

Puhtaaksikirjoitettu aineisto selvennettiin poistamalla tekstistä informaatioon liittymättömät 

täytesanat ja tiivistettiin osittain lyhyempiin sanallisiin muotoihin. Tiivistäminen on jossain 

määrin spekulatiivista, koska siinä muokataan informaation alkuperäistä muotoa, ja se sisältää 

alustavaa tulkintaa. (Hirsjärvi&Hurme 2014, 136-138) Aineisto koodattiin tiivistämisvaihees-

sa alustavan teeman ja ilmiön vahvuuden perusteella. Aineiston selventämisellä, tiivistämisel-

lä ja koodaamisella pyrittiin parantamaan aineiston teemoittelua ja analysointia. 

Aineistosta tunnistettiin koodauksen perusteella seitsemän tutkimuksen kannalta keskeistä 

teemaa (analyysiyksikkö). Ne olivat johtaminen, organisaatio, toiminta, toimintaympäristö, 

informaatio, oppiminen ja innovoiminen sekä adaptaatio. Aineiston informaatioalkiot ryhmi-

teltiin näiden teemojen mukaisesti. Informaation kytkeytymisen takia osa informaatioalkioista 

ryhmiteltiin kahdella tai useammalla teemalla. Joidenkin havaintojen teema ratkaistiin kooda-

uksessa annetulla ilmiön vahvuutta kuvaavalla luokituksella ja niiden ryhmäksi määräytyi 

vahvimman koodin mukainen ryhmä. 

Sisällönanalyysissä aineistoa voidaan analysoida kolmella erilaisella lähestymistavalla: aineis-

tolähtöinen analyysi, teoriaohjaava analyysi ja teorialähtöinen analyysi. (Tuomi&Sarajärvi 

2004, 101) Tässä tutkimuksessa noudatettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, koska yhdes-

sä abduktiivisen päättelyn kanssa sen arvioitiin tuottavan kerätystä aineistosta laadukkainta 

tietoa ja sen toteuttaminen on helpohkosti toistettavissa. 
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Kuva 4-2: Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (soveltaen Tuomi&Sarajärvi 2004, 111) 

Pelkistetty aineisto ryhmiteltiin teemojen perusteella analyysiyksiköiksi, joissa yhdistettiin 

samankaltaiset ja samaan kohteeseen kuuluvat informaatioalkiot. Tämän jälkeen muodostet-

tiin tarkentavia alakategorioita yhdistämällä informaatioalkioita analyysiyksikön sisällä. Ai-

neistosta muodostui yhteensä 169 alakategoriaa. Alakategoriat jakautuivat teemojen osalta 

seuraavasti: johtaminen 56 kpl, organisaatio 23 kpl, toiminta 35 kpl, toimintaympäristö 26 

kpl, informaatio 17 kpl, oppiminen ja innovoiminen 9 kpl sekä adaptaatio 4 kpl. Informaation 

yhdistämisen yhteydessä hylättiin 22 kpl informaatioalkiota. Nämä tulkittiin tutkimusongel-

man ratkaisuun kuulumattomiksi. Tätä ennen noin 40 informaatioalkiota oli suodatettu tutki-

muksen viitekehykseen sopimattomana informaationa. 

Yhdistämisen jälkeen muodostettiin pääkategoriat tulkitsemalla ja päättelemällä alakategori-

oiden arvoja. Pääkategorioita muodostettiin yhteensä 34 kpl. Pääkategoriat jakautuivat teemo-

jen osalta seuraavasti: johtaminen 9 kpl, organisaatio 8 kpl, toiminta 6 kpl, toimintaympäristö 

5 kpl, informaatio 3 kpl, oppiminen ja innovoiminen 2 kpl sekä adaptaatio 1 kpl. Kokoavia 

käsitteitä muodostettiin yhdeksän (9) kappaletta. Yhdistävien kategorioiden muodostaminen 

toteutettiin analysoimalla pääkategoriat ja niiden suhteet tutkimusongelmiin. 

Analysoinnin aikaisessa päättelyssä noudatettiin abduktiivista päättelyä, jolla tarkoitetaan 

käytännön läheistä päättelyä. Sille on ominaista esiymmärryksen kautta muodostetun johto-

ajatuksen muovautuminen ja säilyminen. Johtoajatus ohjaa päättelyn tekemistä. Kuten induk-

tiivinen päättely, myös abduktiivinen päättely on empirialähtöistä. Se eroaa induktiivisesta 

päättelystä siinä, että abduktiivisessa päättelyssä teoriaa pidetään tukena ja taustana johtoaja-

tuksen muodossa. Abduktiossa uusi tieto ei voi rakentua havaintojen pohjalta ilman, että on  
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johtoajatus, jonka avulla havainnot voidaan keskittää tekijöihin, toimintaan tai olosuhteisiin 

uuden tiedon muodostamiseksi. Johtoajatus voi olla intuitiivinen ajatus, esiymmärrys tai hy-

poteesi. Keskiössä on ajattelu ja logiikka, joiden avulla tutkija voi havainnoida käytännön 

maailmaa ja analysoida keräämäänsä aineistoa. (Anttila 1998) 
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5. TULOKSET JA TULKINTA 

Tutkimuksen keskeisimmät havainnot ja tulokset esitetään tämän luvun kolmessa ensimmäi-

sessä alaluvussa. Neljännessä alaluvussa tarkastellaan saatuja tuloksia suhteessa taustateoriaan 

ja tutkimustehtävään.  

Tutkimuksessa nousi esiin seitsemän teemaa, jotka toistuivat kaikissa haastatteluissa eri pai-

notuksilla. Teemat muodostuivat niin kompleksisuuden, kompleksisen toimintaympäristön 

kuin kompleksisuuden edellyttämän johtajuuden kautta. Yhdistävänä tekijänä teemoissa on 

systeemin organisoinnille (organisaatiolle) muodostuvat haasteet ja niihin vastaaminen komp-

leksisessa ympäristössä. Taulukossa 5-1 on esitetty tutkimuksessa esiin nousseet teemat sekä 

niiden keskeiset osatekijät. Johtuen tutkimuksen laadullisesta luonteesta sekä valituista mene-

telmistä, tutkimuksen tulokset esitetään johtopäätelmien ja tulkintojen muodossa. Tämä valin-

ta perustuu pääosin aineistonhankinnan menetelmään, joka tuotti usein syvällistä, mutta kui-

tenkin subjektiivista informaatiota tutkimuskohteesta. Aineiston analysoinnissa informaatio 

sekä tulkinta ovat erittäin lähellä toisiaan, ja niiden erottamista toisistaan erillisiksi kokonai-

suuksiksi ei nähty välttämättömänä. 

Tutkimuksessa esiintyneet  

teemat 
Teemojen tunnistetut osatekijät 

1. Yhteisen tulkinnan muodostamisen 

tarpeellisuus kompleksisten ongelmien 

ratkaisussa. 

1.1 Kokonaisvaltaisen yhteisen tilanneymmärryksen rakentaminen verkostoissa 

1.2 Informaation jakaminen ja tuottaminen ymmärryksen muodostamiseksi 
1.3 Yhteisen merkityksen antaminen tulkinnoille ja ymmärrykselle 

1.4 Vuorovaikutuksen varmistaminen 

1.5 Kollektiivisen tulkinnan välttämättömyys 
1.6 Ongelman kehystäminen ymmärryksen avulla 

1.7 Kompleksisuuden ymmärtäminen 

1.8 Monimuotoisuuden ja keskinäisriippuvuuden hyväksyminen 

2. Päätöksenteon valtuuttaminen ja 
toiminnan ohjaaminen suuntaamalla. 

2.1 Toiminnan dynaaminen kohdistaminen 
2.2 Hajautettu johtajuus 

2.3 Itseorganisoituminen 

2.4 Dynaaminen johtajuus 
2.5 Informaationhallinta päätöksenteossa 

3. Kahdensuuntaisen yhteistoiminnan ja 

vuorovaikutuksen madaltaminen. 

3.1 Yhteistoiminnan koordinointi 

3.2 Vuorovaikutuksen avoimuuden varmistaminen 
3.3 Kollektiivisen vuorovaikutuksen tiivistäminen 

3.4 Verkostoituminen 

3.5 Organisoitu yhteistyö 

4. Adaptiivisuuden lisääminen inno-
voinnilla, oppimisella ja kokeilemisella. 

4.1 Organisaation muutos toiminnallisuuksien kautta 

4.2 Innovaatio adaptaation mahdollistajana ja mahdollistava johtajuus 

4.3 Virheet positiivisena informaatiolähteinä ja kokeilukulttuurin vahvistaminen 

5. Organisaation dynaamisuuden ylläpi-
täminen ja monimuotoisuuden kasvat-

taminen. 

5.1 Mukautuminen toimintaympäristöön 
5.2 Joustavuuden parantaminen 

5.3 Monimuotoisuuden lisääminen systeemissä 

6. Resilienssin vahvistaminen epävar-

muuden sietämisellä. 

6.1 Resilienssin parantaminen 
6.2 Epävarmuuden jakaminen valtuuttavalla ja mahdollistavalla johtamisella 

6.3 Kollektiivisen vastuun kasvattaminen 

7. Organisaation periaatteiden pysyvyy-
den ja muutostarpeiden ymmärtäminen. 

7.1 ”Kontrolloiva” ohjaus perusjärjestyksenä 

7.2 Organisointi on jatkuvaa systeemin suhteiden säätelyä 
7.3 Ihmiskeskeinen johtajuus 

7.4 Operatiivisen tehtävän ymmärtäminen 

7.5 Ihmisten muodostama sosiaalinen järjestelmä 
7.6 Interventiojohtamisen säilyminen 

7.7 Toiminnallisten rakenteiden muutos 

Taulukko 5-1: Tulokset ja niiden osatekijät 
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5.1.  Vaatimukset organisoinnille 

Laaja-alaiset ja kokonaisvaltaiset ongelmat pakottavat (fait accomplii) organisaation tarkaste-

lemaan omaa organisaatio- ja johtamismalliaan suhteessa valittuihin strategioihin. Strategiat 

edellyttävät tulevaisuudessa yhä joustavampien ja mukautuvampien organisaatio- ja johta-

mismallien käyttöä organisaation operatiivisen tehtävän (missio) ja tavoitteiden (visio) täyt-

tämiseksi. Strategisten valintojen tekemiseen ja strategian muotoiluun on ylimmän johdon 

näkökulman lisäksi kytkettävä tiiviimmin organisaation työntekijät ja asiakkaat, jos organi-

saatio haluaa kehittää ja kasvattaa omaa strategista herkkyyttään. 

”Jos halutaan strategista herkkyyttä tai elastisuutta organisaatioon, niin lähtö-

kohtaisesti ohjauksen suhteellinen osuus pitäisi vähentyä ja suunnan suhteelli-

nen osuus lisääntyä. Yksi näkökulma organisaation organisoitumiseen valtara-

kenteiden ja toiminnallisten rakenteiden kautta on, että valtarakenteiden suh-

teellisen osuuden tulisi pienentyä ja toiminnallisten rakenteiden määrän tulisi li-

sääntyä. Edelleen valtarakenteita tarvitaan ja päätöstentekoa, mutta tavallaan 

suhteen pitäisi muuttua.” 

 

”Jotenkin sellainen mekaaninen tapa ajatella esim. strategista johtamista on se, 

että me ajatellaan, että ylin johto saa keskuudessaan jonkun viisauden ja sitä 

tällaisella vesiputousmallilla kaadetaan ylhäältä alaspäin. Moderni strategia-

ajattelu lähtee liikkeelle paljon dynaamisemmasta ajattelusta. Strategiaproses-

sin pitäisi olla mahdollisimman avoin ja sen tulisi perustua dialogiin, ei debat-

tiin, eli tavallaan yhteiseen tekemiseen myös sidosryhmien kanssa. Tässä työnte-

kijät ovat vain yksi operatiivinen toimija osana strategian muodostamista ja im-

plementointia.” 

 

Strategian muodostaminen tulisi nähdä suhteessa ongelman ratkaisuun. Tällöin strategia itses-

sään muodostuu siitä tavasta, jolla ongelmaa lähestytään. Tämän kaltainen ratkaisustrategian 

muodostaminen edellyttää ymmärrystä ongelmasta. Ongelman ymmärtäminen mahdollistaa 

sen luonteen, vaikutusten ja niistä muodostuvien riskien tarkastelun. Lähestymisstrategia 

määrittää organisoitumista ja johtajuutta.  

Ongelmia lähestytään tavallisesti kolmen erilaisen näkökulman ja strategian kautta. Ensim-

mäinen näkökulma on ratkaisustrategia (holistic problem solving), jossa ongelma pyritään 

ratkaisemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ratkaisustrategia johti esim. Yhdysval-

loissa vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen tiedusteluorganisaatioiden voimavarojen ja resurs-

sien keskittämiseen, mikä puolestaan aiheutti toimintatapojen, analyysien ja toiminnan foku-

soitumisen ja pelkistymisen sekä tiedustelun osittaisen epäonnistumisen. Toiminta muuttui 

systeemin eri osissa samansisältöiseksi ja rutiininomaiseksi, mikä laajemmassa kuvassa hidas-

ti ongelman ymmärtämistä ja tehtävän tavoitteiden täyttymistä. (Daviter 2017, 577) 
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Toinen näkökulma on selviytymisstrategia (coping), jossa keskittämisen sijaan pyritään pi-

kemminkin hajauttamaan asiantuntijuutta. Strategia on luonteeltaan vähittäin kasvavaa ja ti-

lannesidonnaista. Keskeistä selviytymisstrategiassa on se, että sirpaloitunutta (fragmented) 

toimintaa ja jaettua vastuuta ei pidetä vahingollisina asioina organisaation kannalta. (Daviter 

2017, 580-581) Strategia voidaan nähdä siten, että ongelman pirulliseen luonteeseen vastataan 

lisäämällä myös organisaation omaa kompleksisuutta (mm. monimuotoisuutta ja adaptaatio-

ta), ei hallitsemalla tai pyrkimällä vähentämään ympäröivää kompleksisuutta. (Raisio et al. 

2018b, 15) 

Kolmas näkökulma on kesyttämisstrategia (taming). Tämä ratkaisustrategia pyrkii pelkistä-

mään ja redusoimaan ongelman helposti hallittavaksi, ei varsinaisesti ratkaisemaan sitä. Laa-

ja-alaisen ja asiantuntijuuteen perustuvan dialogin sijaan strategia nojaa yksittäisten henkilöi-

den (usein päätöksentekijän) asiantuntemukseen, hierarkkiseen asemaan organisaatiossa tai 

”sopivaan” informaatioon.  Tämä tarkoittaa tavallisesti, että pirulliset ongelmat määritetään ja 

rajataan joko organisaation ”erikoistuneissa siiloissa” tai organisaation päätäntävaltasuhteiden 

mukaisesti. Strategia johtaa nopeaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon, mistä seuraa usein 

negatiivisia vaikutuksia ja ongelman keskeisten tekijöiden sivuuttaminen päätöksenteossa. 

(Daviter 2017; Raisio et al. 2018b) 

”Ensimmäinen näkökulma organisaation pysyvyyteen on se, että pitää ymmär-

tää miksi tällainen organisoitumismuoto on aikoinaan luotu… eli valtarakenne. 

Pitäisi pystyä vastaamaan näihin seuraaviin kysymyksiin: Mitä ongelmaa silloin 

on yritetty ratkaista? Kuka tätä yritti ratkaista? Milloin tätä yritettiin ratkaista? 

Ja vaikeimpana; onko meillä tämä sama ongelma? Toinen näkökulma tähän 

monimuotoisuuteen liittyen on se, että onko meidän organisoitumisen tapa - että 

meillä on kaikkialla sama organisoitumismalli - tarkoituksenmukaista. Mihin 

ongelmaan ”linjat suoriksi” organisoituminen on… mitä se on yrittänyt ratkais-

ta ja mitä olettamuksia siellä on taustalla? Onko meillä se sama ongelma edel-

leen? Vai voidaanko alkaa hajauttamaan tai hyödyntämään erityyppistä organi-

soitumista meidän organisaatiossa?”
10

 

 

”Saman organisaation täytyy pystyä käsittelemään ne normaalit yksinkertaiset, 

simppelit ja kesyt ongelmat. Sitten sen pitäisi hoksata, että milloin ollaan sotkui-

semmassa, joka vaatii useampaa toimijaa tai tekijää. Ja sitten sen pitäisi ym-

märtää, että milloin se on tekemisissä pirullisten ongelmien kanssa, mikä edel-

lyttäisi jo tekemisen moodin vaihtamista kokonaan.” 

 

                                                           
10

 Tutkimusraportissa käytetään kielitoimiston ohjeen mukaista merkintää - - osoittamaan tekstin poistoa laina-

uksissa. Vastaavasti … merkintää käytetään osoittamaan taukoa tai kesken jäänyttä lausetta. 
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Organisaation strategian muodostuminen nähdään osittain tietoisina valintoina ja osittain olo-

suhteiden (esim. toimintaympäristön vaikutus organisaation tehtävään) pakottamana ohjautu-

misena. Strategian muodostuminen, sen ymmärtäminen ja siihen sitoutuminen ovat edellytyk-

siä vaikeasti ennakoitavissa olevassa, epäselvyyttä ilmentävässä ympäristössä. 

Epäselvyyden hallinta on nähty yhtenä julkishallinnon strategiana vastattaessa pirullisten 

(kompleksisten) ongelmien aiheuttamaan epäselvyyteen. Tässä strategiassa korostuu yhdessä-

tekeminen ja yhteistyö sekä ajatus siitä, että ongelmaan on aina olemassa useampia lähesty-

mistapoja ja organisoitumismuotoja. (Sotarauta 1996, 63-72) On tärkeää ymmärtää, millainen 

ongelman luonne on ja mitä sen eri lähestymistavat edellyttävät organisaatiolta.  

Ongelmien hahmottaminen – kehystäminen – on ongelman ratkaisemisen keskiössä. Ongelma 

on hahmotettava mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jotta se ja sen vaikutus systeemiin voi-

daan ymmärtää. Ymmärtäminen on edellytys ongelmaan vastaamiseksi. On epätodennäköistä, 

että ensimmäinen toimenpide tai ratkaisuyritys johtaisi ongelman ratkeamiseen. Se tarjoaa 

kuitenkin informaatiota siitä, mitä ongelma ei ole ja miten siihen ei tulisi vaikuttaa. Tämä 

vastaavasti kasvattaa ymmärrystä ongelmasta. 

”Eri ongelmatyyppeihin liittyy se, että se on tietynlainen paradoksi. Kun puhu-

taan pirullisista ongelmista, niin kaikki sosiaaliset ongelmat ovat pirullisia. Toi-

saalta kuitenkin puhutaan, että on kesyjä ja sotkuisia ongelmia. Se menee vähän 

vaikeaksi, kun ryhdytään miettimään sitä, että mikä tämä milloinkin on ja joku 

kesy ongelmakin voi muuttua erittäin nopeasti myös pirulliseksi ongelmaksi. Se 

freimaaminen11, kehystäminen on keskeistä ja se, että kuka sen kehystämisen te-

kee. Se voi olla esimerkiksi Puolustusvoimissa jonkun ylätason henkilön näkö-

kulmasta hyvinkin kesy ongelma, mutta siellä kentällä se voi näyttäytyä hyvinkin 

erilaisena ongelmana.” 

 

”Systeemiosaaminen ja keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen ovat tosi tärkei-

tä. Silloin tulee se paradoksi, että keskitytään vain pienten ongelmien ratkaise-

miseen ja/tai samalla pyritään ratkaisemaan laajempia ongelmia. Näiden ym-

märtäminen ja freimaaminen olisi todella tärkeää. Tämä on juuri sitä hahmotus-

tapaa. Yritetään väärillä hahmotustavoilla, väärillä ratkaisukeinoilla ratkaista. 

Tämä tuntuu tulevan kaikkialla esille.” 

 

                                                           
11

 Oma huom. freimaaminen (framing) eli kehystäminen. Zweibelson et al (2013) tarkastelevat ongelman kehys-

tämistä kompleksisissa tilanteissa sotilaallisessa toimintaympäristössä. Kehystämisessä korostuu ymmärrys ko-

konaisuudesta ja siitä tehtävästä tulkinnasta. Yhdysvaltain merijalkaväen suunnitteluohjeessa MCWP 5-1 (2016) 

operatiivisen tehtävän erittely (mission analysis) korvattiin termillä ongelman kehystäminen (problem framing), 

koska haluttiin korostaa ymmärryksen (awareness) tärkeyttä ja tarkoitusta operatiivisen suunnittelun aloituksen 

fundamenttina. 
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Ongelman kehystäminen ja ymmärtäminen on johtamistasokohtaista. Ylemmän tason kehys-

tetty ongelma on lähtökohta alemman tason ongelman kehystämiselle, mutta sen ei tule rajoit-

taa sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että alemman johtamistason ymmärrys ongelman luonteesta voi 

olla hyvinkin erilainen johtuen mm. informaation määrästä ja laadusta, toiminnan suhteesta 

kokonaisuuteen tai toimintaympäristön luonteesta. Se, mikä näyttäytyy organisaation ylim-

mällä johtamistasolla pirullisena ongelmana, ei välttämättä ole sitä alemmilla tasoilla. 

Vastaavasti se, mikä näyttäytyy organisaation alemmalla tasolla pirullisena ongelmana, ei 

välttämättä ole sitä ylemmällä tasolla. Kyse on siis perspektiivistä ongelmaan, toimintaan ja 

toimintaympäristöön. Tämän takia avoimen vuorovaikutuksen ja yhteisen ymmärryksen muo-

dostaminen nousevat keskiöön organisaation strategian laatimisessa. Tämä korostaa yhteisen 

ymmärryksen muodostamista koko organisaatioon, ei yksittäisille henkilöille. 

”Mutta jos mietitään kriittisiä tekijöitä, niin tärkein on ehkä erimielisyyden esil-

le tuominen, kriittisten näkökulmien esiintuominen eli ei haeta samanmielisyyt-

tä. - - tärkeää on se, että organisaatiossa on sellainen ilmapiiri, jossa ihmisillä 

on sellainen tunne, että saa esittää eri mieltä olevia näkemyksiä, ihan kaikilla 

tasoilla organisaatiossa. Sitten on se, että pitää miettiä sitä, että ketkä sinne tu-

lee mukaan rakentamaan sitä yhteistä ymmärrystä... kun lähdetään rakenta-

maan asiasta sitä ymmärrystä niin aluksi pitää miettiä sitä, että ketkä kuuluu 

siihen pöydän ympärille eli ketkä on ne oikeat tahot… eikä lähde siitä, että ne 

ovat aina ne samat, jotka siinä yleensäkin on. ” 

 

”Lisäksi on heraldinen intuitio, jossa on hyvin vaikea haastaa tiedolla hierarki-

assa ylempänä olevaa henkilöä, joka on ainakin omassa mielessään varma asi-

astaan. Vaikka hän käyttäisikin tietoa hyväkseen, niin sitten vaikuttaa nämä ns. 

vahvistusvinoumat. Eli hän käyttää vain sitä tietoa, joka tukee hänen näkemys-

tään ja jättää huomiotta kaiken muun. Miten sitten tällaisessa tilanteessa rat-

kaistaan näitä kompleksisia ongelmia, missä tulee uutta tietoa mikä ei kuulu sii-

hen valtavirtaan ja mikä voi olla omaa näkemystä vastaan?” 

 

Aito ja avoin vuorovaikutus mahdollistaa ongelmien kehystämisen sekä ymmärtämisen orga-

nisaation strategian muodostamisessa. Informaatio kulkee virallista organisaatiota tehok-

kaammin epävirallisessa organisaatiossa mahdollistaen asiantuntijoiden tietoisuuden kasvat-

tamisen ja sen muuttamisen organisaation ymmärrykseksi. Pelkistetysti voidaan sanoa, että 

asiantuntijat verkostoituvat organisaation sisällä sekä sen ulkopuolella, jotta heidän tietämyk-

sensä pysyy ajanmukaisena ja riittävän syvällisenä heidän omalla erikoistumisalallaan. Tämä 

edellyttää luottamusta niin verkoston jäseniin kuin sen tietoja hyödyntäviin organisaatioihin, 

koska vuorovaikutteinen yhteistyö on aina kahdensuuntaista. Muussa tapauksessa kyse ei ole 

vuorovaikutuksesta, vaan hyväksikäytöstä tai riistosta. 
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”Turvallisuuden ytimessä tarvitaan tietoa, joka ei ole kaikkien saatavilla. Mutta 

se, miten sitä tietoisuutta jaetaan sitten organisaation eri kerroksissa tai muille, 

niin se on sitten toinen juttu. Luulen, että se luottamus on aika keskeinenkin jut-

tu. Mitä äärimmäisempi organisaatio, niin sen suurempi merkitys luottamuksel-

la on. Kaveriin on vaan pakko pystyä luottamaan. Ehkä vähän filosofisempi nä-

kökulma tuohon luottamukseen ja tiedon jakamiseen on se, että yksi plus yksi on 

kolme. Yhteistyö ei ole koskaan yhteistyötä, jos vain toinen tekee sitä… silloin se 

on vaan riistämistä. Se edellyttää, että se on retrospektiivistä eli kahteen suun-

taan menevää. Ja tätä ei mielestäni aina turvapuolella ymmärretä.” 

 

Haasteen ongelman ymmärtämiselle muodostaa ongelmasta saatavilla oleva informaatio ja 

organisaation asiantuntijuus suhteessa siihen. Voidaan olettaa, että havaittuamme ongelman 

kykenemme hankkimaan informaatiota siitä ja sen vaikutuksista. Kompleksisuuden näkökul-

masta tarkasteltuna kyse on siitä, miten ymmärrämme ongelmaa. Ilmiön ollessa dynaaminen, 

yhteenkietoutunut ja monimuotoinen voi sen ymmärtäminen edellyttää huomattavan laaja-

alaista sekä syvällistä osaamista ongelman osatekijöistä ja niiden vuorovaikutuksesta. Tällöin 

on ratkaisevaa se, millainen strategia ongelmaan on valittu tai valitaan. Keskitämmekö asian-

tuntijuutta vai hajautammeko sitä? Molemmissa vaihtoehdoissa tarvittava asiantuntijuus on 

kuitenkin kyettävä tunnistamaan ja hankkimaan ongelmaan vastaamiseksi.  

”Tietojohtamisen tueksi tarvitaan tietoa. Se, miten sitä hankitaan ja miten sitä 

analysoidaan liittyy siihen, miten organisaatio pystyy sitä käsittelemään. Jos 

katsotaan organisaatiorakenteita, niin PV on tyypillinen linjaesikuntaorganisaa-

tio. Ongelma on se, että tieto ei liiku linjassa, vaan tieto liikkuu verkostoissa. 

Tieto on organisaation kannalta keskiössä, koska organisaatio tarvitsee sitä ja 

käyttää sitä. Suurin pääoma mitä organisaatiolla voi olla, on se tieto.” 

 

Ongelmien kehystäminen on edellytys tehokkaan organisoinnin tai organisoitumisen toteutu-

miseksi. Siinä mm. kytkeytyy toimintaympäristöön organisaation tavoitteet ja tehtävä. On-

gelman luonteen ja kytkeytyneisyyden ymmärtäminen edesauttaa soveltuvan strategian valin-

taa mahdollistaen mm. organisaation tehtävän kannalta parhaan toimintatavan valinnan. On-

gelman kehystämisellä ei kuitenkaan tarkoiteta ongelman rajaamista ja pelkistämistä, vaan 

pikemminkin ongelman laaja-alaisempaa hahmottamista. Ongelman kehystäminen edellyttää 

sekä organisaation kokonaisvaltaisen strategian ymmärtämistä että toimintaympäristön dyna-

miikan tuntemusta.   
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Tulkitsen, että ongelman kehystäminen ja ymmärtäminen tähtää toimivaltaisuuden määritty-

miseen ja johtamisen selkeytymiseen. Ongelman ratkaisemiseksi valitun strategian toimeen-

pano ja toiminnan kohdentaminen edellyttävät ongelman omistajuuden tunnistamista ja hy-

väksymistä. Kun ongelman omistajuus on kyetty tunnistamaan, organisoinnin toteutus ja joh-

tajuusmallin valinta on mahdollista. Haasteen voi muodostaa se, että ongelmasta saatava in-

formaatio on aina vähintäänkin vaillinaista, jolloin riittävän tietoisuuden ja ymmärryksen taso 

on tilannesidonnaista. 

Koska käytännössä mikään organisaatio ei voi varautua kaikkeen riittävällä perehtyneisyydel-

lä, on ymmärrys pyrittävä saavuttamaan kollektiivisesti. Tällöin organisoitu yhteistyö on ensi-

sijaisen tärkeää. Yhteisen ymmärryksen muodostaminen edellyttää organisaation läpileikkaa-

vaa luottamusta, vuorovaikutusta ja yhteisten merkitysten luomista. (McChrystal et al. 2015; 

Fussell 2017) Luottamus on myös pystyttävä ulottamaan tavallisesti myös oman organisaation 

ulkopuolelle. (McChrystal et al. 2015) 

”- - tilannekuva on nykymaailmassa staattinen ja oletetaan, että syntyy tilanne-

kuva, josta me ollaan kaikki yhtä mieltä. Kun se tilanneymmärrys on pikemmin-

kin sitä, että pyritään ymmärtämään toisten tulkintoja ja näkemyksiä siitä tilan-

teesta. Meillä ei ole sitä sellaista objektiivista tilannekuvaa jostain asiasta vaan 

ymmärretään se, että näet asian tuolla tavalla ja näen asian tällä tavalla… se 

ymmärrys muodostuu sitä kautta.” 

 

”Yhteisellä ymmärryksellä on valtava merkitys epävarmuuteen, epälineaarisuu-

teen ja kompleksisuuteen vastaamisessa, jos miettii sitä tällaisesta psykososiaa-

lisesta näkökulmasta. Googlessa tehtiin muutama vuosi sitten kattava tutkimus 

tiimidynamiikan tärkeimmistä näkökulmista ja psykologinen turvallisuus oli kai-

kista tärkein… ylivoimaisesti. Eli miten pystytään luottamaan toiseen ja voidaan 

toimia ja nähdä asioita, että ei koeta häpeää.” 

 

”Muutoksen suunnittelussa ja toimeenpanossa on syytä muistaa se, että systee-

min osien tulee puhua samaa kieltä ja niillä on oltava samanlainen ymmärrys ti-

lanteesta.” 

 

Yhteinen ymmärrys organisaation kohtaamasta ongelmasta edellyttää kollektiivista tulkintaa. 

Tämä johtuu mm. yksilön rajallisesta kyvystä käsitellä informaatiota ja hahmottaa monimuo-

toisten osatekijöiden kytköksellisyyttä. Toimintaympäristön (ml. vastustajan systeemin tila) ja 

organisaation tilan jatkuvien muutosten takia tarvitaan lisäksi kykyä käsitellä valtavaa määrää 

tietoa yhä ennakoimattomammassa aikaikkunassa. Kollektiivinen tulkinta voi edellyttää orga-

nisaation ulkopuolisten toimijoiden (esim. organisaatioiden tai asiantuntijoiden) kytkemistä 

ymmärryksen muodostamiseen. Tämä johtaa aiempaa syvällisemmän luottamuksen muodos-

tumiseen niin organisaation sisällä kuin sen suhteessa ulkopuolisiin tahoihin.  
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”- - muutostilanteessa ja nopeassa tilanteessa ihmiset tekevät asioita ja toimivat 

eri tavalla. Tämä positiivinen psykologia voi tarjota aika paljon mahdollisuuk-

sia siihen… että keinoja on. Pointti oli kuitenkin se, kun niitä käytiin läpi, niin 

kaikki vastaukset olivat sellaisia asioita, joita tehdään yhdessä toisten kanssa… 

kollektiivisesti. Mutta se idea oli se, että se tehdään aina yhdessä. Yhdessä te-

keminen voisikin olla se, jos ihmiset hahmottaa eri tavalla, niin hahmotettaisiin 

maailmaa uudesta, vähän yllätyksellisestä perspektiivistä.” 

 

Yhteisen ymmärryksen muodostaminen mahdollistaa kontrollin hajauttamisen, organisaation 

monimuotoisuuden kasvattamisen, adaptiivisuuden lisääntymisen ja resilienssin vahvistumi-

sen. Organisaation kontrollin hajauttamisella tarkoitetaan päätöksenteon valtuuttamista ja ma-

daltamista, toiminnan dynaamista kohdistamista, hajautettua johtajuutta, itseorganisoitumisen 

hyväksymistä ja informaation hallintaa päätöksenteon tukena. 

Kun organisaation tilannetietoisuus rakentuu yhteiselle ymmärrykselle, strateginen johtajuus 

ohjaa organisaation tavoitteiden asettelua. Organisaation tavoitteet johtavat sotilasorganisaati-

on osalta operatiivisen tehtävän muotoutumiseen ja aliorganisaatioiden tavoitteiden asette-

luun. Tavoitteiden asettaminen kytkee alemmat organisaatiotasot organisaation kokonaisuu-

teen muotoilemalla päämäärät ja antamalla niille suunnan. Operatiivinen tehtävä täydentää 

aliorganisaation suuntaa asettamalla sille tarkoituksenmukaiset reunaehdot tai rajoitteet ja 

sitomalla tavoitteet aikaan ja tilaan. 

Ymmärrys ja sitoutuminen organisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin, operatiiviseen tehtävään 

ja yhteinen ymmärrys vallitsevasta tilanteesta (mm. toimintaympäristön tila, vastustajan tila, 

oma tila) mahdollistavat päätöksenteon hajauttamisen ja madaltamisen organisaatiossa. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että toimivaltuuksia asioiden ratkaisemiseksi, päätösten tekemiseksi ja re-

surssien uudelleen organisoimiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla annetaan alaisille. Tarkas-

teltaessa hajautettua johtajuutta ja päätöksentekoa kompleksisuuden näkökulmasta voidaan 

kompleksisuuden aiheuttamaa epävarmuutta ja epäselvyyttä jakaa useammalle päätöksenteki-

jälle. Tällöin organisaation joustavuuden voidaan arvioida kasvavan ja sen kyvyn vastata kul-

loiseenkin tilannekehitykseen paranevan. Organisaation kyky sopeutua tilanteeseen edellyttää 

kykyä ymmärtää vallitseva tilanne, sen muutos ja mahdolliset kehityssuunnat.  
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Yhteinen ymmärrys on saavutettavissa aikakriittisessä tilanteessa parhaiten sillä tasolla, jolla 

ongelma kohdataan. Tästä näkökulmasta esimerkiksi Merivoimien kohtaamaa ongelmaa ei 

tule pyrkiä ratkaisemaan pääesikuntatasolla tai yhtymässä, vaan Merivoimien tasolla. Näin 

ollen Merivoimilla tulee olla päätäntä- ja ratkaisuvalta muuttaa omaa organisoitumistaan il-

man ylemmän organisaatiotason puuttumista tai hyväksyntää sillä edellytyksellä, että annetut 

tavoitteet ja operatiivinen tehtävä täyttyvät eikä asetettuja reunaehtoja rikota. Tällöin on myös 

ymmärrettävä, että organisoituminen ei ole välttämättä pysyvää vaan pikemminkin tilapäistä – 

tilanteen edellyttämää.  

Organisaation toimintaa suunnataan tarkastamalla, säätämällä ja päivittämällä sen tavoitteita. 

Näin mahdollistetaan hajautettu johtajuus eli tehtäväjohtaminen12. Tehtäväjohtaminen tarjoaa 

mahdollisuuden lisätä organisaation monimuotoisuutta ja vaihtoehtoisten toimintatapamallien 

käyttöä ongelmien ratkaisussa. Arjen tilanne voi edellyttää virallisesta organisaatiosta poik-

keavaa uudelleen organisoitumista, jolloin tehtäväjohtaminen on tehokasta adaptaation mah-

dollistamiseksi. 

Organisaation kyky mukautua vallitsevaan toimintaympäristöön on keskeistä kompleksisuu-

teen vastaamisessa ja toimimisessa kompleksisessa ympäristössä. Mukautuminen edellyttää 

organisaation sisäistä innovatiivisuutta ja palauteprosessien hyödyntämistä osana organisaati-

on oppimista. Organisaation kyvyllä innovoida tarkoitetaan sen kykyä uudistaa ja muokata 

toimintaansa siten, että se kykenee tekemään uusia asioita tai vanhoja asioita uudella tavalla 

(Alberts&Hayes 2003). Innovatiivisuus edellyttää avoimen vuorovaikutuksen vahvistamista ja 

kokeilevan kulttuurin hyödyntämistä organisaation kehittämisessä (muutoksessa).   

Kompleksinen toimintaympäristö edellyttää organisaatiolta palauteprosessien käyttöä organi-

saation säätämisessä ja sen oppimisessa. Positiivisella palautteella vahvistetaan organisaation 

toimintaa ja toimintatapamalleja, jotka on havaittu tavoitteen saavuttamisen kannalta edulli-

siksi tai organisaation monimuotoisuutta lisääviksi. Positiivinen palaute voi johtaa yksilölli-

seen tilanteeseen sopivan toimintamallin löytymiseen, muttei välttämättä organisaation kan-

nalta vakiomuotoisen toimintatavan muodostumiseen. Jokainen tilanne on ainulaatuinen ja 

jonkun toiminnallisuuden toistaminen ei välttämättä enää toisella ajan hetkellä johda tavoitel-

tuun loppuasetelmaan.  

                                                           
12

 Tehtäväjohtaminen eli tehtävätaktiikka. Tehtävätaktiikka (Auftragstaktik) on Preussin armeijassa muodostunut 

johtamismalli, joka kehittyi Mälkin (2009) mukaan 1800- ja 1900-luvuilla, vakiinnuttaen länsimaissa nykytul-

kintansa tehtäväjohtamisena 1900-luvun loppupuolella. Tehtävätaktiikka on pelkistetysti johtamista tehtävillä ja 

tavoitteilla, ilman kontrolloivaa otetta. Tehtäväjohtamista ja sen historiaa on tarkasteltu Jukka Mälkin yleisesi-

kuntaupseerikurssin diplomityössä Tehtävätaktiikan olemus (2009). 
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Tämä perustuu alkutilanteen herkkyyteen, joka on kompleksisuusteorian tunnistettu osatekijä. 

Kompleksisuusteorian näkökulmasta yksikään tilanne tai tapahtuma ei toistu täysin samanlai-

sena. Organisaation on hyväksyttävä, että jokaista tilannetta on tarkasteltava aina yksilöllises-

ti. Tilanteen aikakriittisyys voi pakottaa kohtaamaan osan ongelmista kriittisen ongelman rat-

kaisustrategialla, jossa käytetään aiemmin soveltunutta toimintamallia. Tällöin tilanteen ja 

tilan muutos on huomioitava, ja organisaation toiminnan on kyettävä muuttumaan, kun tilanne 

muuttuu. 

”Organisaation oppiminen ja kyky innovoida kompleksisuuteen vastaamiseksi 

on kriittinen asia. Se tapahtuu ja oppimisen bensa on vuorovaikutus eri muo-

doissa. Kun mietitään tutkimusta vuorovaikutustilanteissa, niin usein tutkimuk-

set osoittavat, että jos vuorovaikutustilanteissa on auktoriteetti ja/tai valtara-

kenne läsnä, niin vuorovaikutustilanne on köyhempi kuin jos se ei olisi. Vuoro-

vaikutus on tässä tosi tärkeää, ja se tiedonkäsittelykyvykkyys perustuu siihen 

vuorovaikutukseen… abstraktilla tasolla.” 

 

Negatiivinen palaute on organisaatiolle tärkeä informaatiolähde. Toimintaa korjaava palaute 

pyrkii palauttamaan systeemin sen alkutilaan. Negatiivinen palaute liittyy kiinteästi kokeilu-

kulttuuriin.  

”Kuinka paljon pohditaan sellaisia kysymyksiä, että millainen meidän organi-

saation tulisi olla, koska me ei uskalleta kokeilla asioita. Tarvitaan enemmän 

kokeilukulttuuria. Oli sitten kyse julkisen sektorin yleisesti tai puolustushallin-

non osalta, niin kokeilemisen kulttuuri on kovin pieni. Se liittyy tietenkin siihen, 

että ei ole resursseja… ei ole varaa… kokeilla jotain uutta organisaatiota… tai 

kokeilla jotain toimintaa. Pelätään, että se menee puihin.” 

 

Uuden kokeileminen on organisaation toiminnan kannalta elintärkeää, koska se antaa poissul-

kevaa tietoa ongelmaan vastaamisesta. Tällöin organisaation ymmärrys mm. ongelman luon-

teesta, toiminnan vaikutuksista (toimintaympäristöön, systeemin tilaan jne.) ja toimintamallin 

soveltuvuudesta lisääntyy. Virheistä oppiminen on siis aivan yhtä tärkeää kuin uusien oival-

lusten vahventaminen.  

”Mielestäni organisaation oppimisella ja organisaatiolähtöisellä innovoinnilla 

on aina ollut paikka organisoitumisessa. Rehellinen virheistä oppiminen, sitä 

meidän tulisi tehdä enemmän. Meidän tulisi uskaltaa epäonnistua, koska me ei 

voida aina epäonnistua. Se on meidän turvallisuusorganisaatioiden helmasynti, 

että me pelätään epäonnistumista aivan valtavasti… sitä, että asiat eivät voi 

mennä pieleen vaan kaiken täytyy aina mennä täydellisesti. Ja näinhän se ei kui-

tenkaan ole, ja epäonnistumisen pelko on innovaatioiden este. Jos pelkäät epä-

onnistuvasi tai epäonnistumisesta seuraa jonkinnäköisiä sanktioita, niin silloin 

et varmasti ole innovatiivinen.” 
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”- - kokeilukulttuuri tarkoittaa sitä, että kun kompleksisessa toimintaympäristös-

sä me ei pystytä etukäteen kaikkea suunnittelemaan viimeisen päälle, että näin 

sen pitää olla, vaan pitää rohkeasti kokeillen ryhtyä tekemään peukalosäätöä, 

trial erroria. Ja organisoinnissa pitäisi huomioida, että se mahdollistetaan… ja 

muistetaan se yhteydenpito.” 

 

Organisaation on kehityttävä oppimaan oppimisessa. Toiminnan oikeellisuus ja oikea-

aikaisuus edellyttävät sitä, että organisaatio kykenee havaitsemaan, tunnistamaan ja ymmär-

tämään ongelman oikein. Ymmärryksen ja strategisten valintojen tukemana organisaatio so-

peutuu vastatakseen tehokkaasti ongelmaan. Sopeutuminen edellyttää innovaatioiden mahdol-

listamista ja hyödyntämistä, jotta toimintatapamallit saadaan ongelmia vastaaviksi. Sopeutu-

minen voi tarkoittaa uusien innovaatioiden toimeenpanemiseksi vanhasta pois oppimista sekä 

uusien toimintamallien omaksumista. Organisaation on siis opittava oppimaan riittävän te-

hokkaasti. Oppiminen tarjoaa myös mahdollisuuden hyödyntää palauteprosessin tuottamaa 

informaatiota organisaation tehtävän ja tavoitteiden täyttämiseksi.  

”Single loop learning ja double loop learning, jotka liittyvät Argyriksen teorioi-

hin, ovat oikeastaan erittäin tärkeitä tässä. Tarvittaessa on myös pystyttävä luo-

pumaan ja pois oppimaan aiemmista tavoista eli opetellaan se oppimaan oppi-

misen prosessi. Pitää pystyä kyseenalaistamaan omia mielipiteitä ja omaa ajat-

telua – omia kognitiivisia rakenteita, normistoa.” 

 

Vuorovaikutuksen merkitys korostuu organisoinnin ja toiminnan kannalta. Riippumatta orga-

nisaatio- ja johtamisrakenteesta, organisaation adaptiivisuuden edellytys on avoin ja rikas 

vuorovaikutus, jota esim. valittu johtamismalli tukee. Vuorovaikutus lisää organisaation sisäi-

siä jännitteitä, mutta samanaikaisesti monipuolistaa sen ajattelua ja ymmärrystä tuottaen inno-

vaatioita, mitä voidaan pitää vaatimuksena adaptaatiolle. Myös organisaation jännitteet tulee 

nähdä voimavarana ja positiivisina tekijöinä, jotka tarjoavat sopeutumista tukevien uusien 

toimintamallien ja vaihtoehtoisten ratkaisujen muodostumista. 

”Se riittää, että siinä laatikkoleikissä, oli se sitten millainen tahansa, on joku 

yhteistyön alusta luotu, jossa se tieto ikään kuin jakaantuu ja joka on käytettä-

vissä tiukoissa tilanteissa. Tämä on oikeastaan se juttu.” 

 

Innovaatioiden nähdään johtavan organisaation adaptoitumiseen ja adaptaatioon suhteessa 

vallitsevaan toimintaympäristöön. Organisaation on siis kyettävä tukemaan innovatiivisuutta 

tarjoamalla erilaisia vuorovaikutustilanteita, -alustoja ja -kanavia, jotka mahdollistavat orga-

nisaation läpileikkaavan tiedonkulun ja ymmärryksen muodostamisen. Konflikteja kasvattavat 

jännitteet tarjoavat tilaisuuden poikkeavien näkökulmien muodostamiseen ja laajentavat orga-

nisaation kykyä vastata aiemmista poikkeaviin tilanteisiin tai ongelmiin.  
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Innovaatioiden hyödyntäminen pakottaa organisaation myös hyväksymään kokeilun osana 

informaation keräämistä ja toiminnan säätämistä. Kokeilujen vaikutukset pakottavat joko kor-

jaamaan toiminnan alkutilaansa tai vahvistamaan hyväksi havaittuja toimintoja. Lisäksi kokei-

lu kasvattaa ymmärrystä ilmiöistä, toiminnan vaikutuksista ja vuorovaikutussuhteista. Organi-

saation on tulevaisuudessa kyettävä hyödyntämään kokeilukulttuuria osana organisaation op-

pimista ja yhteisen ymmärryksen muodostamista. 

5.2.  Kompleksisuus eri johtamistasoilla 

Toimintaympäristön ja ekosysteemin kompleksisuus näyttäytyy ajatuksia ja mielipiteitä osit-

tain jakavana ilmiönä. Kompleksisuus muodostaa vain osan haasteesta. Yhtä tärkeänä näh-

dään myös kompleksisuudesta aiheutuva vaikutus mm. organisaatioon ja toimintaan.  

”Kompleksisuudessa yksi ongelma on siinä, että emme kykene ennakoimaan sitä 

kovinkaan hyvin, jos lainkaan. Mikä on se olennaisin muutoksen tekijä kulloin-

kin, mihin tulisi vastata. Ja se voi vaihtua vielä ajan suhteen. Organisaation tu-

lisi olla jossakin määrin joustava, mutta erityisesti näiden toiminnallisuuksien 

tulisi olla joustavia.” 

 

Kompleksisuus nähdään tekijöiden yhteen kietoutumisena niin, etteivät ne ole erotettavissa 

toisistaan. Muuttuvia tekijöitä voivat olla mm. organisaatiot, politiikat, taloudet, ihmiset, vuo-

rovaikutus, arvot, kulttuurit, erilaiset tapahtumat ja toimet. Muuttujien muodostamaan koko-

naisuuteen ilmaantuu yhteisvaikutuksia, jotka voivat olla epälineaarisia ja yllättäviä (emer-

genttisiä). Tämä johtuu siitä, että muuttujilla joko on tai ei ole vaikutuksia toisiin muuttujiin. 

Kompleksisuus on aina tilannesidonnaista, sillä muuttujat tai muuttujien vuorovaikutus toisiin 

muuttujiin vaihtelee tilanteesta toiseen. Tämä vaikeuttaa tapahtumien kulun ennakointia.  

Hanén (2017) esittääkin, että se mikä tapahtuu tänään, voi olla tapahtumatta tai tapahtua täy-

sin ennakoidusta poikkeavalla tavalla huomenna, vaikka asioiden kehittyminen näyttää ulos-

päin hyvin samanlaiselta.  

”- - näkemys siitä, että ”kompleksisuuteen vastataan kompleksisuudella” on 

juurikin se Ashbyn laki, ei ehkä ihan noilla sanoilla, mutta ajatuksen tasolla.  

Mielestäni siinä on kolme tällaista taustatekijää, jotka johtavat kompleksisuu-

teen eri painotuksilla. Ensimmäinen on tämä monimuotoisuus, sitten on tämä 

nopeatempoisuus ja sitten keskinäisriippuvuus. Se millainen cocktail näistä syn-

tyy eri konteksteissa, niin se on erilaista. Tärkeää on ymmärrys siitä, että komp-

leksisuus ei ole kaikille sama asia.” 

 

”Kompleksisuuden kielellä hän pyrki ottamaan kompleksisuuden haltuun lisää-

mällä kontrollia. Tämän teorian mukaan kompleksisuuteen tulisi vastata komp-

leksisuudella, be complex to beat complexity.” 
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Kompleksisuuden arvioidaan olevan näkökulmasidonnaista. Tällä tarkoitetaan sitä, että komp-

leksisuus on jossain määrin skaalautuva ilmiö, joka näyttäytyy aina erilaisena kokonaisuutena 

tarkastelutason mukaan. Se mikä näyttäytyy kompleksisena organisaation strategisen tason 

näkökulmasta, ei välttämättä näyttäydy sellaisena operatiivisen tai taktisen tason kannalta ja 

päinvastoin. Kompleksisuutta tai siihen kytkeytyvää ongelman pirullista luonnetta ei siis voi-

da pitää organisaation suunnittelussa tai organisoimisessa itsestäänselvyytenä. Tästä syystä 

kompleksisen ongelman kehystämisessä on pystyttävä hyödyntämään eri johtamistasojen nä-

kemyksiä, osaamista ja ajattelua. Sitä kautta ongelmakehys kyetään kommunikoimaan ja 

ymmärtämään kaikilla tasoilla ja suuntaamaan toimintaa oikeaa ongelmaa vastaan. Tämä nä-

kökulmasidonnaisuus pakottaa tarkastelemaan ja lähestymään ongelmaa riittävän laaja-

alaisesti ja monimuotoisesti. 

” - - se ulkopuolella oleva kompleksisuus yrittää koko ajan tökkiä ja sekoittaa 

kaikkea, niin kuin todellisuudessa tuppaa tekemään, tuhoten meidän hienoja 

suunnitelmia. Strategisen tason tehtävä on pitää tätä kompleksisuutta kurissa ja 

ratkoa ongelmia siten, että operatiivinen ydin pystyisi toimimaan niin kuin kone 

ja tekemään niitä tehtäviä, jotka sille on säädetty. Operatiivisen ytimen ei tällöin 

tarvitsisi vastailla kovin kompleksisiin kysymyksiin - -” 

 

”Yksittäistä ja yhtä oikeaa hahmotustapaa eri tasojen kompleksisiin haasteisiin 

ei ole, vaan se on aina kontekstiin sidottu. Tässä tulee esiin myös se paradok-

saalisuus - -” 

 

Toimittaessa kompleksisessa ympäristössä ja vaikutettaessa osatekijöihin tai niiden välisiin 

suhteisiin, organisaatio on vuorovaikutuksessa toimintaympäristöönsä muuttaen sitä pysyvästi 

tai tilapäisesti. Systeemin tilan muuttuessa myös ongelma voi muuttaa muotoaan tai vaihtua. 

Tämä edellyttää organisaatiolta jatkuvaa herkkyyden ylläpitämistä suhteessa toimintaympäris-

töön.  

Kontekstin muutos uusien muuttujien kietoutuessa aiemmin hallitun kontekstin ”ympärille” 

tai toisen kontekstin ilmaantuessa rinnakkaiseksi ja sulautuessa kontekstiin, ilmaantuu näistä 

uusi konteksti, joka voi olla täysin erilainen ja poikkeava edellisistä. Tällöin aiemmin omak-

suttu ja käytetty toimintatapa, toimintamalli tai taktiikka muuttuu kontekstiin sopimattomaksi. 

Tämä saattaa vähentää kontrollia asioihin, muuttaa olemassa olevat välineet tarpeettomiksi tai 

sopimattomiksi ja kasvattaa yhteistoiminnan sekä vuorovaikutuksen vaatimuksia. Kompleksi-

nen systeemi määritellään kokonaisuudeksi, joka rakentuu useista keskenään vuorovaikutta-

vista osista tai toimijoista. Niitä hallitsee sääntö tai voima, joka vaikuttaa systeemin käyttäy-

tymiseen tietyllä ajanjaksolla ja sen vallitsevaan tilaan. Osien välillä on, mahdollisesti jopa 

rikasta vuorovaikutusta. Yksittäiset osat vastaavat tapahtumiin omissa konteksteissaan ja  
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ympäristössään rinnakkaisesti muiden osien kanssa. Tällöin kokonaisuuteen voi ilmaantua 

selvästi erottuvia rakenteita, ominaisuuksia ja ilmiöitä, joiden välillä ei ole helposti tunnistet-

tavissa olevaa koordinoivaa voimaa tai tahoa. Tämän kaltaisen kausaliteettiprosessin seurauk-

sia on erittäin vaikea ennakoida, vaikka sekä osat että niitä rajoittavat säännöt tunnettaisiin. 

Osien yhteen kietoutuminen vaikeuttaa kaikkien muuttujien tunnistamista, ennakoitavan lop-

putuleman arvioimista sekä eri muuttujien vaikutusta lopputulemaan. (Hanén&Raisio 2017) 

”Kytkeytyneisyyden ja keskinäisriippuvaisuuksien ymmärtäminen organisaati-

oiden näkökulmasta, ja sitten tämä dynaamisuuden ymmärtäminen sellaisessa 

kompleksisuuden mielessä, että mitä se dynaamisuus ja epälineaarisuus ovat, ja 

mitä ne aiheuttavat.” 

 

”Kompleksisuus koskettaa kaikkia johtamistasoja, mutta eri tavalla.” 

 

”Maailma on kompleksinen ja sille ei voi mitään… me ei sitä pystytä muutta-

maan ja se organisointi on vastaus siihen kompleksisuuteen. Ei voi olla niin, et-

tä ei ole mitään organisaatiota ja kaikki joutuvat ratkomaan niitä kompleksisia 

juttuja vaan organisoinnilla ikään kuin kanavoidaan sitä kompleksisuutta…” 

 

Kompleksisuudessa on kyse mm. kytkeytyneisyyden, keskinäisriippuvuuden, ilmaantumisten 

ja itseorganisoitumisen ymmärtämisestä. Merkityksellistä on se, miten inhimillisen järjestel-

män ominaisuudet saadaan työskentelemään uuden järjestyksen ja koherenssin luomiseksi, 

jotta varmistetaan organisaation selviytyminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Kompleksisuusajattelu korostaa oppimista sekä uuden ymmärryksen luomista ja jakamista. 

Tätä varten organisaatiokulttuurin ja teknisten ratkaisujen on tuettava kytkeytyneisyyttä ja 

keskinäisriippuvuutta sekä ilmaantumista ja itseorganisoitumista. Kaikki ilmaantumisen muo-

dostamat tarpeet ja itseorganisoituminen eivät kuitenkaan ole aina toivottuja tai tehokkaita. 

Joissakin tilanteissa on täysin mahdollista, että ilmaantuminen on vahingoittunutta, puolueel-

lista, haurasta, steriiliä tai huonosti organisaation tarpeeseen sopivaa. Myös kytkeytyneisyys 

saattaa muuttua negatiiviseksi tekijäksi. Liialliset kytkökset voivat aiheuttaa turhaa organisaa-

tioiden välistä tiedonvaihtoa, kasvattaa informaation määrää tarpeettomasti ja edellyttää huo-

mattavaa määrää työtä kytkeytyneisyyden ylläpitämiseksi (Mitleton-Kelly 2003). 

Organisaation on myös vältettävä astumasta kompleksisuusansaan. Kaikki ongelmat eivät ole 

kompleksisia, vaan ne voivat olla joko monimutkaisia tai kesyjä (yksinkertaisia). Jos organi-

saatio optimoi toimintansa vastaamaan kaikissa tilanteissa kompleksisiin ongelmiin, kärsii sen 

tehokkuus muunlaisten ongelmien kohtaamiseen.  

”- - meillä on tapana virittää koneisto johonkin tiettyyn ongelmaan... varsinkin 

yritysmaailmassa tämä onkin helpompaa, kun ympäristö on helpompi. Yhteis-
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kunnassa se ei yhtä helppoa, kun meidän tulee kohdata kaikki ne ongelmatyypit. 

Meidän pitäisi siis virittää koneisto kaikkiin ongelmiin sopivaksi. Jos Puolustus-

voimat virittäisi itsensä niin, että kaikki on pirullista, niin sitten toimitaan myös 

siten. Silloin mennään tähän kompleksisuusansaan. Tavallaan lähdetään moni-

mutkaistamaan sitä mikä ei ole monimutkaista.” 

 

Kompleksisuuden monimuotoisuutta ja sen muutosta pidetään keskeisenä selityksenä hierark-

kisen päätöksenteon riittämättömyydelle epälineaarisen ja epävarman tilanteen johtamisessa. 

(Hanén 2017; Beyerchen 1993; McChrystal et al. 2015; Vassillou et al. 2015; Franke 2011; 

Bar-Yam 2003; Alberts&Hayes 2003; Boyd 2018) Kun arvioidaan organisaatiorakenteiden ja 

-mallien soveltuvuutta, tulee näkökulmaa laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi. Organisaatio, 

jonka on vastattava laaja-alaisesti kaikkiin eriluonteisiin ongelmiin, joutuu mukautumaan, 

adaptoitumaan ja tekemään kompromisseja omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja operatiivi-

sen tehtävän (missio) täyttämiseksi. Tästä syystä mm. Bar-Yam (2003) esittää yhtenä vaihto-

ehtona tietynlaisen hybridimallin kehittämistä, joka adaptoi molempien ääripäiden (mekaani-

sen ja orgaanisen) parhaita piirteitä, ollen kykenevä toimimaan myös rationaalisen ja komp-

leksisen maailman rajapinnassa. 

Kompleksisuuden näkökulmasta johdettavilla asioilla on oma luonteensa, joka muodostuu 

asioiden jatkuvista sisäisistä vuorovaikutussuhteista. Johdettaviin asioihin on mahdollista vai-

kuttaa, muttei välittömästi kausaalisuhteiden kautta kuten rationaalisessa johtamiskäsitykses-

sä. Kompleksisuuden ennalta-arvaamattomuus, epälineaarisuus ja vaihtoehtoisten mahdolli-

suuksien määrä haastavat johtamiseen liittyvän organisoinnin. Epävarmuuden sävyttämästä 

kompleksisesta toimintaympäristöstä esiin nouseviin haasteisiin ei voida vastata perinteisillä, 

rationaaliseen maailmankuvaan perustuvilla toimilla. Vaikka epävarmoja, kompleksisia ja 

emergenttejä tapahtumia ei voidakaan hallita, niiden kohtaamista ja ymmärtämistä voidaan 

edistää lisäämällä systeemien avoimuutta ja vuorovaikutusta. 

Tulkintani mukaan kompleksisuus on viitekehys toimintaympäristön, ongelman ja systeemin 

(organisaatio) tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. Kompleksisuus näyttäytyy sotilasorganisaa-

tion eri johtamistasoilla eri tavoilla. Kompleksisuus on monimuotoista, dynaamista ja yhteen 

kietoutunutta vuorovaikutusta systeemien välillä sekä niiden sisällä. Tämä vuorovaikutus joh-

taa emergenttien tunnistamiseen, adaptiivisen uuden järjestyksen muotoutumiseen ja systee-

min itseorganisoitumiseen uuden järjestyksen edellyttämällä tavalla. Kompleksisuuden teki-

jöiden merkitys eri johtamistasoilla voi vaihdella (kuva 5-2). Vahvistamalla tätä vaihtelua 

voidaan myös lisätä organisaation monimuotoisuutta.   
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Kuva 5-2: Kompleksisuuden ilmeneminen eri johtamistasoilla. 

Kuvassa 5-2 esitetään pelkistetty tulkinta kompleksisuuden osatekijöiden ilmenemisestä soti-

lasorganisaation eri johtamistasoilla. Kuvan vaakasuuntaisilla kuvaajilla pyritään osoittamaan 

sitä, millainen vaikutus eri kompleksisuuden tekijöillä on organisaation arjessa. Kuvaajan 

sanalliset kuvaukset on esitetty liitteessä 4.  

Sotilasorganisaatioita tarkasteltaessa on huomattava, että kaikki kompleksisuuden osatekijät 

eivät välittömästi ole läsnä eri johtamistasojen johtajuudessa. Esimerkiksi kompleksisuuden 

epälineaarisuus ei välttämättä näyttäydy taisteluteknisellä tasolla, jos organisaation ylemmät 

tasot hyväksyvät kompleksisuuden aiheuttamat haasteet itselleen, ja pyrkivät minimoimaan 

sen vaikutukset alemmilla tasoilla. Myös toiminnan sitoutuminen pääasiassa vain taistelutilan 

fyysiseen ulottuvuuteen vähentää ilmiöiden, tapahtumien ja toiminnan epälineaarista luonnet-

ta. Epälineaarista toimintaa ja epälineaarisuutta voi silti ilmetä myös taisteluteknisellä tasolla. 

Keskeistä kuvassa 5-2 on se, että riippumatta organisaatiosta, kompleksisuus on läpileikkaa-

vaa. Se, kuinka paljon ja millaisessa muodossa sitä on milläkin tasolla, vaihtelee mm. toimin-

taympäristön, organisaation strategisten valintojen ja yksilöiden ymmärryksen suhteen. 

Kompleksisuuden näyttäytyminen eri johtamistasoilla riippuu mm. siitä, millaiset resurssit, 

tilanneymmärrys ja itsenäisyys kyseisellä tasolla on käytettävissä.  

Puolustusvoimien kenttäohjesäännön yleinen osa (KO YL 2014) määrittää Pääesikunnan ole-

van sotilasstrategisen ja operatiivisen tason johtoporras
13

. Merivoimat puolustushaarana mää-

ritellään taktisen tason johtoportaaksi, kuten myös Ilmavoimat ja Maavoimat.  

                                                           
13

 Johtoportaalla tarkoitetaan käytännössä linjaesikuntaorganisaation johtamistasoa. Johtoporras sisältää tavalli-

sesti sekä joukon komentajan että komentajan esikunnan.  
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Puolustushaarojen hallinto-, joukko- ja perusyksiköt määritellään vastaavasti taisteluteknisen 

tason johtoportaiksi. Tulkintani mukaan johtamistasojen jakaminen perustuu organisaation 

hallinnon järjestämiseen ja toimivaltuuksien määräytymiseen eikä niinkään toiminnallisuuksi-

en mukautumiseen. Mukautuminen toimintaympäristöön ja vastaaminen sen kompleksisiin 

ongelmiin edellyttäisi kuitenkin kaikilla johtamistasoilla samojen, organisaatiota läpileikkaa-

vien tekijöiden ymmärtämistä osana johtajuutta, organisoitumista ja organisaation toimintaa. 

Kompleksisuuden luonteen mukaisesti kompleksinen ongelma skaalautuu tarkasteltavalle 

johtamistasolle edellyttäen samojen johtamisperiaatteiden omaksumista kaikilla tasoilla. Täl-

löin esim. strategista johtamista, operatiivista johtamista ja taktista johtamista tehdään kaikilla 

organisaation tasoilla ja samanaikaisesti. Tulevaisuudessa strategisessa johtamisessa koros-

tuukin ylimmän johdon näkökulmasta strategian muotoilemisen sijaan se viitekehys, jossa 

strategia ilmaantuu (Anderson 1999, 229). 

5.3.  Optimaalisen organisoitumismallin ongelma 

Ongelman luonteesta riippumatta organisoitumisen ja johtajuuden yhtenä periaatteena on on-

gelman kehystäminen ja sen ymmärtäminen. Ongelman luonteen muuttuessa kompleksisem-

maksi on organisaation ja johtajien kyettävä hyödyntämään asiantuntijuutta niin oman organi-

saation sisällä kuin organisaation ulkopuolelta, mikä edellyttää aiempaa tiiviimpää ja katta-

vampaa verkostoitumista. Ongelman ymmärtäminen mahdollistaa organisaation toiminnan 

tehokkaasti oikealla tavalla, oikea-aikaisesti ja riittävän kokonaisvaltaisesti. Tämä johtaa or-

ganisoitumiseen, jossa organisaatio ei niinkään pyri optimoimaan rakennettaan vaan toimin-

taansa (ml. johtajuus) ongelman luonteen edellyttämällä tavalla. 

”Maailma on kompleksinen ja sille ei voi mitään. Me ei sitä pystytä muutta-

maan, mutta organisointi on vastaus siihen kompleksisuuteen. Ei voi olla niin, 

että ei ole mitään organisaatiota ja kaikki joutuvat ratkomaan niitä kompleksi-

sia juttuja, vaan organisoinnilla ikään kuin kanavoidaan sitä kompleksisuutta. 

Tietyt asiat hoidetaan tuolla ja tietyt tuolla eli ongelmia ratkotaan eri paikoissa. 

On oleellista, että nämä eri paikat ovat yhteyksissä toisiinsa ja ne mahdollista-

vat yhteisen ymmärryksen. Ettei vaan käperrytä sinne laatikoihin ja siiloihin. 

Kaikki vastaa omasta alueestaan ja perehtyy siihen sekä auttaa organisaatiota 

niiden kysymysten parissa. Se vaatii laajaa yhteistoimintaa organisaation sisällä 

niin, että yhteinen ymmärrys kuitenkin säilyy.” 

 

”Organisoinnin päätarkoitus on vähentää sitä kompleksisuutta.” 

 

Yhteisen ymmärryksen muodostaminen edellyttää luottamusta sekä oman organisaation jäse-

niin että verkostossa toimiviin muiden organisaatioiden edustajiin. Luottamuksen rakentumi-

sella pyritään varmistamaan yhteistyön kahdensuuntaisuuden ja operaatioturvallisuuden lisäk-

si avoimuus jakaa ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. 
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Yhteinen ymmärrys edellyttää verkostojen hyödyntämistä tilanteen ja ongelmien arvioimisek-

si (ml. ennusteiden laatiminen) sekä tulkinnan toteuttamiseksi. Verkostorakenteiden arvioi-

daan olevan linjaesikuntaorganisaatiota merkittävästi nopeampia kuljettamaan ja ymmärtä-

mään informaatiota halutussa viitekehyksessä. (Vassilliou et al. 2015) Verkoston monimuo-

toisuus mahdollistaa tehokkaamman ja laaja-alaisemman ymmärryksen muodostamisen kuin 

olisi mahdollista yhdessä suljetussa systeemissä. Verkostoitunut informaation kulku ja tilan-

netietoisuuden muodostuminen edesauttavat aikaansaamaan riittävän oikea-aikaisen ja oikein 

suhteutetun ratkaisun tunnistettuun ongelmaan. Tulkitsen, että verkostoitunut asiantuntijuus 

myös lisää organisaation monimuotoisuutta tarjoamalla erilaisia ja tavanomaisesta poikkeavia 

näkökulmia niin ongelman luonteesta kuin sen mahdollisista kehityskuluista. 

”Aikaisemmin taisteluosasto pystyi olemaan tilanteen herra alueellisesti. Se pys-

tyi ajallisesti ja paikallisesti hallitsemaan sen informaation mitä siellä tarvittiin. 

Nykyään jopa tulenkäyttäjä on jo sellainen, että käyttääkseen ja hyödyntääkseen 

suorituskykyjä täysmittaisesti, omat sensorit ja tilannetietoisuus ei enää riitä 

vaan tarvitaan valtakunnallista tai vielä laajempaa tilannetietoisuutta, että pys-

tytään käyttämään, vaikka vaikutusta oikein…  oikeassa ajassa ja oikeassa pai-

kassa.” 

 

”Tiedonkäsittelykapasiteetti demokratiassa on lähtökohtaisesti suurempi kuin 

keskitetyissä organisaatioissa. Näen, että tällaiset kontekstuaaliset ratkaisut ja 

kontekstuaalinen johtajuus tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Päätöksenteko 

integroidaan mahdollisimman lähelle arjen työtä. Toisaalta mahdollisimman 

pitkälle pyritään myös integroimaan tieto-vastuu-palaute.” 

 

”- - meidän täytyy kyetä vastaanottamaan paljon enemmän informaatiota ja 

suodattaa sitä paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Informaatiota on meillä nyt 

enemmän ja se liikkuu nopeammin, mutta monet ilmiöt eivät välttämättä ole sit-

ten kuitenkaan muutosnopeudeltaan ihan yhtä suuria.” 

 

Kompleksisuus näyttäytyy organisoitumisessa ongelman kehystämisen haasteellisuutena ja 

pirullisen ongelman luonteena. Kompleksisuutta lisää myös vastustaja ja sen sellaiset toimet, 

jotka muuttavat toimintaympäristön vallitsevaa tilaa organisaation tavoitteiden vastaisesti. 

Suurimman poikkeuksen muiden organisaatioiden ja sotilasorganisaation välillä muodostaa 

vastustaja ja vastustajan valinnat. Kompleksisuuden ymmärtäminen edesauttaa toimintaympä-

ristön ja sen vuorovaikutussuhteiden hahmottamista sekä mahdollistaa toimintaympäristön 

ominaispiirteiden vaikeasti ennakoitavan luonteen sietämisen. 

Oikea-aikainen ja oikein mitoitettu vaste edellyttää epälineaariseen uhkaan vastaamiseksi ti-

lannetietoisuuden muodostamista verkostona, päätöksentekoa ongelman kokevalla  
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(ymmärtävällä) tasolla sekä itseorganisoitumisen hyväksymistä osana ongelmaan vastaamista 

ja toiminnan valtuuttamista. Tilanneymmärryksen ja -tietoisuuden tulee olla koko organisaa-

tiota läpileikkaava toiminnallisuus.  

Hiearkkisessa linjaesikuntaorganisaatiossa tilannetietoisuus muodostuu organisaation ylim-

millä tasoilla keskitetyn toimintamallin kautta. Informaatio virtaa alhaalta ylöspäin ja saa 

ymmärryksellisen merkityksen käytännössä vasta organisaation ylimmän johdon ajattelussa. 

Verkostoituneessa organisaatiomallissa ymmärrys muodostuu verkoston toimijoiden vuoro-

vaikutuksessa, eikä se edellytä informaation kulkua hierarkian korkeimmalle tasolle.  

”Organisaatiossa tapahtuvan päätöksenteon jäykkyys on organisaatiorakentei-

den, organisaatiokulttuurin ja johtajuuden yhteisvektori. Kun miettii abstrak-

timmalta ja korkeammalta tasolta, niin organisoitu yhteistyö on se juttu. Meidän 

pitäisi ymmärtää, että johtaminen on oikeastaan vain yksi tapa harjoittaa orga-

nisoitua yhteistyötä. Tämä kysymys on vaikea niille henkilöille, jotka ovat koko 

elämänsä olleet johtavassa asemassa. Organisaatiopsykologinen haaste on vah-

vimpana ennen kaikkea perinteisissä, valtarakenteisiin pohjautuvissa organisoi-

tumismuodoissa.” 

 

”Jos mietitään kriittisiä tekijöitä, niin tärkein on ehkä tämä erimielisyyden ja 

kriittisten näkökulmien esiintuominen eli ei haeta samanmielisyyttä. Tärkeää on 

se, että organisaatiossa on sellainen ilmapiiri, jossa ihmisillä on tunne, että eri 

mieltä olevia näkemyksiä saa esittää, ihan kaikilla tasoilla organisaatiossa.” 

 

Avoin vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden kaikille toimijoille muodostaa yhteinen ymmär-

rys tilanteesta ja ongelmasta, jolloin tieto on välittömästi kaikkien käytettävissä. Keskeistä on 

se, että organisaatio vahvistaa avointa vuorovaikutusta, tarjoaa mahdollisuuden eriävien ja 

tietoon perustuvien näkökulmien esille tuomiseen sekä tukee innovatiivisuutta esimerkiksi 

uusien toimintamallien muodostamiseksi. Vuorovaikutuksen tuloksellisuutta toiminnallisessa 

rakenteessa on tuettava erilaisilla vuorovaikutusalustoilla. Nykyisiä johto-, koordinointi-, 

suunnittelu- ja ohjausryhmiä tukevia vuorovaikutusalustoja voivat olla mm. työ- ja ajatuspa-

jat, seminaarit, tietoportaalit sekä keskustelufoorumit. 

”Se riittää, että siinä laatikkoleikissä, oli se sitten millainen tahansa, on luotu 

joku yhteistyön alusta, jossa se tieto ikään kuin jakaantuu ja joka on käytettävis-

sä tiukoissa tilanteissa. Tämä on oikeastaan se juttu.” 

 

”On tosi tärkeää, että kollektiivista todellisuutta alettaisiin hahmottamaan eri 

tavoin… nopeatempoisemmin… vähän mitä Stanley McChrystal Team of Teams 

ja Chris Fussell One mission -kirjoissaan kuvasivat, että heilläkin oli joka päivä 

se 90 minuutin ”briiffi”, mihin tuhannet ihmiset eri organisaatioista sitä tilan-

nekuvaa päivittivät. Jotain tämänkaltaisia toiminnallisia rakenteita kaivataan, 

jotta organisaatio pystyy kollektiivisesti tekemään nopeatempoisempaa yhteis-

työtä… organisoitua yhteistyötä.” 
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Vuorovaikutusalustojen nähdään mahdollistavan kaksi organisaation kannalta keskeistä toi-

mintoa: tiedonkulun ja erilaisten näkökulmien lisääntymisen. Molemmat parantavat organi-

saation ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta ja tarjoavat uusia ajatuksia niihin vastaamiseksi. 

Tavanomaisten tilannekatsausten yksisuuntainen ja erittäin vakioitu tiedonvälitys jakaa in-

formaatiota osallistujien kesken, mutta se ei välttämättä lisää organisaation kollektiivista ym-

märrystä vallitsevasta tilanteesta, sen muodostamasta ongelmasta organisaatiolle tai tavoista 

vastata siihen. Tällaisia vuorovaikutukseltaan rajoittuneita tilaisuuksia tulisi välttää tai niitä 

tulisi kehittää organisaation ymmärrystä edistävään suuntaan esim. madaltamalla osallistujien 

kynnystä esittää tilaisuudessa eriävä tulkinta.  

Merivoimien tilannekatsauksessa esim. yhtymän komentajalla voi olla huomattavasti tarkem-

pi ja laadukkaampi ymmärrys vastuualueensa tilanteesta ja sen kehityksestä kuin Merivoimien 

esikunnalla. Tämän mahdollisesti eriävän näkökulman julkituominen tilannekatsauksen kai-

kille osallistujille saattaisi olla Merivoimien tehtävien toimeenpanon kannalta ratkaisevaa.  

Toimiakseen riittävän oikea-aikaisesti ja organisaation tehtävän kannalta oikeaa ongelmaa 

vastaan on päätöksenteko pystyttävä toteuttamaan sillä nimenomaisella tasolla, jolla ongelma 

näyttäytyy ja se havaitaan. Tämä perustuu mm. kompleksisuuden luonteeseen ja sen aiheut-

tamaan perspektiiviharhaan.  

”Mielestäni pitäisi kysyä, että onko tällaisessa nopeasti muuttuvassa toimin-

taympäristössä - varsinkin jossain kriisitilanteessa - tarkoituksenmukaista sel-

lainen rakenne, missä päätöksenteko on eriytetty tosi kauas arjesta. Yritetäänkö 

me dysfunktionaalisella päätöksenteolla tehdä asioita vaan paremmin tai oike-

ammin vai onko jokin muu tapa tehdä sitä organisoitua yhteistyötä tällaisessa ti-

lanteessa. Puhun tällaisesta hahmotusvääristymästä. Hahmottamalla asioita 

lähtökohtaisesti väärin meidän keinovalikoimammekin on lähtökohtaisesti vää-

rä. Se, että me yritämme samanlaisella rakenteella jatkaa tulevaisuudessa, on 

mielestäni yksi hahmotusvääristymä.” 

 

Tulkitsen, että tästä syystä päätöksenteko olisi pystyttävä valtuuttamaan mahdollisimman alas 

organisaatiossa. Esim. taisteluteknisen tason pirullinen ongelma ei välttämättä näyttäydy tak-

tiselle tasolle pirullisena ongelmana, ja sen ymmärtäminen väärin voi johtaa joko organisaati-

on virheelliseen toimintaan tai yhden keskeisen osatekijän aliarvioimiseen ja vasteen puuttu-

miseen. 

Sotilasorganisaation on kyettävä toimimaan tehtäväjohtamisen periaatteiden mukaisesti. Tämä 

asettaa ylemmälle komentajalle vaatimuksen tavoitteiden, operatiivisen tehtävän, rajoitusten 

ja reunaehtojen jatkuvasta säätämisestä (synkronointi). Säätämisellä mahdollistetaan suunnan  
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määrittäminen alemmille komentajille ja organisaation tehtävän koordinoitu eteneminen stra-

tegisten valintojen mukaisesti. 

”Muutosnopeudella on valtava merkitys organisaation kannalta. Ross Ashbyn 

Law of requisite variety -käsite liittyy tähän ympäristön ja systeemin väliseen 

suhteeseen. Sitä voidaan ajatella sillä tavalla, että jos ympäristö on stabiili, niin 

systeemissä riittää keskitetty päätöksenteko. Mutta jos ympäristö on erittäin 

epästabiili ja nopeasti muuttuva, niin se vaatii sitä, että systeemissä on enem-

män päätöksentekopisteitä… hajautettua suhteessa ympäristöön… ja vähemmän 

regulointia.” 

 

Tehtäväjohtamisen toimeenpanossa ylemmän komentajan on hajautettava omaa valtaansa 

organisaation herkkyyden mahdollistamiseksi. Hajauttamisella tarkoitetaan sitä, että komenta-

ja muuttuu organisaation kannalta enemmän suunnannäyttäjäksi kuin toimeenpanijaksi ja 

käskijäksi. Kontrollin muoto muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi: määritetään operatiivinen 

tehtävä, asetetaan tavoitteet, määritetään toimintaa rajoittavat tekijät, tuetaan tilannetietoisuu-

den muodostamista verkostojen avulla, priorisoidaan organisaation toiminnan suunta ja jae-

taan resurssit alemmille tasoille organisaation toiminnan vaatimusten mukaisesti. Tämä edel-

lyttää toiminnan ja operaatioiden jatkuvaa arviointia ja mahdollisten kehityskulkujen ana-

lysointia. 

Kontrollin muoto (kuva 5-3) on myös tilannesidonnainen. Tavallisimpana muotona voidaan 

pitää yksinkertaista kontrollia, joka määräytyy organisaation hierarkian perusteella vertikaali-

seksi. Kompleksisen tilanteen kontrolli on horisontaalista. Horisontaalinen kontrolli mahdol-

listaa asioiden, toimijoiden ja toiminnan yhteensovittamisen sekä synkronoimisen samanai-

kaiseksi. Kompleksisten ongelmien nopein ja tehokkain kontrollin muoto on itsekontrolli, 

joka kytkeytyy organisaation tai järjestelmän itseorganisoitumiseen.  

 

Kuva 5-3: Kontrollin muodot (Sotarauta 1996) 

Tehtäväjohtamisen tehokas hyödyntäminen edellyttää innovatiivisuuden, kokeilukulttuurin, 

luottamuksen ja vuorovaikutuksen vahvistamista. Organisaation toimijoita on kannustettava  
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tarkastelemaan vallitsevaa tilannetta ennakkoluulottomasti, jotta ne kykenevät tuottamaan 

sellaisia innovaatioita, jotka voidaan muuttaa organisaatiota hyödyttäviksi toimintatapamal-

leiksi. Innovatiivisuus tehostaa organisaation kykyä sopeutua toimintaympäristöönsä eikä pyri 

ainoastaan muokkaamaan sitä. 

Organisaation on kyettävä hyväksymään alempien tasojen itseorganisoituminen suhteessa 

vallitsevaan ongelmaan. Itseorganisoituminen tarjoaa mahdollisuuden sopeutua toimintaym-

päristön vaatimuksiin. Liiallista itseorganisoitumista on kuitenkin pystyttävä rajoittamaan 

mm. operatiivisen tehtävän ja tavoitteiden säätämisellä. Tästä näkökulmasta tarkasteluna itse-

organisoitumisen tulee aina olla tilapäistä, mutta sen innovatiivisuus voi johtaa organisaation 

läpileikkaavaan adaptaatioon. 

Sotilasorganisaation on kyettävä käsittelemään organisoitumiseen liittyvää paradoksaalisuutta, 

joka aiheutuu ongelman luonteiden ja johtajuusmallien osittain sovittamattomasta ristiriidasta. 

Organisaation on kyettävä vastaamaan kaikkiin eri ongelmaluonteisiin hyvin monimuotoises-

sa toimintaympäristössä.  

Kesyihin ja monimutkaisiin ongelmiin vastaaminen houkuttelee optimoimaan organisaatiota 

lineaarisesti ja keskittämään johtajuutta organisaation ylemmälle tasolle. Organisointi näyttäy-

tyy tällöin perinteisten johtajuusmallien kautta ja organisaation toiminta on todennäköisesti 

erittäin tehokasta sekä konventionaalisten että erillisten epäkonventionaalisten toimijoiden 

vastustamiseksi.  

Pirullisiin ongelmiin perinteiset johtajuusmallit ja organisointi eivät todennäköisesti kuiten-

kaan vastaa. Niiden luonne hämärtää ongelman laajuutta, syvällisyyttä, nopeutta ja keskinäis-

riippuvuutta. Tällöin myös johtajuusmalli ja organisoituminen vaikeutuvat. Ongelmien frak-

taalisuus ja päällekkäisyys vaikeuttavat lineaarisen käsityksen mukaista optimaalista organi-

sointia. Ongelman kehystämiseksi joudutaan organisoimaan mahdollisesti poikkihallinnollista 

yhteistyötä ja jakamaan tulkintoja ja ymmärrystä ongelmasta. Organisoitumisesta tulee tällöin 

tilannesidonnaista, niin rakenteen kuin toimintojen kannalta, jolloin organisoitumisen onnis-

tuminen edellyttää päätöksenteon ja johtajuuden hajauttamista. 

”Mikään organisaatio ei ole se ainoa oikea. Johtaminen on säätämistä ja sehän 

tässä on se haaste. Johtajan pitää olla koko ajan niin kuin nahka pelissä eli liot-

taa itseään siinä tilanteessa. Mutta jokin pohjaratkaisu on oltava. Jakaisin tä-

män siten, että on olemassa jokin pohjaratkaisu, jossa tämä problematiikka on 

otettu huomioon ja sitä vielä säädetään tilanteen mukaisesti, mutta sekään ei voi 

soveltua kaikkiin tilanteisiin.” 
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”Kun tullaan organisointiin, niin mietitään millä tietopohjalla me olisimme 

muuttamassa, jos olisi tarve muuttaa tai optimoida organisaation vahvuuksia tai 

heikkouksia. Meillä on paljon tietoa, mutta se on matalalla tasolla.” 

 

Organisaation on kyettävä samanaikaisesti sekä hajauttamaan että keskittämään toimintaansa. 

Tämän paradoksaalisuuden takia ei ole mahdollista määrittää yleispätevää organisaatiomuo-

toa, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin tai olisi yleisesti optimaalinen kaikenluonteisten ongelmi-

en selvittämiseen. 

Organisoidun yhteistyön, luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen näkökulmasta sotilasorgani-

saatioissa korostuu yhteysupseereiden käyttö. Yhteysupseereilla on keskeinen rooli ongelmien 

tunnistamisessa, ymmärtämisessä ja strategian valinnassa. He rakentavat luottamusta eri orga-

nisaatioiden välille parantaen vuorovaikutusta ja informaationkulkua tulkintojen muodostami-

seksi. Yhteysupseerit tarjoavat myös isäntäorganisaatiolle mahdollisuuden hyödyntää näitä 

henkilöitä oman organisaation ulkopuolisina asiantuntijoina. Tällä toimintamallilla pystytään 

tuottamaan välittömiä hyötyjä molemmille organisaatioille. (McChrystal et al. 2015) Organi-

saation ja organisoitumisen näkökulmasta yhteysupseeriryhmät muodostavat yhden vuorovai-

kutusalustan eri organisaatioiden tai niiden osien (esim. puolustushaara) välille.  

”Yhteysupseerit ovat sekä komentajan edustajia että informaation kerääjiä toi-

sissa organisaatioissa. Meidän pitäisi laittaa parasta henkilöstöä yhteysupsee-

reiksi, jotta he pystyisivät arvioimaan siellä sitä tilannetta, tuomaan jotain lisä-

arvoa siihen emo-organisaatioon, jossa he ovat, mutta myös toimittamaan sen 

kriittisen tiedon sinne lähettäjän päähän.” 

 

Yhteysupseeritoiminnalla pystytään madaltamaan organisaation valtarakenteiden ylläpitämää 

byrokratiaa ja hierarkkisuutta sekä nopeuttamaan informaation kulkua organisaation läpi. Yh-

teysupseereiden asettaminen kasvattaa myös organisaatioiden monimuotoisuutta ja tarjoaa 

mahdollisuuden uudenlaisten näkökulmien sisällyttämiseen organisaation strategiseen johta-

miseen.  
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5.4.  Epävarmuuteen organisoituminen 

Organisointi ja organisoituminen ovat toiminnallisuuksien järjestämistä vallitsevan tilanteen 

edellyttämällä tavalla organisaatiolle määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisointi-

na pidetään sellaisia kontrolloivia johtamistoimia, joilla vaikutetaan organisaation muotoon ja 

järjestykseen. Organisointi pyrkii optimoimaan systeemin sen osan, joka on tehtävien kannal-

ta keskeistä. Organisoituminen on monikolliseen johtajuuteen perustuvaa osittain autonomista 

tai spontaania toiminnallisuuksien muuttamista vastaamaan vallitsevan toimintaympäristön ja 

tilanteen vaatimuksiin. Toimintaympäristö voi muuttua joko lineaarisesti, epälineaarisesti tai 

samanaikaisesti lineaarisesti ja epälineaarisesti. Ihmisen organisoimat järjestelmät toimivat 

vastaavasti joko konventionaalisesti, epäkonventionaalisesti tai samanaikaisesti sekä konven-

tionaalisesti että epäkonventionaalisesti (hybridi). Tilanne sisältää toimintaympäristön tilan ja 

organisaation tilan jollain tietyllä ajanhetkellä.  

Organisaation toiminnan ja rakenteen kannalta organisoituminen ja organisointi ovat niitä 

valintoja, jotka määrittävät organisaation toimintaa suhteessa tilanteeseen. Sotilasorganisaati-

ossa organisointi näyttäytyy esim. ennakoivassa suunnittelussa. Tällöin organisointi on kus-

tannustehokas ja käytännössä ainoa toimiva tapa määrittää organisaation muoto tavoitteiden, 

toiminnan ja tehtävien näkökulmasta suhteessa arvioituun tilanteeseen. Organisointi tarjoaa 

mahdollisuuden asettaa tavoitteet ja tehtävä sekä osoittaa tarvittavat resurssit näiden saavut-

tamiseen. Organisointi on siis ylhäältä alaspäin johdettua toimintaa.  

Organisoituminen puolestaan on enemmän tilanneperusteista organisaation sopeutumista val-

litseviin olosuhteisiin. Molemmat kuitenkin muotoilevat organisaatiota ja joutuvat käytännös-

sä ratkaisemaan organisaatiomuotoa koskevan paradoksin, joka muodostuu pääasiassa ongel-

man luonteen vaikutuksesta strategiseen johtamiseen ja strategisiin valintoihin. Tätä ongel-

man luonteen ja organisaatiomuodon valinnan välistä paradoksaalista suhdetta on esitetty ku-

vassa 5-4.  

 

Kuva 5-4: Organisoinnin ja organisoitumisen paradoksi. 
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Keskitetty kontrolli toimii parhaiten tilanteessa, jossa toimintaympäristön muutos on lineaa-

rinen ja toiminta konventionaalista. Tällainen organisoituminen (esim. toimintorakenne) on 

optimaalinen tilanteissa, joissa toimintaympäristön muutos joko vastaa organisaation rutiini-

toiminnallisuuksia tai muutoksen laatu, määrä ja suuntautuminen kyetään ennakoimaan erit-

täin tarkasti. Informaation suunta on ylhäältä alaspäin ja ymmärrys vallitsevasta tilanteesta 

suhteessa organisaation tehtävään ja tavoitteisiin muodostuu organisaation huipulle strategi-

selle johdolle. Keskitetty kontrolli perustuu rakenteen muodolliseen hierarkiaan ja sen anta-

maan valta-asemaan. Keskitetyn kontrollin organisaatio on luontaisesti tehokas ratkaisemaan 

rutiiniluonteisia eli kesyjä ongelmia. Organisaation kyky sietää ja käsitellä kriittisiä ongelmia 

on tulkintani mukaan riippuvainen johtajiksi valituista tai valikoituneista yksilöistä sekä hei-

dän ymmärryksestään vallitsevasta tilanteesta. 

Keskitetty kontrolli soveltuu kompleksiseen toimintaympäristöön huonosti. Tämä johtuu mm. 

siitä, että keskitetyn kontrollin organisaatio ei luontaisesti pyri rakentamaan koko organisaa-

tiota läpileikkaavaa ymmärrystä, päätöksenteko on kaukana organisaation arjesta ja organisaa-

tio on hidas mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen. Osin juuri näistä syistä organisaatioihin 

saatetaan muodostaa erillisiä organisaation toimintoja läpileikkaavia vuorovaikutusalustoja 

(esim. Puolustusvoimien koordinointi- ja suunnitteluryhmät). Informaation kulku on tällaises-

sa organisaatiossa hidasta ja yhteisen ymmärryksen muodostuminen voi olla jatkuvasti tilan-

nekehitystä jäljessä – organisaatio mukautuu aina vanhentuneeseen tilanteeseen.  

Keskitetyn kontrollin organisaatio kykenee toimimaan erittäin tehokkaasti epäjärjestyksessä, 

mikäli sen toiminnallisuudet on vakioitu ja optimoitu juuri vallitsevaan ongelmaan. Sotilaalli-

sessa toimintaympäristössä keskitetty kontrolli toimii, kun muutos ei ole liian nopea tai ilme-

nevät poikkeukselliset tapahtumat eivät ole liian äkillisiä. Keskitetyn kontrollin organisaatio 

toimii hyvin suhteessa toiseen samanlaiseen organisaatioon, joka on järjestynyt ja konventio-

naalinen. Keskitetyn kontrollin voidaan nähdä lisäävän organisaation turvallisuutta. Pidättä-

mällä tietoa vain päätöksentekijöillä, organisaatio pystyy rajoittamaan operaatioturvallisuutta 

heikentäviä riskejä. Haasteen muodostaa se, että organisaatio ei luontaisesti muodosta laaja-

alaista ymmärrystä tilanteesta. Tällöin päättäjien toimintakyvyttömyys saattaa estää organi-

saation tehokkaan toiminnan ja tarjota vastustajalle mahdollisuuden vaikuttaa organisaation ja 

toimintaympäristön tilaan omien tavoitteiden edistämiseksi. 
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Hajautettu kontrolli toimii parhaiten tilanteessa, jossa toimintaympäristön muutos on lineaa-

rinen ja toiminta epäkonventionaalista. Tällainen organisoituminen (esim. matriisiorganisaa-

tio) on optimaalinen mm. hyödyntämään organisaation asiantuntijarakennetta ongelmien rat-

kaisemiseksi. Organisaatio sietää kuitenkin epäjärjestystä varsin huonosti, sillä johtaminen ja 

organisointi ovat edelleen kontrolloivaa, mutta samanaikaisesti hajautunutta. Tiedonkulku on 

sekä vertikaalista että horisontaalista. Koska hajautetun kontrollin organisaatio edellyttää toi-

miakseen ylemmän tason koordinointia, muodostuu ymmärrys vallitsevasta tilanteesta opera-

tiiviselle johdolle. Strategisen johdon tietoisuus on riippuvainen operatiivisen johdon ymmär-

ryksestä ja sen välittämästä tiedosta. Organisaation kyky vastata muutokseen riippuu kuiten-

kin edelleen myös strategisen johdon valinnoista. Tällöin haasteen voi muodostaa se, että ope-

ratiivinen johto suodattaa organisaatiossa olevaa ymmärrystä strategiselle johdolle, tarjoten 

vain ”kaunistellun” totuuden kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Risto Siilasmaa (2018) kuvaa 

tällaista tilannetta kirjassaan Paranoidi Optimisti, jossa hän tarkastelee Nokian johtamis- ja 

organisaatiokulttuuria 2000-luvulla. 

Hajautettu kontrolli sopii kompleksiseen toimintaympäristöön huonosti. Organisaatio kykenee 

ratkaisemaan ilmeneviä haasteita keskitetyn kontrollin organisaatiota laaja-alaisemmin ja mo-

nimuotoisemmin, mutta se on käytännössä yhtä hidas. Keskitetyn kontrollin organisaatioon 

verrattuna hajautetun kontrollin organisaatio kestää epäjärjestystä huonosti ja sen toiminta 

sekä päätöksenteko voivat olla hitaampia. Tämä riippuu tietenkin siitä, miten hyvin keskitetyn 

kontrollin organisaatio on kyennyt ennakoimaan ongelman luonteen ja optimoimaan oman 

toiminnan. Hajautetun kontrollin organisaatio kykenee kuitenkin mukautumaan keskitetyn 

kontrollin organisaatiota paremmin vallitsevaan tilannekehitykseen. Se, vastaavatko organi-

saation strategiset valinnat tilannekehityksen jälkeiseen tilaan, on riippuvainen operatiivisen 

johdon toiminnasta. 

Sotilaallisessa toimintaympäristössä hajautettu kontrolli ei ole ihanteellista. Päätösten ja valin-

tojen tekeminen voi aiheuttaa jatkuvaa kitkaa, koska päätöksentekijöitä voi olla yhdessä asias-

sa useita. Kahden isännän ongelma saattaa hidastaa organisaation toimintaa ja aiheuttaa risti-

riitatilanteita toimeenpanossa. 

Keskitetty ohjaus soveltuu epälineaarisesti muuttuvaan, mutta konventionaalisesti toimivaan 

toimintaympäristöön. Tällainen organisoituminen (esim. yksinkertainen organisaatio tai pien-

yrittäjäorganisaatio) kykenee muuttamaan toimintatapoja hyvinkin joustavasti. Muutokset 

ovat kuitenkin rajoittuneita, sillä organisaation strateginen ja operatiivinen johtaminen on vä-

häistä. Muutosten edellyttämät päätökset syntyvät nopeasti, mutta organisaatio ei välttämättä  
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kykene kompleksisten ongelmien ratkaisemiseen. Informaation kulku on ylhäältä alas. Keski-

tetyn kontrollin organisaatiosta poiketen, organisaation mataluus tarjoaa kuitenkin tavallisesti 

sujuvan tiedon välittymisen. Organisaation mataluus ja asiantuntijuuden vähäisyys rajoittavat 

yhteisen ymmärryksen laaja-alaisuutta ja monimuotoisuutta. 

Keskitetty ohjaus sopii alati muuttuvaan toimintaympäristöön, jossa pääsääntöisesti esiintyy 

vain vähän monimutkaisia, moniulotteisia ja yhteenkietoutuneita ilmiöitä. Keskitetyn ohjauk-

sen organisaatio on nopea reagoimaan tilannekehitykseen, mutta sen kyky vastata esim. pirul-

lisiin ongelmiin on erittäin rajallinen. Tämä johtuu pääasiassa keskitetyn ohjauksen organisaa-

tion rakenteellisesta mataluudesta ja pienestä koosta. Pirullisiin ja monimutkaisiin ongelmiin 

vastaaminen perustuu lähinnä johtajan kykyyn ymmärtää tilanne ja tehdä toimintaa ohjaava 

päätös. Koska organisaatiossa on vain vähän johtajia tai valvojia, ovat päätökset toimintaoh-

jeiden kaltaisia.  

Sotilaallisessa toimintaympäristössä keskitetty ohjaus toimii sellaisilla organisaation tasoilla, 

joilla suoranaisia johdettavia on vähän. Merivoimien näkökulmasta keskitetyn ohjauksen or-

ganisaatio voisi toimia rannikkojoukoissa ryhmätasalla ja laivastojoukoissa esim. viirikkö-

tasalla. 

Suuntaava ohjaus vallitsevana organisoitumismuotona toimii parhaiten epäkonventionaalista 

toimintaa sisältävässä ja epälineaarisesti muuttuvassa toimintaympäristössä (esim. verkosto-

rakenne). Suuntaava ohjaus ilmenee usein tehtäväjohtamisena ja organisaation toiminnan sää-

tämisenä, ei sen ohjaamisena tai kontrollointina. Tehtäväjohtaminen hyödyntää informaation 

levittämiseen, yhteisen ymmärryksen muodostamiseen ja toiminnan organisoitumiseen ver-

kostoja. Tehtäväjohtamista voidaan pitää suuntaa-antavan ja hajautetun johtamisen muotona. 

Sitä voidaan hyödyntää kaikissa organisaatiomuodoissa eikä se rajoitu vain verkostorakentee-

seen. Verkostorakenteessa tehtäväjohtaminen on hyvin orgaanista ja autonomista. Informaatio 

kulkee alhaalta ylöspäin ja samanaikaisesti sivuille, joten verkostoon ei muodostu siiloja. 

Tehtäväjohtaminen näyttäytyy organisoinnin ja organisoitumisen näkökulmasta säätämisenä, 

jolla annetaan organisaatiolle suunta. Suunnan asettaminen ei siis ole varsinaisesti ohjausta 

vaan pikemminkin tavoitteiden päivittämistä toiminnasta saatavan palautteen kautta. Tavoit-

teiden säätämisellä ja päivittämisellä ohjataan organisaation suuntaa, ei välittömästi sen toi-

mintaa. 

Suuntaava ohjaus soveltuu hyvin dynaamiseen ja pirullisia ongelmia sisältävään toimintaym-

päristöön. Se ei kuitenkaan ole kovinkaan tehokas rutiinitoimintojen tai kesyjen ongelmien  
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ratkaisussa verrattuna esim. toimintorakenteeseen ja keskitetyn kontrollin organisoitumiseen. 

Suuntaava ohjaus tarjoaa organisoitumisessa mahdollisuuden riittävän ymmärryksen muodos-

tamiseen ja toiminnan nopeaan mukautumiseen vallitsevaan tilanteeseen. Organisoituminen 

perustuu organisaation toiminnallisuuksiin, ei niinkään valtarakenteeseen. Suuntaavan ohja-

uksen organisaatio on hyvä sietämään ilmaantuvia haasteita ja ketterä mukautumaan toimin-

taympäristön muutoksiin. 

Sotilaallisessa toimintaympäristössä haasteen muodostavat vastuukysymykset ja riittävän 

luottamuksen rakentuminen läpi organisaation. Verkosto on toimiva kompleksisessa toimin-

taympäristössä, jossa ongelman luonne voi vaihdella merkittävästi. Se ei kuitenkaan ole opti-

maalinen vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti rutiiniluonteisiin haasteisiin. Suuntaava ohjaus 

on ilmennyt ja ilmenee edelleen sotilasorganisaatioissa tehtäväjohtamisena14. Komentajien on 

kyettävä tehtäväjohtamisessa luottamaan alaisiinsa ja päinvastoin. Tämän lisäksi vertaisten 

komentajien on pystyttävä luottamaan siihen, että muut tekevät osansa. Informaation on lii-

kuttava kaikkiin suuntiin säännönmukaisesti ja tiedon on oltava kaikkien tarvitsijoiden käytet-

tävissä.  

Huomioiden mm. Van Creveldin (1985) havainnot Israelin sotakokemuksista 1973 käydystä 

Yom Kippur sodasta, luottamus on perusedellytys sekä komentosuhteiden mukaisesti että 

vertaisten komentajien välillä. Suuntaava ohjaus organisoitumisessa edellyttää valtarakenteen 

hierarkian vähentymistä ja vakiintuneiden komentorakenteiden uudelleen tarkastelua.  

Kompleksisuus ja kompleksiset ongelmat ovat useiden osatekijöiden kokonaisvaltainen ja 

yhteenkietoutunut tulos, joka lisää organisaation ja johtajan kokemaa epävarmuutta (toiminta, 

toimintaympäristö, päätöksenteko, ymmärrys, informaatio, riskit, uhat, vahvuudet, heikkou-

det, aika, kyvyt, jne.). Kompleksisuuden keskiössä on nimenomaan epävarmuus, joka muut-

tuu systeemin, informaation ja ekosysteemin vaihtelujen mukaisesti. Kompleksisuuden voi-

daan tulkita ilmenevän kaikissa tilanteissa epävarmuutena tai sitä lisäävinä tekijöinä, kuten 

mm. aikapaineena, tilanteen tai ongelman epäselvyytenä ja osatekijöiden tunnistamattomuu-

tena. Nämä tekijät lisäävät esimerkiksi toiminnan tai sen vaikutusten riskejä, jotka kasvattavat 

edelleen organisaation epävarmuutta. Organisaation kannalta kompleksisuutta kuvataan dy-

naamiseksi, monimuotoiseksi ja keskinäisriippuvaiseksi. 

                                                           
14

 Tehtäväjohtamisen käsite on käytännössä korvannut tehtävätaktiikan käsitteen 2018 jälkeen PV:n operatiivi-

sessa suunnittelussa.  
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Kuva 5-5: Näkökulma kompleksisuuden vaikutuksista (soveltaen Vassilliou et al. 2015) 

Ekosysteemin monimuotoisuus ja keskinäisriippuvuus aiheuttavat ennalta arvaamattomia tai 

suunnittelemattomia tapahtumia, yllätyksiä, jotka lisäävät systeemin epävarmuuden määrää. 

Systeemin osasysteemien vuorovaikutteinen kytkeytyneisyys ja toimintaympäristön toimijoi-

den (ml. vastustaja) vuorovaikutus vaikuttavat tilanteen ja ongelman muutosnopeuteen ja li-

säävät systeemin kokemaa epävarmuutta siitä, onko emergentit muutokset tilassa havaittu, 

tunnistettu ja ymmärretty oikein sekä johtaako ymmärrys oikea-aikaiseen, oikein mitoitettuun 

ja oikeanlaiseksi todennettuun toimintaan. 

Epävarmuuden lisääntyminen kasvattaa niitä riskejä, jotka liittyvät toimintaan tai toiminnan 

tekemättä jättämiseen, riittävän ymmärryksen muodostamiseen, organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseen ja organisaation olemassaolon jatkumiseen. Epävarmuus vähentää myös pää-

töksiin, toimenpiteisiin ja vaikuttamiseen käytettävissä olevaa aikaa. 

Kompleksisuus on organisaation, organisoinnin ja johtajuuden kannalta kasvavaa epävar-

muutta, joka heijastuu toimintaan ja päätöksiin. Näitä epävarmuuksia ovat mm.: 

1. Ongelmakeskeinen epävarmuus: ongelman oikeellisuus (monimuotoisuus ja kes-

kinäisriippuvuus), ongelman muoto (muutosnopeus, monimuotoisuus ja keskinäisriip-

puvuus), ongelman vaikutukset ja seuraukset (riski), ongelman osatekijät (monimuotoi-

suus, keskinäisriippuvuus) ja ongelman ratkaisun vaikutukset (riski). 

2. Informaatiokeskeinen epävarmuus: käytettävissä oleva aika (aika, muutosnopeus), 

saatavilla olevan informaation luotettavuus, oikeellisuus ja eheys (keskinäisriippuvuus, 

muutosnopeus, monimuotoisuus), tulkintojen vaihtelu (monimuotoisuus, riski) ja ym-

märryksen riittävyys (monimuotoisuus, aika, keskinäisriippuvuus, muutosnopeus, riski). 
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3. Johtajuuskeskeinen epävarmuus: päätöksen oikeellisuus (riski, aika, monimuotoi-

suus, muutosnopeus, keskinäisriippuvuus ja kytkeytyneisyys), toiminnan hyväksyttä-

vyys (riski, monimuotoisuus, keskinäisriippuvuus) ja keskinäinen luottamus (riski, kes-

kinäisriippuvuus ja kytkeytyneisyys). 

Kompleksisessa toimintaympäristössä tapahtuva organisoituminen tai organisointi edellyttää 

tulkintani mukaan mm. seuraavien tekijöiden huomioimista: 

a. Kaikkiin tilanteisiin sopivaa ja optimaalista organisaatiomallia ei ole. Kompleksiseen 

ongelmaan muotoiltu organisaatio ei välttämättä ole tehokas vastaamaan tavanomaisiin 

ongelmiin. Tästä syystä organisaation on kyettävä valitsemaan ongelman lähestymis-

strategia mahdollisimman monimuotoisen ja avoimen vuorovaikutuksen kautta muodos-

tuneen yhteisen ymmärryksen perusteella. Organisoitumisen tulee olla mahdollisimman 

tilannesidonnaista. 

b. Organisaatiolla on oltava rakenne, mutta se ei saa sitoa organisaation kykyä mukau-

tua tehtävien ja tavoitteiden saavuttamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla. Tämä vaatii 

organisoitumista toiminnallisuuksien kautta ja rakenteellisen arvovallan minimoimista 

strategisissa valinnoissa ja päätöksenteossa. Organisaation rakenteen tulee tukea toi-

minnallisuuksia. 

c. Organisaation on oltava sopeutumiskykyinen. Sopeutumiskyky lisää organisaation 

ketteryyttä muuttaa toimintaa suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Sopeutumiskyky edel-

lyttää innovatiivisuutta ja innovaatioiden toimeenpanokykyä. Innovaatioiden muodos-

tumisen kannalta avoin vuorovaikutus ja kokeilevan kulttuurin omaksuminen on kes-

keistä. 

d. Oikea-aikainen ja oikean ongelman suhteen organisoituminen edellyttää riittävää 

ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta, organisaation tehtävistä ja tavoitteista. Ongelman 

luonteen muuttuessa vaikeammin hahmotettavaksi ja monimuotoisemmaksi, tulee orga-

nisaation pystyä lisäämään omaa monimuotoisuuttaan. Monimuotoisuutta voidaan pyr-

kiä lisäämään kytkemällä muita organisaatioita tilanneymmärryksen muodostamiseen15. 

Moniulotteinen yhteistyö edellyttää syvää luottamusta organisaatioiden ja toimijoiden 

välillä, jotta informaationkulku taataan ja yhteinen ymmärrys kyetään muodostamaan. 

Monimuotoisuus edellyttää myös avointa vuorovaikutusta organisaatioissa ja  

                                                           
15

 Vrt. kokonaisturvallisuuden malli ja viranomaisyhteistyö (Valtioneuvoston periaatepäätös Yhteiskunnan tur-

vallisuusstrategia 2017). 
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organisaatioiden välillä. Tähän voidaan pyrkiä esim. epävirallisten yhteistyöalustojen 

muodostamisella. 

e. Ongelman lähestymisstrategia voi vaihdella ajan ja paikan suhteen. Tämä vaikuttaa 

organisoitumiseen. Kaikkia ilmaantuvia ongelmia ei välttämättä ole tarpeen ratkaista tai 

hallita, vaan niitä tulee myös pystyä sietämään. Ongelman todellinen vaikuttavuus on 

ymmärrettävä ennen lähestymistavan valintaa. Strategian valinnassa hallitsematon ajau-

tuminen voi aiheuttaa ei-toivottua resonointia toimintaympäristössä ja omassa järjestel-

mässä. 

f. Organisaation on kyettävä varmistamaan oman toimintansa oikeellisuus ja suhteelli-

suus vallitsevaan toimintaympäristöön ja tilanteeseen. Sen on pystyttävä toimimaan ti-

lanteen mukaan mm. joustavasti tai tehokkaasti, hajautetusti tai keskitetysti, kontrol-

loidusti tai spontaanisti, epämuodollisesti tai muodollisesti. Tilanteen edellyttämä orga-

nisoitumismuoto on tavallisesti jotain näiden ääripäiden väliltä. 

Tutkimuksen teemojen perusteella voidaan kompleksisessa toimintaympäristössä tai tilantees-

sa tapahtuvalle organisoitumiselle ja organisoinnille esittää seuraavia tulkintoja: 

Teema 1: Yhteisen tulkinnan muodostamisen tarpeellisuus kompleksisten ongelmien 

ratkaisussa.  

Teesi 1: Organisaation keskeinen toiminnallisuus on informaationkulku. Se on vaatimus 

ymmärryksen muodostamiseksi ja välittämiseksi sekä oikeaan ongelmaan vaikuttami-

seksi. 

1.1 Organisaation on kyettävä kehystämään vallitseva ongelma kaikilla tasoilla. 

Ongelman kehystäminen mahdollistaa vaikutusten ja resurssien oikeellisen koh-

dentamisen tehtävien toteuttamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.  

1.2 Yhteinen tulkinta edellyttää yhteisen ymmärryksen muodostamista. Yhteinen 

ymmärrys edellyttää avointa vuorovaikutusta ja luottamusta sekä organisaation si-

sällä että sen ja muiden organisaatioiden välillä. 

1.3 Organisaation on kyettävä hallitsemaan hankkimaansa tietoa siten, että oikea 

tieto on oikea-aikaisesti käytettävissä, oikeassa muodossa ja oikealla taholla. Ke-

rättyä tietoa on pystyttävä kehittämään ymmärrykseksi joko organisaation sisäisil-

lä toiminnoilla tai organisaatioiden välisen yhteistyön kautta. 
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Teema 2: Päätöksenteon valtuuttaminen ja toiminnan ohjaaminen suuntaamalla.  

Teesi 2: Organisaation strategian muodostamisen on oltava mahdollisimman kokonais-

valtaista ja osallistuttavaa. Strategian on perustuttava organisaation toiminnallisuuksiin 

ja organisaation vallitsevaan toimintaympäristöön. 

2.1 Strategisten valintojen tulee ohjata organisoitumista ja koko organisaation tu-

lee ymmärtää ne. Strateginen johtajuus on olemassa kaikilla johtamistasoilla. 

2.2 Organisaation toimintaa tulee pyrkiä muuttamaan suuntaamalla. Suuntaami-

nen voidaan toteuttaa asettamalla organisaatiolle operatiivinen tehtävä (missio) ja 

asettamalla loppuasetelma sekä tavoitteet (visio). Suuntaa muutetaan päivittämällä 

tavoitteita ja tehtävää, ei ohjauksella tai käskyillä. Suuntaa vahvistetaan kohden-

tamalla käytettävissä olevat resurssit tilanteen edellyttämällä tavalla. 

2.3 Tavoitteellista johtamista ja tehtäväjohtamista on hyödynnettävä organisaati-

on toiminnallisuuksien johtamisessa, organisaation sopeutumisessa, uusien toi-

mintatapojen muodostamisessa ja tehtävien toimeenpanossa. 

Teema 3: Kahdensuuntaisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen madaltaminen. 

Teesi 3: Organisaation sisäinen vuorovaikutus kehittää ongelman ymmärtämistä, strate-

gisten valintojen onnistumista ja toiminnan monimuotoisuutta. 

3.1 Organisaation sisäistä vuorovaikutuskulttuuria, joka mahdollistaa poikkeavi-

en mutta perusteltujen näkökulmien esille tuomisen kaikissa tilanteissa, on vahvis-

tettava. Vuorovaikutus luo informaatiota ja ymmärrystä toiminnallisuuksista, on-

gelmien luonteesta ja lähestymistapojen vaikuttavuudesta vallitseviin olosuhtei-

siin, toimijoihin ja tekijöihin. Vuorovaikutus luo perusteet hyville ja oikein suh-

teutetuille päätöksille laaja-alaisiin ongelmiin vastaamiseksi. Organisaation on 

samanaikaisesti tunnistettava tilanteet, jolloin ongelmaa on lähestyttävä aikakriit-

tisesti eli komentajakeskeisesti. 

3.2 Organisaation on tuettava epämuodollisten vuorovaikutusalustojen rakentu-

mista. Niitä voivat olla keskustelutilaisuudet, työpajat ja seminaarit, joissa kyetään 

tarkastelemaan myös organisaation fundamenteiksi koettuja artefakteja, instituuti-

oita ja rutiineja. Organisaatiolla on oltava myös selkeät muodolliset vuorovaiku-

tusalustat, joiden kautta organisaatiota läpileikkaavat asiat ja ilmiöt kyetään tuo-

maan strategisen ja operatiivisen johdon tietoisuuteen. 
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3.3 Organisaation on verkostoiduttava informaationkulun varmistamiseksi ja yh-

teisen ymmärryksen parantamiseksi. Yhteistyön on organisoitava kaikkia tahoja 

hyödyttäväksi vuorovaikutukseksi. Tämä edellyttää luottamusta muiden toimijoi-

den toimintatapoihin, informaatioon ja kykyyn käsitellä luottamuksellista tietoa 

ilman operaatioturvallisuuden vaarantumista. 

Teema 4: Adaptiivisuuden lisääminen innovoinnilla, oppimisella ja kokeilemisella. 

Teesi 4: Organisaation sopeutumiskyky on välttämättömyys, jotta se kykenee vastaa-

maan toimintaympäristön olosuhteisiin ja tilanteisiin sekä näiden yllättäviin muutoksiin. 

4.1 Organisaation sopeutumis- ja mukautumiskykyä voidaan kehittää tukemalla 

organisaation sisäistä innovatiivisuutta, tukemalla innovaatioihin perustuvaa ko-

keilukulttuuria ja muodostamalla näistä uutta ymmärrystä palauteprosessien avul-

la.  

4.2 Organisaation on pystyttävä epäonnistumaan ilman, että sen perustehtävä vaa-

rantuu peruuttamattomasti. Kokeilukulttuuriin liittyvä epäonnistumisista oppimi-

nen tarjoaa tavan muodostaa uutta ymmärrystä toimintatavoista, vaikutuksista ja 

tekijöiden keskinäisriippuvaisuuksista. Epäonnistumisten hyödyntäminen tiedon-

lähteenä tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden kehittyä kokonaisuutena, ja mu-

kautua ongelman luonteen edellyttämällä tavalla. 

4.3 Organisaation on pystyttävä hyödyntämään sekä negatiivista että positiivista 

palautetta. Yhdistettynä kokeilukulttuurin vahvistamiseen, palauteprosessi voi pal-

jastaa uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia organisaation toiminnalle. 

4.4 Organisaation kyky innovoida, oppia ja kokeilla johtaa lisääntyneeseen adap-

tiivisuuteen. Adaptiivisuus mahdollistaa uusien toimintamallien toimeenpanon ja 

tarjoutuvien mahdollisuuksien hyödyntämisen lyhyelläkin aikavälillä. Innovointi 

ja innovoinnin siirtäminen toimeenpanoon edellyttää adaptiivisen tilan olemassa 

oloa operatiivisen ja innovatiivisen rakenteen välillä. 

Teema 5: Organisaation dynaamisuuden ylläpitäminen ja monimuotoisuuden kasvatta-

minen. 

Teesi 5: Organisaatio vastaa toimintaympäristön monimuotoisuuteen ja dynaamisuuteen 

lisäämällä omaa monimuotoisuuttaan ja dynaamisuuttaan. 
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5.1 Organisaation ulkoiseen monimuotoisuuteen vastataan lisäämällä sisäistä 

monimuotoisuutta. Organisaation monimuotoisuutta voidaan lisätä kasvattamalla 

puntaroivaa demokratiaa, avointa vuorovaikutusta ja organisoitua yhteistyötä niin 

organisaation sisällä kuin organisaatioiden välillä.  

5.2 Organisaation on pyrittävä vahvistamaan positiivisella palautteella sellaista 

toimintaa, joka tukee tavoitteiden saavuttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että organi-

saation toiminnallisuuksien on kyettävä tarvittaessa soveltamaan ilman käskyjä ja 

ohjausta sekä venyttämään rajoja. Vastuut
16 

tulee olla selkeästi määritetty, mutta 

päätöksentekoa tulee samanaikaisesti madaltaa organisaation dynaamisuuden li-

säämiseksi. Tämä parantaa organisaation kykyä vastata tilannekehitykseen ja on-

gelmiin oikea-aikaisesti, oikealla tasolla ja oikeassa suhteessa. 

5.3 Organisaation muodostama ensiymmärrys kompleksisesta ongelmasta on 

usein virheellinen, koska ongelmaa pyritään ymmärtämään rationaalisesti ja tilan-

teeseen pyritään vastaamaan aiemmin hyväksi koetulla toimintamallilla. Moni-

muotoisuus parantaa organisaation kykyä sietää alkutilanteen epävarmuutta, tar-

joamalla useita toimintavaihtoehtoja ymmärryksen kehittyessä. 

Teema 6: Resilienssin vahvistaminen epävarmuuden sietämisellä. 

Teesi 6: Organisaation resilienssiä ongelmien luonteeseen pystytään parantamaan mm. 

harjaantumalla sietämään epävarmuutta. 

6.1 Organisaation on kyettävä lähestymään ongelmia myös sietämisstrategialla. 

Kaikki ongelmat eivät ole ratkaistavissa organisaation tasolla tai sen resursseilla, 

vaan niihin tarvitaan yhteistyötä. Osaa ongelmista ei kaikissa tilanteissa myöskään 

tarvitse ratkaista tai hallita, jos niiden resonointi omaan loppuasetelmaan (vision) 

kyetään hyväksymään.  

                                                           
16

 Vastuulla ei tässä yhteydessä tarkoiteta vastuualuetta. Kompleksisuuden kannalta ilmiöiden, tekijöiden tai 

alueiden rajaaminen ei ole mielekästä, koska kompleksisuuden epälineaarisuus, yhteenkietoutuneisuus ja kes-

kinäisriippuvuus lisäävät tällöin toiminnan kitkaa. Kompleksisen ongelman luonteeseen kuuluu se, että osa teki-

jöistä ilmaantuu havaittavaksi vasta toiminnan alettua. Tästä syystä organisaation on kyettävä toimimaan dynaa-

misesti. 
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6.2 Organisaation on kyettävä delegoimaan toimivaltuuksia ja päätöksentekoa 

mahdollisimman lähelle ns. organisaation arkea. Tehtäessä organisaation toimin-

taan vaikuttavia päätöksiä alhaisella tasolla, organisaatio hyödyntää monikollista 

johtajuutta ja pystyy mukautumaan nopeasti yllättävään tilannekehitykseen. Stra-

tegisen johdon ja operatiivisen johdon tehtäväksi jää tällöin suunnan määrittämi-

nen toiminnalle sekä resurssien osoittaminen organisaation toiminnan kannalta oi-

keilla painotuksilla. 

Teema 7: Organisaation periaatteiden pysyvyyden ja muutostarpeiden ymmärtäminen. 

Teesi 7: Organisaatiot tekevät ja ovat tehneet asioita oikein, jos ne ovat yhä olemassa. 

Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta organisoitumisen, organisaation ja organisaatiokult-

tuurin muuttamiselle tilanteen mukaan. 

7.1 Organisaation on kyettävä tarkastelemaan organisoitumistaan jatkuvasti. Pe-

ruskysymyksiä organisoitumiselle ovat: 

 Mitä varten organisaatio on olemassa? 

 Mitä ongelmaa organisaatio on pyrkinyt ratkaisemaan? 

 Miten ongelmaa on pyritty ratkaisemaan organisoitumisella? 

 Onko nykyinen ongelma sama kuin aiemmalla organisaatiolla? 

 

7.2 Organisaatio on kulttuuri. Kulttuuri määrittää organisoitumista ja johtajuutta. 

Organisaatiokulttuurin on kyettävä mukautumaan suhteessa strategisiin valintoi-

hin. Organisaatiokulttuurin ollessa staattinen, mutta toimintaympäristön muuttues-

sa, organisaatio saattaa astua kompleksisuusansaan eli pyrkiä vastaamaan muuttu-

neisiin ilmiöihin muuttumattomilla ja mahdollisesti loppuasetelman kannalta vir-

heellisillä toimintamalleilla. 
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5.5. Merivoimien organisoituminen kompleksisessa toimintaympäristössä 

Organisoitumisessa korostuu tilannesidonnaisuus. Ongelman luonteen muuttuessa haasta-

vammaksi myös organisoidun yhteistyön tarve kasvaa. Tämä suhteen muutos ja sen periaat-

teellinen vaikutus yhteistyöhön esitetään kuvassa 5-6.  

 

Kuva 5-6: Organisoidun yhteistyön ja ongelman suhde Merivoimien näkökulmasta 

Merivoimat esim. kykenee vastaamaan meripuolustusjärjestelmän suorituskyvyillä omalla 

toiminta-alueellaan havaittuihin kesyihin ongelmiin ja jossain määrin myös monimutkaisiin 

ongelmiin. Nämä ongelmat voivat edellyttää myös muiden puolustushaarojen tai Puolustus-

voimien yhteisen vaikuttamisen suorituskykyjen käyttöä ongelmaan vastaamiseksi. Yhteistyö 

edellyttää tällöin vain Merivoimien ja merellisten toimijoiden (esim. RVL ja TRAFICOM) 

välistä vuorovaikutusta. 

Ongelman muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi muuttuu myös tarkasteluperspektiivi. Täl-

löin ongelman luonne näyttäytyy aiempaa enemmän koko sotilaallista maanpuolustusta kos-

kevana ja siihen kohdistuvana värähtelynä (esim. vaikuttamisena). Monimutkaisen ongelman 

lähestyminen edellyttää puolustusvoimien toteuttamaa yhteisoperaatiota systeemin tilan muut-

tamiseksi itselle suotuisammaksi tai sen estämistä muuttumasta epäsuotuisaan suuntaan. Yh-

teistyön taso muuttuu tällöin kaikkia sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuvia kosketta-

vaksi. Pirulliset ongelmat edellyttävät organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Ei ole kui-

tenkaan poissuljettua, että joitakin pirullisia ongelmia kyettäisiin ratkaisemaan myös ilman 

laaja-alaista ja monenkeskistä yhteistyötä. Merkitsevää on se, että yhteistyöalustat on luotu, 

ne perustuvat jo olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintoihin, ja niitä on kyetty harjoittamaan. 
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Merivoimien viitekehyksessä riittävän ymmärryksen muodostuminen ja organisoitu yhteistyö 

oman organisaation sisällä sekä esim. viranomaisyhteistyö tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa 

ongelman laajuus, syvyys ja vaikuttavuus taistelutilaan (toimintaympäristöön) ja sen toimijoi-

hin. Ongelmaan vastaaminen saattaa edellyttää kuitenkin uusien toimintamallien ja toiminta-

tapojen kehittämistä tai vanhojen muokkaamista vastaamaan uudenlaiseen tilanteeseen. Tätä 

varten organisaation on kyettävä innovoimaan. Innovaatioiden ei tarvitse aina olla esim. dis-

ruptiivisen teknologian hyödyntämistä. Kyse voi olla vanhojen tekniikoiden ja toimintatapo-

jen uudelleen käyttöönottamista tai niiden päivittämisestä uusiin, alkuperäisestä tarkoituksesta 

poikkeaviin tilanteisiin. Organisoitumisessa nousee keskeiseksi tarve tuottaa innovaatioita, 

joilla vastataan tilannekehitykseen, sekä tarve saada innovaatiot toteuttamiskelpoisiksi ja toi-

meenpanoon organisaation tehtävien täyttämiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä 

syystä kompleksisessa toimintaympäristössä toimivan organisaation tulisi olla mahdollisim-

man sopeutumiskykyinen. Sopeutumiskyky parantaa innovaatioiden adaptoimista organisaa-

tion toimintaan. 

Sopeutumiskyky tarkoittaa sitä, että organisaatio ymmärtää ongelman luonteen mahdollisim-

man alhaisella tasolla eli organisaation arjessa. Organisaation on kuitenkin hyväksyttävä se, 

että kompleksiset ongelmat skaalautuvat eri johtamistasojen välillä, joten kompleksisuus voi-

daan tunnistaa välittömästi sen ilmaannuttua tapahtumana tai ilmiönä, tai myöhemmin, kun 

organisaatiolla on ollut mahdollisuus muodostaa ymmärrys ongelmasta. Innovaatioiden ja 

toiminnan väliin tulee pystyä luomaan toiminnallinen ja vuorovaikutukseen perustuva rajapin-

ta organisaation kyvykkyyksien välille.  

 

Kuva 5-7: Tilannesidonnainen organisoituminen 
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Tilannesidonnaisen organisoitumisen (kuva 5-7) voidaan nähdä olevan vaihtoehto kompleksi-

seen toimintaympäristöön organisoitumisessa. Tämä edellyttää kuitenkin toimintaympäristön 

ja tekijöiden riittävää ymmärtämistä sekä ymmärrystä siitä, että kaikenlainen toiminta, suora 

tai epäsuora, vaikuttaa toimintaympäristön tilaan ja kehitykseen. Organisoituminen on siis 

jatkuva prosessi, joka ei pääty tai pysähdy. Organisaation toiminta kompleksisessa toimin-

taympäristössä vaatii sitä, että organisaatio kykenee toimimaan jatkuvasti tehtäviensä ja ta-

voitteidensa mukaisesti. 

Merivoimien organisaatioksi ei ole tunnistettavissa yhtä hyvää rakennetta tai tapaa muotoilla 

organisaatiota. Merivoimille käsketyt tavoitteet ja tehtävät, sen omat strategiset valinnat ja 

toimintaympäristön tilanne määrittävät toiminnallisuuksien kannalta optimaalisimman raken-

teen. Eri organisaatiomallien vertailu edellisessä luvuissa esitettyihin organisoitumista koske-

viin teeseihin on esitetty liitteessä 5. 

Vertailun perusteella kompleksiseen toimintaympäristöön soveltuu parhaiten verkostoraken-

teelle muotoiltu organisaatio. Verkostorakenne on matala ja mukautumiskykyinen organisaa-

tio, joka kykenee jakamaan tietoa ja rakentamaan ymmärrystä vallitsevasta tilanteesta muita 

organisaatiomalleja paremmin. Sen keskeisimpänä haasteena voidaan kuitenkin pitää sen ra-

kenteellista häilyvyyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaatiossa ei ole selkeästi hahmotet-

tavia rakenteita, eikä sillä ole selkeitä johtosuhteita tai vastuita.  

McChrystal (2015) ratkaisi käytännössä linjaesikuntaorganisaation hitauden, kyvyttömyyden 

mukautua vallitsevaan tilanteeseen ja toimia epälineaarisessa sekä yllätyksellisessä toimin-

taympäristössä muodostamalla organisaatiostaan ns. hybridiorganisaation. Hybridirakenne 

mahdollistaa organisoitumisen hyödyntäen esim. divisioonarakenteen ja verkostorakenteen 

parhaimpia puolia. Tällöin kyse on organisaation valtarakenteen ja toiminnallisuuksien välis-

ten suhteiden määrittelemisestä. Mekaaninen organisaatiorakenne tarjoaa sotilasorganisaatiol-

le selkeät käskyvaltasuhteet ja komentotiet tilanteisiin, joissa epävarmuus on kasvanut erittäin 

suureksi, organisaation on kyettävä vastaamaan aikakriittisiin ongelmiin tai ongelman luonne 

on lineaarinen sekä konventionaalinen (esim. vastustajan merivoimat). Verkostorakenne tar-

joaa vastaavasti organisaation toiminnallisuuksien perustaksi matalan, nopeasti ymmärrystä 

muodostavan ja mukautumiskykyisen osan. On kuitenkin huomattava, että hybridirakenteessa 

voi ilmetä myös molempien rakenteiden huonot piirteet. 

Merivoimien näkökulmasta hybridirakenne tarjoaa uudenlaisen näkökulman tehtäväjohtami-

seen, tavoitteelliseen johtamiseen sekä strategiseen johtamiseen. Suurimmat haasteet voidaan 

arvioida muodostuvan vallitsevan organisaatiokulttuurin ja uuden toimintamallin edellyttä-

mistä muutoksista. 
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Kuva 5-8: Esimerkki Merivoimien organisaatiosta hybridirakenteena 

Kuvassa 5-8 esitetään esimerkki siitä, millainen Merivoimien organisaatiorakenne olisi, jos 

Merivoimat organisoituisi hybridirakenteen mukaisesti. Harmaisiin laatikoihin on kuvattu 

valtarakenteen hierarkia, joka määrittää toimivallan, vastuut, muodollisen aseman ja komento-

tien järjestelmän operatiivisessa osassa. Läpikuultavat ympyrät kuvaavat johonkin organisaa-

tion toiminnallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka toimivat osana aloitekykyistä järjestelmää. 

Aloitekykyinen tai operatiivinen osa tunnistavat organisaation kohtaaman ongelman ja muo-

dostavat ymmärryksen siitä sekä suotuisimmasta lähestymistavasta.  

Hybridirakenne edellyttää päätöksenteon valtuuttamista ja avointa vuorovaikusta koko orga-

nisaatiossa, jotta ymmärrys ja tulkinta ongelmasta on riittävän oikea ja mahdollistaa tarvitta-

essa oikeat toimenpiteet ongelmaa vastaan. Luottamuksesta kumpuava valtuuttaminen ja vas-

tuuttaminen edesauttaa nopeaa reagointia ja mukautumista tilanteeseen. Valtuuttaminen, luot-

tamus ja vuorovaikutus muodostavat organisaatiolle ns. adaptiivisen tilan, joka mahdollistaa 

innovaatioiden siirtämisen aloitekykyisestä systeemistä eri vuorovaikutusalustojen (mm. 

koordinointiryhmät, suunnitteluryhmät, työpajat, laajennettu tilanteenarviointikokous) kautta 

operatiivisen järjestelmään ja organisaation käyttöön. Yllä esitetyssä hybridirakenteessa ko-

rostuu monikollinen johtajuus, tehtäväjohtaminen ja adaptiivisuus. 

Keskeistä hybridiorganisaation hyödyntämisessä on se, että organisaation matala hierarkki-

suus kasvattaa mm. sen järjestelmällistä nopeutta, vasteellisuutta, joustavuutta ja resilienssiä. 

Järjestelmän nopeus kasvaa informaationkulun ja yhteisen ymmärryksen muodostamisen 
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myötä. Yhteisen ymmärryksen ja tulkinnan muodostaminen edellyttävät kaikissa tilanteissa 

kuitenkin myös organisaation toiminnallisuuksien päivittämistä. Järjestelmän vasteellisuus 

tilanteeseen ja tapahtumiin paranee päätöksenteon madaltamisen kautta. Verkostojohtaminen 

tarjoaa mahdollisuuden samanaikaisesti keskittää aikakriittistä ja hajauttaa muuta päätöksen-

tekoa organisaatiossa. Tällöin vastuuttamisella voimistetaan ja valtuutetaan organisaation 

alimmat tasot tekemään päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa koko organisaatioon. Organisaation 

toiminnallisuuksien suhteuttaminen ongelmaan tapahtuu sillä tasolla, jolla organisaatio kohtaa 

ongelman. Päätöksenteon valtuuttaminen edellyttää selkeää toimivaltaa ja vastuita sekä luot-

tamusta organisaation alempien johtoportaiden kykyyn toimeenpanna strategiaa. 

Järjestelmän joustavuus ja resilienssi kehittyvät osallistuttavan toiminnan ja avoimen vuoro-

vaikutuksen kautta. Organisaatio kykenee tällöin käyttämään järjestelmässä olevaa asiantunti-

juutta, tietämystä ja kokemusta ongelman kehystämiseen ja lähestymiseen. Verkosto tuottaa 

valtavan määrän ymmärrystä ja informaatiota kulloisestakin tilanteesta. Kyse on siitä, että 

verkosto kykenee nopeammin myös fokusoitumaan organisaation kannalta kriittiseen tietoon. 

Samanaikaisesti resilienssi paranee, kun päätöksentekijöiden ja ajattelijoiden määrä kasvaa. 

Tämä ei poista selkeiden vastuiden määrittämistä, jotta organisaatio ei saturoidu päätöksistä ja 

tiedosta. Päätöksentekijöiden määrän kasvattaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki 

päättävät samoista asioista vaan pikemminkin sitä, että vallitsevaan tilanteeseen löytyy ver-

kostosta aina optimaalinen päätöksentekijä. Johtajuus on itsessään emergentti-ilmiö, joka 

mahdollistaa organisaation oikea-aikaisen toiminnan organisaation tavoitteiden kannalta oike-

aan tehtävään. 
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6. POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli muodostaa ymmärrys siitä, miten Merivoimat tulisi organi-

soida, jotta se kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tutkimustehtävässä ei pyritty 

kuvaamaan Merivoimien organisoinnin nykytilaa vaan pikemminkin tarkastelemaan sitä, mitä 

tulevaisuuden toimintaympäristön kompleksisuus edellyttää organisoinnilta. Tarkoituksena ei 

siis ollut kuvata muutosta vaan loppuasetelman edellyttämää organisoitumisen ilmiötä. Tule-

vaisuuden haasteet määritettiin tutkimusaineiston keräämistä varten, huomioiden kuitenkin 

tutkimuksen suojaustaso. Yksityiskohtainen ja tarkempi skenaario tulevaisuuden haasteista 

2020- ja 2030-luvulla saattaisi helposti muuttua arvioksi, joka analysoituna olisi korkeampaa 

suojaustasoa. Tällöin tutkimuksen julkisuus ja käytettävyys heikkenisivät merkittävästi. 

Tutkimustehtävä jaettiin kolmeen apuongelmaan, joiden kautta tutkimuksessa etsittiin vasta-

usta tehtävään. Apuongelmat itsessään olivat varsin laajoja, ja ehkä sellaisenaan jopa itsenäi-

sen tutkimuksen arvoisia. Tutkimuksen alkuvaiheissa kuitenkin havaittiin, että laaja-alaisiin, 

monimuotoisiin ja suuren keskinäisriippuvaisuuden omaaviin ongelmiin vastaaminen edellyt-

tää jopa moniulotteista tarkastelua. Tarkastelun polttopisteen suurentaminen ohensi yksittäis-

ten asiakokonaisuuksien käsittelyä, mutta mahdollisti kuitenkin ongelmien taustatekijöiden 

yleistarkastelun. 

Tutkimus näyttäisi osoittavan, että yhdenlaista ja oikeaa organisoitumismallia tai -muotoa ei 

ole, vaan optimaalinen organisoituminen on aina tilannesidonnaista. Tilannesidonnaisuus on 

kompleksinen kokonaisuus. Siinä ilmaantuviin tapahtumiin ja ilmiöihin vastaaminen edellyt-

tää organisaatiolta aiempaa suurempaa joustavuutta, innovatiivisuutta, adaptiivisuutta, resi-

lienssiä ja vasteellisuutta. Kompleksisiin ja muihin ongelmiin vastaaminen edellyttää organi-

saatiolta organisoinnin sijaan aiempaa enemmän organisoitumista. Ongelmia on pystyttävä 

ratkaisemaan, hallitsemaan ja sietämään samanaikaisesti kaikilla johtamistasoilla. Juuri on-

gelmien luonne muodostaa sotilasorganisaatioille sen haasteen, joka pakottaa tarkastelemaan 

organisaation järjestymistä ylhäältä alaspäin johdetun organisoinnin sijaan organisaation sisäl-

tä muodostuvana, osittain spontaanina toimintana. 

Vastatakseen laaja-alaisiin ja monimuotoisiin ongelmiin organisaation tulisi tulosten perus-

teella olla mahdollisimman laaja-alainen ja monimuotoinen. Tällöin parhaimmaksi organisaa-

tiomuodoksi näyttäisi soveltuvan mekaanista ja orgaanista rakennetta yhdistelevä hybridior-

ganisaatio. Hybridiorganisaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Haas-

teet ovat samoja, joita perusmuotoisilla organisaatiomalleilla on (mm. liiallinen hierarkia ja 

byrokratia, huono informaation välityskyky).  
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Hybridiorganisaation hyödyntäminen edellyttäisi Merivoimilta mm. organisaatiokulttuurin ja 

keskeisimpien toiminnallisuuksien päivittämistä sekä sovittamista uudenlaiseen ajatteluun. On 

kuitenkin muistettava, että tehtäväjohtaminen tai -taktiikka on aina hyödyntänyt niitä tekijöitä, 

jotka ovat verkostorakenteen ja kompleksisuusjohtajuusteorian toimivuuden kannalta keskiös-

sä. 

Tutkimus osoittaa, että sotilasorganisaatioilla on samat haasteet kuin muilla organisaatioilla. 

Tämä johtunee mm. sitä, että teknologinen eroavaisuus ei ole enää sotilasorganisaatioiden 

kannalta merkittävä. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää niin kaupallisessa, yhteiskunnalli-

sessa kuin sotilasorganisaatiossakin (tai niitä vastustavien voimien organisaatiossa). Keskeisin 

eroavaisuus näyttäisi olevan se, että sotilasorganisaatioilla on ollut ja tulee jatkossakin ole-

maan tavoite, joka edellyttää myös eksistentiaalisten ongelmien onnistunutta lähestymistä. 

Tulevaisuuden toimintaympäristön kompleksisuus näyttäytyi tutkimuksen tuloksissa faktana. 

On kuitenkin huomioitava, että sodankäynnin näkökulmasta ihminen tai maailma ei perusfun-

damenteiltaan ole muuttunut merkittävästi esim. toisen maailmansodan jälkeen. Teknologinen 

kehitys on parantanut ase- ja valvontajärjestelmien suorituskykyä, mutta konventionaalinen 

sodankäynti on muuttunut vain vähän. Toki se on värittynyt eri doktriinien kautta. Keskeistä 

tämän tutkimuksenkin valossa on se, että informaation määrä sodankäynnin ympäristöistä on 

moninkertaistunut ja samalla se on yhteenkietoutunut voimakkaasti. Näemme asioita aiempaa 

enemmän. Meillä on järjestelmien kehittymisen kautta muodostunut kyky saada syvällisem-

pää tietoa käyttöömme nopeammin ja laajemmalta alueelta kuin aikaisemmin. Tulokset näyt-

tävät osoittavan, että kompleksisuutta on aina ollut kaikilla sodankäynnin johtamistasoilla, 

mutta siihen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Sitä on kuitenkin osattu kuvailla ja sen mää-

rittelemiseksi on hyväksytty käsitteet sodan usva tai sodan kitka.  

Tämän tutkimuksen aikakehyksestä ja laajuudesta johtuen asiantuntijahaastattelu vaikutti oi-

kealta aineistonkeruumenetelmältä. Asiantuntijahaastattelu edellyttää kuitenkin riittävää pe-

rehtymistä tutkimuskohteeseen tai tutkimusaiheeseen, jotta aineistonhankinta onnistuu. Tämä 

johtuu siitä, että asiantuntijat toimivat informantteina juuri siitä näkökulmasta, joka vaikuttaa 

heidän kannaltaan kaikkein hyödyllisimmältä. Tällöin syvällisen asiantuntijuuden omaava 

informantti muotoilee vastauksen itselleen edullisella tavalla, jos haastattelija ei osoita riittä-

vää ymmärrystä ja perehtyneisyyttä aiheeseen. Vastaukset jäävät erittäin yleiselle tasolle ja ne 

saattavat olla hyvinkin teoreettisia, ilman käytännön kytkentää ja arvoa tutkimukselle. Haas-

tatteluissa on kuitenkin mahdollista muodostaa syvä ymmärrys tutkimuskohteesta ja asiantun-

tijoiden omakohtaisista kokemuksista. Tämä lisää aineiston laatua ja mahdollisten havaintojen 

ulottuvuutta. 
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Tutkimuksessa olisi voitu käyttää monimenetelmäisyyttä tai esim. triangulaatiota tutkimus-

menetelmänä. Tämä olisi mahdollistanut kompleksisuuden tutkimisen toisenlaisella menetel-

mällä ja syvällisempien tulosten saavuttamisen. Myös haastattelujen tausta-aineiston muodos-

taminen olisi voitu toteuttaa tulevaisuustutkimuksen näkökulmasta esim. skenaariotyöpajana. 

Tällöin tausta-aineistoon olisi kuvattu muutama mahdollinen kehityskulku ja haastatteluissa 

olisi kerätty aineistoa kehityskulkujen kautta. 

Sisällönanalyysi sopi tutkimuksen tarkoitukseen hyvin. Muut tekstiin, kieleen tai koettuihin 

ilmiöihin keskittyvät menetelmät olisivat olleet huomattavasti raskaammat eikä varmuutta 

riittävän otannan löytymisestä olisi ollut. Riittävän otannan varmistamiseksi olisi voinut olla 

tarpeellista laajentaa tutkimus kattamaan myös muut turvallisuusviranomaiset, jolloin alkupe-

räinen tarkoitus olisi ainakin osittain kadonnut. 

Tämän tutkimuksen teoreettinen merkitys on havainto organisoitumisen keskeisyydestä 

kompleksiseen toimintaympäristöön sopeutumisessa. Organisoituminen tarjoaa organisaatioil-

le mahdollisuuden lisätä omaa ketteryyttään haastavissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa. 

Ketteryys edellyttää uudenlaisten ajatusten hyväksymistä organisaatioiden arkeen ja toimin-

taan ilman, että niitä pyritään rajoittamaan, kontrolloimaan tai pakottamaan. Organisoitumisen 

kannalta keskeistä on toiminnan, tavoitteiden ja johtajuuden oikea suhde. Organisaatio tarvit-

see tietoa toiminnallisuuksien säätämiseen, mutta myös organisaation sopeuttamiseen vallit-

sevaan toimintaympäristöön. Onnistuminen tässä tarkoittaa luottamusta organisaation ihmisiin 

ja muihin organisaatioihin, halua toimia yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, sekä 

ymmärrystä ja oikeaa tulkintaa tilanteen ongelmasta.  Nämä tekijät johtavat kokonaisvaltaisen 

strategian muodostumiseen ja sen jalkautumiseen. Jokaisen yksilön on ymmärrettävä organi-

saation strategiset valinnat sekä sitouduttava niiden toteuttamiseen. Organisaatioissa on edel-

leen kuitenkin kyse myös ihmisistä ja heidän toimintansa tai työnsä kohdistamisesta yhteisen 

päämäärän tavoitteluun. Tämä havainto on esitetty kuvassa 6-1. 

Organisoitumisen ja organisoinnin onnistuminen ovat tilannesidonnaisia. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yhtä kaikissa tilanteissa erinomaisesti toimivaa organisaatiomallia ei ole olemassa, vaan 

organisoituminen on aina toimintaympäristöstä kumpuavan informaation hyödyntämistä or-

ganisaation valinnoissa. Valintoihin vaikuttavat organisaation toiminta, tavoitteet ja johtajuus, 

joilla suunnataan organisaatiossa työskentelevien ihmisten työpanosta ajan ja/tai paikan suh-

teen. Sotilaallisessa viitekehyksessä toimintaympäristö sisältää fyysisen ulottuvuuden lisäksi 

ainakin sosiaalisen, kognitiivisen ja informaatioulottuvuuden. Jokaisessa ulottuvuudessa on  
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toimijoita, joiden intressit saattavat olla vastakkaisia ja vihamielisiä, ja jotka pyrkivät aktiivi-

sesti joko tuhoamaan tai lamauttamaan
17

 sotilasorganisaation. Onnistunut organisoituminen 

edellyttää luottamuksen rakentumista organisaatiossa ja organisaatioiden välillä, luottamuk-

sesta kumpuavaa vuorovaikutteista yhteistoimintaa ja organisoitua yhteistyötä, riittävää ym-

märrystä ongelmasta sekä organisaation kokonaisvaltaista strategiaa ongelmaan vastaamisek-

si.  

 

Kuva 6-1: Näkökulma organisoitumisesta kompleksisessa ympäristössä 

Kuvassa 6-1 esitetään yksi näkökulma organisoitumisen toteuttamiseen kompleksisessa toi-

mintaympäristössä. Mallia voidaan tarkastella niin ulkoa sisäänpäin – toimintaympäristökes-

keisesti – kuin sisältä ulospäin – organisaatiokeskeisesti.  

Organisaatio on pelkistetysti tarkasteltuna yksilöiden muodostama sosiaalinen järjestelmä, 

joka toimii määritetyn ja yhteisesti hyväksytyn päämäärän saavuttamiseksi. Saavuttaakseen 

päämääränsä (esim. tavoitteet, visio) ja täyttääkseen tehtävänsä (esim. missio) systeemi kerää 

informaatiota toimintaympäristöstään pystyäkseen vastaamaan siitä ilmaantuviin ongelmiin. 

Nämä ongelmat vaikuttavat systeemiin joko välillisesti tai välittömästi. Systeemiä, sen toi-

mintaa ja sen suuntaa säädetään tavoitteilla. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mm. toi-

minnan resursointia ja toimintamallien valintaa suhteessa ongelmaan (ongelman kehystämis-

tä) eli johtajuutta. Tavoitteet ja johtajuus määrittävät systeemin toimintaa joko itsenäisesti tai 

osana laajempaa yhteistyötä. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, jotta systeemi on tietoi-

nen toiminnan tilasta ja vaikutuksista. Systeemin tilaan vaikuttavaa säätämistä tehdään kaikil-

la tasoilla. 

                                                           
17

 Lawsonin (2014) mukaan mm. Boyd kuvaa järjestelmän lamauttamista termodynamiikan käsitteellä entropia. 

Lisäämällä entropian määrää vastustajan järjestelmässä vastustaja hidastuu ja saavuttaa inertian eli järjestelmä on 

liikkumattomassa tai muuttumattomassa tilassa. Vastaavasti omaa järjestelmää tulisi suojella entropian kasvulta 

ja vallitsevan entropian määrää tulisi pyrkiä laskemaan muutoksen ja mukautumisen kasvattamiseksi. 
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Vastaavasti tarkasteltaessa mallia ulkoapäin, ongelman ymmärrys johtaa strategian muodos-

tumiseen. Strategian toimeenpano ja noudattaminen edellyttävät sekä organisaation sisäistä 

luottamusta että luottamusta ulkopuolisiin yhteistyöosapuoliin. Luottamus mahdollistaa avoi-

men vuorovaikutuksen (tiedon vaihdon ja kulun) sekä molemminpuolisen (tai useanvälisen) 

yhteistoiminnan. Tämän toiminnan vaikutukset havainnoidaan, tulkitaan ja ymmärretään laa-

ja-alaisessa yhteistoiminnassa nopeammin ja perusteellisemmin kuin yksittäinen organisaatio 

(tai vastaava) kykenisi tekemään. Yhteinen ymmärrys johtaa oikea-aikaiseen, oikeaan ongel-

maan vastaavaan ja oikean (toimivaltaisen) tahon synkronoimaan toimintaan. 

Organisointi ja organisoituminen ovat jatkuvia prosesseja, joiden pyrkimyskään ei ole tuottaa 

valmista ja kaikkeen sopivaa ratkaisua. Organisaation mukautumisen tulisi olla organisaation 

elinkaaren kestävää. Pysähtyminen ja tyytyväisyys saavutettuun tilaan voi kostautua yllätyk-

senä sekä ei-toivottuna kehityksenä, mikä voi murtaa organisaation olemassaolon tarkoituk-

sen. Tästä syystä kuvassa 6-1 organisoituminen ja siihen kohdistuvat vaatimukset on esitetty 

jatkuvana ja toistuvana prosessina, joka luo perusteet organisaation toiminnalle. Kompleksi-

nen toimintaympäristö edellyttää organisaatiolta avointa vuorovaikutusta, organisoitua yhteis-

työtä, luottamuksen rakentamista ja kokonaisvaltaista strategista johtamista monimuotoisiin ja 

yllättäviin ongelmiin vastaamiseksi. 

Tällä tutkimuksella on kolme erityistä merkitystä käytäntöön. Ensimmäinen on se, että yhtei-

sen ymmärryksen tarkoituksena on ymmärtää vallitsevaa tilannetta kehystämällä ongelma, ei 

rajaamalla ongelmaa. Ongelman kehystäminen kytkeytyy mm. operatiiviseen suunnitteluun. 

Ongelman kehystämisen tulee olla jatkuva prosessi, joka vahvistaa organisaation toimintaa 

halutun loppuasetelman saavuttamiseksi. Tämä prosessi on kuvattu liitteessä 3. Ongelman 

kehystäminen johtaa ymmärrykseen ongelman luonteesta ja organisoitumiseen sekä ongelman 

optimaaliseen lähestymisnäkökulmaan (ratkaiseminen, hallinta, sietäminen).  

Toinen käytännön merkitys on se, että Merivoimien organisaatiomalliksi voidaan soveltaa 

esim. divisioona- ja verkostorakenteen muodostamaa hybridirakennetta. Organisoitumisessa 

on keskeistä kuitenkin se, miten organisaation operatiivinen osa ja aloitteellinen osa suhteute-

taan toisiinsa sekä millaisia rooleja sopeutumiskykyinen organisaatio tarvitsee toimiakseen. 

Adaptiivinen tila on enemmän johtajuuteen, luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuva 

organisaation henkinen olotila kuin organisaation rakenteellinen osa. 
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Kolmas käytännön merkitys on kompleksiseen toimintaympäristöön soveltuvan organisaation 

teesit. Nämä teesit eivät ole kuitenkaan rakennuspalikoita tai kriteereitä, jotka täyttämällä voi-

taisiin muodostaa kompleksiseen haasteeseen vastaava organisaatio. Teesit ovat ennemminkin 

ajatuksellisia reunaehtoja, jotka organisaation on pystyttävä ottamaan huomioon strategisissa 

valinnoissaan. 

Tässä tutkimuksessa pystyttiin vastaamaan asetettuun tutkimustehtävään. Haasteen muodosti 

tutkimusongelmien laaja-alaisuus sekä osittainen monitulkintaisuus. Tutkimustulokset jäivät 

joiltakin osin varsin yleisiksi. Tämä voi johtua aineiston laadusta ja syvyydestä, aineiston ana-

lysointimenetelmästä tai tutkijan kokemattomuudesta. Myös kompleksisuusajattelun (komp-

leksisuusteorian) monimuotoisuus ja eri koulukuntien väliset ajatteluerot vaikuttavat tulosten 

laatuun. 

Tässä tutkimuksessa ei pyritty tarkastelemaan niitä käytänteitä, joilla organisoituminen olisi 

mahdollista saattaa tulevaisuuden toimintaympäristön haasteita vastaavaksi. Tämä on kuiten-

kin näkökulma, jota erityisesti sotilasorganisaatioiden tulisi tutkia. Lisäksi olisi hyödyllistä 

tutkia vuorovaikutusalustojen käytettävyyttä eri johtamistasoilla parantamaan organisaation 

toiminnan läpileikkaavuutta.  

Merivoimien organisoitumista tulisi tutkia tulevaisuustutkimuksen näkökulmasta CASE-

tutkimuksena. Tutkimuksessa muodostettaisiin eri skenaarioita kuvaamaan erilaisia merellisiä 

ongelmia. Skenaarioiden avulla tarkasteltaisiin erilaisten johtamis- ja organisoitumismallien 

toimivuutta operatiivisen ja taktisen johtamisen näkökulmasta. Tämänkaltainen tutkimus voisi 

kartoittaa erilaisten johtamis- ja tietomallien toimivuutta Merivoimien toimintaympäristössä. 

Tämän tutkimuksen aikana nousi esiin myös tarve Merivoimien organisaatiokulttuurin tutki-

mukselle, jossa kuvattaisiin Merivoimien organisaatiokulttuurin nykytila ja sitä suhteessa Me-

rivoimien strategiaan ja voimassa olevaan doktriiniin. Organisaatiokulttuurin kartoittaminen 

ja mahdollisten kipupisteiden selvittäminen tukisivat sekä Merivoimien strategista johtamista 

että operatiivista johtamista. 

Keskeinen tutkimuskohde voisi lisäksi olla informaationhallinta ja sen suhde erilaisiin vuoro-

vaikutusalustoihin. Tällaisella tutkimuksella voitaisiin selvittää, millaisia katsauksia ja selos-

tuksia tulisi järjestää riittävän tilanneymmärryksen muodostumiseksi sekä toiminnan synk-

ronoimiseksi ja valtuuttamiseksi koko organisaatiossa.  

 



110 

 

LÄHTEET 

 

Alastalo, Marja, Åkerman, Maria & Vaittinen, Tiina 2017. Asiantuntijahaastattelu. Teoksessa 

Hyvärinen, Matti, Nikander, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (toim) 2017. Tutkimushaas-

tattelun käsikirja.  Vastapaino, Tampere. 

 

Alberts, David S. & Czerwinski, Thomas J. (toim.) 1997. Complexity, Global Politics, and 

National Security. National Defense University, Washington, D.C. 

 

Alberts, David S. & Hayes, Richard E. 2003. Power to the Edge, Command…Control… in 

the Information Age, Information age transformation series. Command and Control 

research program. U.S. Department of Defence. 

 

Alvesson, M., & Willmott, H. 1992. On the idea of emancipation in management and organi-

zation studies. The Academy of Management Review, 17(3): 432-464. 

 

Amerson, Kimberly & Meredith III, Spencer B. The future operating environment 2050: Cha-

os, Complexity and competition. Luettu 3.5.2018 osoitteessa: 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-future-operating-environment-2050-chaos-

complexity-and-competition. 

 

Andersson, Philip 1999. Complexity Theory and Organization Science. Organization Science, 

Vol. 10, No. 3, Application of Complexity Theory to Organization Science: 216-232 

 

Anttila, Pirkko 1998. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Luettu 30.9.2018 osoitteessa: 

https://metodix.fi/2014/05/17/anttila-pirkko-tutkimisen-taito-ja-tiedon-hankinta/ 

 

Ashby, Ross W. 1957. An introduction to cybernetics. 2.painos. Chapman & Hall Ltd, Lon-

too. 

 

Aula, Pekka 1999. Organisaation kaaos vai kaaoksen organisaatio – Dynaaminen organisaa-

tioviestinnän teoria. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto. Loki-Kirjat: Hel-

sinki. 

 

Ayalin II, Romeo & Brady, Megan 2017. Visualizing Multi-Domain Battle 2030-2050. Luettu 

3.5.2018 osoitteessa: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/visualizing-multi-domain-

battle-2030-2050. 

 

Bar-Yam, Yaheer 2003. Complexity of Military Conflict: Multiscale Complex Systems Anal-

ysis of Littoral Warfare. New England Complex Systems Institute. Luettu 2.1.2018 

osoitteessa http://www.necsi.edu/research/military/littoral.html 

 

Bertalanffy, Ludwig von 1968. General System Theory - Foundations, Development, Appli-

cations. George Braziller, New York. 

 

Beyerchen, Alan 1993. Clausewitz, Nonlinearity, and the Unpredictability of War. Interna-

tional Security, Vol. 17, No. 3. 1992-1993: 59-90. 

 

Boyd, John R. 1976. Destruction and creation. Luettu 2.1.2018 osoitteessa: 

http://www.goalsys.com/books/documents/DESTRUCTION_AND_CREATION.pdf 

 

Boyd, John R. 2018. A Discourse on Winning and Losing. Hammond, Grant T. (toim). Air 

University Press, Curtis E. LeMay Center for Doctrine Development and Education, 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-future-operating-environment-2050-chaos-complexity-and-competition
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-future-operating-environment-2050-chaos-complexity-and-competition
https://metodix.fi/2014/05/17/anttila-pirkko-tutkimisen-taito-ja-tiedon-hankinta/
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/visualizing-multi-domain-battle-2030-2050
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/visualizing-multi-domain-battle-2030-2050


111 

 

Maxwell AFB, Alabama. Luettu 16.1.2019 osoitteessa: 

https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B_0151_Boyd_Discourse

_Winning_Losing.pdf 

 

Bousquet, Antoine 2009. The scientific way of warfare - Order and chaos on the battlefields 

of modernity. New York: Columbia university press. 

 

Brunberg, Jan 2018. Merisota 2030+ Tulevaisuus Itämerellä. Teoksessa Tuleva sota - Tule-

vaisuuden sodan tulevaisuus. Rantapelkonen, Jari (toim.) 2018. Edita Publishing Oy, 

Helsinki: 122-143. 

 

Chermack, Thomas J., Lynham, Susan A. & Ruona, Wendy E.A. 2001. A review of scenario 

planning literature. Futures research quarterly: 7-31. 

 

Clausewitz, Carl von 2002. Art House. 

 

Creswell, John W. (2013) Qualitative inquiry & Research design: Choosing among five ap-

proaches. 3rd edition. Sage publications, Los Angeles. 

 

Creveld, Martin van 1985. Command in War. Harvard University Press, Cambridge MA. 

 

Daviter, Falk 2017. Coping, taming or solving - alternative approaches to the governance of 

wicked problems. Routledge Policy Studies, 2017 vol. 38, no. 6, 571–588. 

 

Douglas, David R., Hodson, Robert F., Czarnecki, Jonathan E.  & Bogart, Adrian T. 2017. 

Multi-Domain Entropy. Luettu 3.5.2018 osoitteessa: 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/multi-domain-entropy. 

 

Drucker Peter F. 2000. Johtamisen haasteet. WS Bookwell Oy, Juva. 

 

Franke, Volker 2011. Decision-Making under Uncertainty: Using Case Studies for Teaching 

Strategy in Complex Enrionments. Journal of Military and Strategic Studies, JMSS 

vol 13 issue 2: 1-21. 

 

Fussell, Chris 2017. One mission - How leaders build a team of teams. London: Macmillan. 

 

Goldstein, Jeffrey 1999. Emergence as a construct: History and issues. Julkaisussa Emer-

gence: Complexity and Organization. 

 

Grint, Keith 2005. Problems, problems, problems: The social construction of ‘leadership’. 

Julkaisussa: Human relations, Volume 58(11), Sage Publications: 1467–1494. 

 

Grint, Keith 2014. The Hedgehog and the Fox: Leadership lessons from D-Day. Julkaisussa: 

Leadership 2014, Vol. 10(2), Sage publications: 240–260. 

 

Hanén, Tom & Huhtinen, Aki-Mauri 2011. Yhteenkietoutumisen teoria - yllätysten ja sattu-

man tieteellinen selitys. Tiede ja Ase, Vol. 69: 9-33. 

 

Hanén, Tom 2017. Yllätysten edessä - kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dy-

naamisten tilanteiden johtamisesta. Akateeminen väitöskirja. Maanpuolustuskorkea-

koulu Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 11. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/multi-domain-entropy


112 

 

Hanén, Tom & Raisio, Harri 2017. Kompleksisuustieteet sotatieteellisessä tutkimuksessa – 

järkevä suunta vai harhapolku? Teoksessa Tiede ja ase, Suomen Sotatieteellisen Seu-

ran vuosijulkaisu n:o 75, 100-123. Grano Oy: Tampere. 

 

Hanska, Jan 2018. Maasota 2030+ Sodan kuvan ennakointi. Teoksessa Tuleva sota - Tulevai-

suuden sodan tulevaisuus. Rantapelkonen, Jari (toim.) 2018. Edita Publishing Oy, 

Helsinki: 86-119. 

 

Hartikainen, Riku 2015. Johtamista vai ohjausta? Puolustusvoimien moninaiset johtamis- ja 

ohjausmallit. Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

Helsinki. 

 

Hatch, Mary Jo 1997. Organization theory - Modern, symbolic, and postmodern perspectives. 

Midsomer Norton: Oxford University Press 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2014. Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Gaudeamus, Helsinki. 

 

Hokkanen, Teemu 2011. Organisaatiokulttuuri Puolustusvoimissa – Maa-, meri- ja ilmavoi-

mien organisaatiokulttuurit puntarissa. Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

Hänninen, Timo 2011. Puolustusvoimat 2020 – Huippuosaajia huippuorganisaatiossa. Yleis-

esikuntaupseerikurssin diplomityö. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

Jalonen, Harri 2006. Kompleksisuusajattelu yhteiskuntatieteissä. Politiikka: Valtiotieteellisen 

yhdistyksen julkaisu 48 (2006). 

 

Jalonen, Harri 2007. Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luo-

vuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä. Akateemi-

nen väitöskirja. Tampereen teknillisen yliopiston julkaisusarja, Tampere. 

 

Juuti, Pauli & Luoma, Mikko 2009. Strateginen johtaminen - Miten vastata kompleksisen ja 

postmodernin ajan haasteisiin? Otava, Keuruu. 

 

Kauffman, Stuart A. 1991. Antichaos and adaptation. Scientific American vol. 265: 64-70. 

 

Kauffman, Stuart A. 1995. At home in the universe - The Search for Laws of Self-

Organization and Complexity. Oxford University Press, New York. 

 

Kosola, Jyri 2018. Teknologia 2030+ Vaikutukset tulevaisuuden sodankäyntiin. Teoksessa 

Tuleva sota - Tulevaisuuden sodan tulevaisuus. Rantapelkonen, Jari (toim.) 2018. Edi-

ta Publishing Oy, Helsinki: 44-83. 

 

Krepinevich, Andrew F. Jr. 2000. The impact of precision weaponery. Teoksessa The role of 

naval forces in 21st century operations. Brassey’s: Washington: 195-204. 

 

Lawson, Sean T. 2014. Nonlinear Science and Warfare – Chaos, complexity and the U.S. mil-

itary in the information age. Routledge studies in conflict, security and technology. 

Routledge, New York. 

 

Lichtenstein, Benyamin B. & Plowman, Donde A. 2009. The leadership of emergence: A 

complex systems leadership theory of emergence at successive organizational levels. 

The Leadership Quarterly 20: 617-630. 



113 

 

 

Lichtenstein, Benyamin B. & McKelvey, Bill 2011. Four types of emergence: a typology of 

complexity and its implications for a science of management. International Journal of 

Complexity in Leadership and Management, Vol. 1, No. 4: 339-378. 

 

Mannermaa, Mika 1999. Tulevaisuuden hallinta – skenaariot strategiatyöskentelyssä. WSOY, 

Porvoo. 

 

Martela, Frank & Jarenko, Katariina (toim.) 2017. Itseohjautuvuus – Miten organisoitua tule-

vaisuudessa? 2.painos. Alma Talent, Helsinki. 

 

McChrystal, Stanley 2015. Team of teams - New rules of engagement for a complex world. 

New York: Portfolio Penquin. 

 

McChrystal, Stanley, Eggers, Jeff & Mangone, Jason 2018. Leaders – Myth and reality. Pen-

guin ebook. 

 

McKelvey, Bill, Lichtenstein, Benyamin B. & Pierpaolo, Andriani 2012. When organisations 

and ecosystems interact: toward a law of requisite fractality in firms. International 

Journal of Complexity in Leadership and Management, Vol. 2, Nos ½: 104-136. 

 

Mintzberg, Henry 1979. The structuring of organizations. The theory of management policy 

series. Englewood cliffs: Prentice-Hall. 

 

Mitchell, Melanie 2009. Complexity - a Guided Tour. Oxford University Press, New York. 

 

Mitleton-Kelly, Eve 2003. Complex systems and evolutionary perspectives on organizations - 

The application of complexity theory to organizations. Bingley: Emerald. 

 

Moffat, James 2003. Complexity Theory and Network Centric Warfare. DoD Command and 

Control Research Program - Information Age Transformation Series. 

 

Morgan, Gareth 1997. Images of organization. London: Sage. 

 

Murphy, J., Rhodes, M-L., Meek, J. W. & Denyer, D. 2017. Managing the Entanglement: 

Complexity Leadership in Public Sector Systems. Public Administration Review 

77(5): 692–704. 

 

Mälkki, Jukka 2009. Tehtävätaktiikan olemus – Tehtävätaktiikan muodostuminen preussilais-

saksalaisessa sotataidossa vuosina 1806-1945. Yleisesikuntaupseerikurssin diplomi-

työ. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

Nooteboom, S. G. & Termeer, C. J. A. M. 2013. Strategies of Complexity Leadership in Gov-

ernance Systems. International Review of Public Administration 18(1): 25–40. 

 

O’Toole, Laurence Jr. 1997. Treating Networks Seriously: Practical and research-based agen-

das in public Administration. Julkaisussa Public Administration review, Vol. 57, N:o 

1. 

 

Peltonen, Tuomo 2007. Johtaminen ja organisointi - Teemoja, näkökulmia ja haasteita. Keu-

ruu: Otava. 

 

Peltonen, Tuomo 2010. Organisaatioteoria - Klassisesta jälkimoderniin. Helsinki: WSOY. 

 



114 

 

Perrow, Charles 1986. Complex organizations - a critical essay. McGraw-Hill, New York. 

 

Pfaltzgraff, Robert L. Jr & Wright, Stephen E. 2000.The spectrum of conflict: Symmetrical or 

asymmetrical challenge? Teoksessa: The role of naval forces in 21st century opera-

tions. Brassey’s: Washington: 9-27. 

 

Pietiläinen, Ville 2010. Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa 

toimintaympäristössä: tapausesimerkkinä opetustoimen alaiset oppilaitosorganisaatiot. 

Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Acta Uni-

versitatis Lapponiensis. 

 

Plowman, D.A., Solansky, S., Beck, T.E., Baker, L., Kulkarni, M. & Travis, D.V. 2007. The 

role of leadership in emergent, self-organization. The Leadership Quarterly 18(4): 

341–356. 

 

Poincare, Henri 1913. Science and Method. Luettu 3.1.2018 osoitteessa: 

https://ebooks.adelaide.edu.au/p/poincare/henri/science-and-method/contents.html.  

 

Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle 1984. Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with 

Nature. Bantam Books, New York. 

 

Puolustusvoimat 2012. Johtajan Käsikirja (JOKÄ). Ohjesääntö numero 835. Pääesikunta 

Henkilöstöosasto. Juvenes Print Oy, Tampere. 

 

Puustinen, Alisa 2017. Voiko verkostoa johtaa? Tapaustutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueen hallinnan yhteenkietoutuneesta luonteesta. Akateeminen väitös-

kirja. Itä-Suomen yliopiston julkaisu 149. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. 

 

Raisio, Harri 2010. Embracing the Wickedness of Health Care Essays on Reforms, Wicked 

Problems and Public Deliberation. Akateeminen väitöskirja. Vaasan yliopisto. Acta 

Wasaensia n:o 228.  

 

Raisio, Harri, Puustinen, Alisa & Vartiainen, Pirkko 2018a. The concept of wicked problems: 

Improving the understanding of managing problem wickedness in health and social 

care. Julkaistu teoksessa: Thomas, Will (et al) (toim.) The Management of Wicked 

Problems in Health and Social Care. Routledge, Lontoo. 

 

Raisio, Harri, Jalonen, Harri & Uusikylä, Petri 2018b. Kesy, sotkuinen vai pirullinen ongel-

ma? Tiedon käyttö yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Sitran selvityksiä 139. Erwe-

ko, Vantaa. 

 

Rajaniemi, Jani 2010. Organisaatiorakenne ja innovatiisuus - Tutkimus organisaatiorakenteis-

ta johtuvista innovatiivisuuden esteistä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopis-

to. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis. 

 

Rantapelkonen, Jari & Koistinen, Lotta 2016. Pohdintoja sotatieteellisistä käsitteistä. Maan-

puolustuskorkeakoulu sotataidon laitos julkaisusarja 2 Tutkimusselosteita Nro 1. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

Ratasvuori, Saima 2017. Puolustushaarojen rajapinnassa – Merivoimien alueellisen taistelu-

osaston johtamisympäristö. Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö. Maanpuolustus-

korkeakoulu, Helsinki. 

 

https://ebooks.adelaide.edu.au/p/poincare/henri/science-and-method/contents.html


115 

 

Roy, Radhika R. & Dempsey, Brian M. 2017. Commanding in Multi-Domain Formations: 

Vision 2050 Warfighter Cyber-Security, Command and Control Architecture. Luettu 

3.5.2018 osoitteessa: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/commanding-in-multi-

domain-formations-vision-2050-warfighter-cyber-security-command-and-con 

 

Rubin, Anita 2004. Tulevaisuudentutkimus tiedonalana. TOPI – Tulevaisuudentutkimuksen 

oppimateriaalit. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Luettu 19.3.2018 

osoitteessa: http://tulevaisuus.fi. 

 

Salovaara, Perttu 2017. Monikollinen johtajuus: Kuinka organisoida itseohjautuvuutta. Teok-

sessa: Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautuvuus – Miten organisoitua tulevai-

suudessa. Alma Talent, Helsinki: 49-78. 

 

Seitamaa-Hakkarainen, Piritta 2014. Kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Luettu 16.1.2019 osoit-

teessa: https://metodix.fi/2014/05/19/seitamaa-hakkarainen-kvalitatiivinen-sisallon-

analyysi/ 

 

Siilasmaa, Risto & Fredman, Catherine 2018. Paranoidi optimisti – Näin johdin Nokiaa muu-

toksessa. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

 

Sirén, Torsti & Pekkarinen, Otto 2017. Tieteenfilosofis-metodologisia perusteita Pro gradu- 

tutkielman laadintaan. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos Julkaisusarja 3: Työ-

papereita nro 3. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki. 

 

Sivonen, Pekka (toim) 2013. Tulevaisuuden ennakointi strategian tutkimuksen kohteena, te-

oksessa Suomalaisia näkökulmia strategian tutkimukseen. Maanpuolustus-

korkeakoulun Strategian laitos. Juvenes Print, Tampere. 

 

Smith, Robert E.  2017. Operationalizing Big Data. Luettu 3.5.2018 osoitteessa: 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/operationalizing-big-data. 

 

Sotarauta, Markku 1996. Kohti epäselvyyden hallintaa. Pehmeä strategia 2000-luvun alun 

suunnittelun lähtökohtana. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. Acta Futura Fennica 

no.6.  Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

 

Stacey, Ralph D. 2011. Strategic management and organisational dynamics - The challenge of 

complexity (6th edition). Harlow: Pearson Education Ltd. 

 

Ståhle, Pirjo 2004. Itseuudistumisen dynamiikka – systeemiajattelu kehittymisprosessien 

ymmärtämisen perustana. Teoksessa: Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö - Avauk-

sia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan, 220-255. Tampere University 

Press: Tampere. 

 

Taleb, Nassim Nicholas 2012. Antihauras – Asioita, jotka hyötyvät epäjärjestyksestä. Terra 

Cognita, Helsinki. 

 

The new international Webster’s comprehensive dictionary of the English language, 1996. 

Trident Press International, Chigaco. 

 

Uhl-Bien, M., Marion, R. & McKelvey, B. 2007. Complexity Leadership Theory: Shifting 

leadership from the industrial age to the knowledge era. The Leadership Quarterly 

18(4): 298-318. 

 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/commanding-in-multi-domain-formations-vision-2050-warfighter-cyber-security-command-and-con
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/commanding-in-multi-domain-formations-vision-2050-warfighter-cyber-security-command-and-con
https://metodix.fi/2014/05/19/seitamaa-hakkarainen-kvalitatiivinen-sisallon-analyysi/
https://metodix.fi/2014/05/19/seitamaa-hakkarainen-kvalitatiivinen-sisallon-analyysi/


116 

 

Uhl-Bien, M. & Marion, R. 2009. Complexity leadership in bureaucratic forms of organizing: 

A meso model. The Leadership Quarterly 20(4): 631–650. 

 

Uhl-Bien, M. & Arena, M. 2017. Complexity leadership: Enabling people and organizations 

for adaptability. Organizational Dynamics 46(1): 9-20. 

 

Uhl-Bien, M. & Arena, M. 2018. Leadership for organizational adaptability: A theoretical 

synthesis and integrative framework. The Leadership Quarterly 29(1): 89–104. 

 

UK Ministry of Defense 2015. Strategic Trends Programme Future Operating Environment 

2035. 

 

US Army TRADOC 2017a. Multi-Domain Battle Evolution of Combined Arms for the 21st 

Century 2025-2040. 

 

US Army TRADOC 2017b. The Operational Environment and the Changing Character of 

Future Warfare. 

 

US Army TRADOC 2017c. An Advanced Engagement Battlespace: Tactical, Operational and 

Strategic Implications for the Future Operational Environment. Luettu 3.5.2018 osoit-

teessa: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/advanced-engagement-battlespace-tactical-

operational-and-strategic-implications-future. 

 

US Army 2017. Field Manual 3-0 Operations. 

 

US JCOS Joint Publication 2-01.3 2014. Joint Intelligence Preparation of the Operational En-

vironment. 

 

US Marine Corps 2016. MCWP 5-10 Marine Corps Planning Process. 

 

US Marine Corps & US Navy concept 2017. Littoral Operations in a Contested Environment 

(Unclassified edition) 

 

Van der Heijden, Kees 2005. Scenarios – The art of strategic conversation. John Wiley & 

Sons, Ltd, Chichester. 

 

Vassilliou, Marious S., Alberts, David S. & Agre, Jonathan R. 2015. C2 Re-envisioned - The 

future of the enterprise. Boca Raton: CRC Press. 

 

Virtaharju, Jouni 2016. Making leadership: Performances, practices, and positions that con-

struct leadership. Akateeminen väitöskirja. Aalto-yliopisto, Helsinki. 

 

Waldrop, M. Mitchell 1992. Complexity – The emerging science at the edge of order and 

chaos. Touchstone: New York. 

 

Vänskä, Ville 2014. Merisota - Historia, teoria ja nykypäivä. Docendo Oy, Jyväskylä 

 

York, James 2003. The Quest for Certainty - Coping with Uncertainty. Julkaistu teoksessa: 

McConville, Terry & Holmes, Richard (toim). Defence management in uncertain 

times. Cranfield defence management series N:o 3. Frank Cass Publishers, Lontoo. 

 

Zweibelson, Ben, Martin, Grant & Paparone, Christopher 2013. Frame reflection: A Critical 

Review of US Military Approaches to Complex Situations. OODA LLC.  



117 

 

 

 

LIITTEET 

 

LIITELUETTELO 

 

Liite 1 Organisaatioteorioiden vertailu 

Liite 2 Haastattelun tausta-aineisto (skenaario) 

Liite 3 Organisointi johtajuutena kompleksisessa ympäristössä – käytäntö 

Liite 4 Kompleksisuuden ilmeneminen eri johtamistasoilla 

Liite 5 Organisaatiomallien vertailu tutkimuksen teesien perusteella 

 

 
 



1(1) 

KAPTL ÅGRENIN DIPLOMITYÖN   LIITE 1 

 

 

ORGANISAATIOTEORIOIDEN VERTAILU 

 

Lähteet: Peltonen 2010; Hatch 1997; Alvesson & Wilmott 1992 

Organisaatioteoria Koulukunnat  Toimintaympäristö Organisoituminen 

Klassinen  

Tieteellinen liikkeenjohto  

(Taylor) 

Byrokratiamalli (Weber) 

Organisaatio on suljettu järjestelmä ja 

organisaation rakenne on aina saman-

kaltainen, tilannetekijöistä riippumatta. 

Olosuhteiden muutokseen vastataan 

suunnitelmallisuudella. 

Organisoituminen on aina suunnitelmal-

lista ja hierarkkisesti johdettua. Organi-

soituminen edellyttää tulevaisuuden 

ennakointia organisatoristen muutosten 

toteuttamiseksi. Organisoitumisen keski-

össä on tehokas tuotanto ja sen jatku-

vuus. 

Moderni 

Kulttuurinen moderni:  

Rakennefunktionaalisuus  

(Parsons) 

Ihmissuhdekoulukunta (Mayo) 

Yhteistoiminnallisuusteoria 

(Barnard) 

Toimintaympäristön monimutkaisuu-

desta johtuen, sitä ei voida tarkastella 

objektiivisesti. Johtaminen on kuitenkin 

aina kontekstisidonnaista, mutta siihen 

ei voida vaikuttaa. Organisaation päätet-

tävä mihin toimintaympäristön tekijöi-

hin se kiinnittää strategisen huomionsa. 

Organisoitumisen keskiössä on organi-

saation järjestelmädynamiikka (eli 

sisäiset tekijät). Organisaatio pyrkii 

muuttamaan toimintaa ulkoisten vaatei-

den perusteella. Keskiössä organisaa-

tiokäyttäytyminen, motivaatio ja viestin-

tä. 

Rationaalinen moderni: 

Järjestelmäteoria (von Bertalanf-

fy) 

Kontingenssiteoria 

(Burns&Stalker) 

Päätösteoria (Simon) 

Toimintaympäristö muodostaa organi-

saation todellisuuden kannalta vallitse-

van kontingenssin. Toimintaympäristö, 

ml. sen tekijät ja muutokset, ovat kes-

keisempiä kuin organisaation sisäiset 

tekijät. Organisaation koko ja valittu 

strategia vaikuttavat toimintaympäris-

töön ja välillisesti myös organisaation 

toimintaan sekä rakenteeseen. 

Organisaation on sopeuduttava toimin-

taympäristöön, mm. varmistamalla 

sisäisten rakenteiden ja toimintaympäris-

tön yhteensopivuus sekä oppimalla 

kokemuksistaan. Organisoituminen on 

päätöksentekijöiden käsissä, ja se perus-

tuu vallitsevaan (rationaaliseen) ymmär-

rykseen vallitsevasta toimintaympäristös-

tä. 

Myöhäismoderni 

(tulkinnallinen)  

Sosiaalinen konstruktivismi 

(Berger&Luckmann)  

Etnometodologia (Garfinkel) 

Organisaatiokulttuuriteoria 

Toimintaympäristö nähdään subjektiivi-

sena kehystyksenä ja merkityksen 

luomisena. Organisaation tavoitteena ei 

ole päästä kiinni reaalisiin makrotason 

ilmiöihin, vaan pikemminkin järjestää 

toiminta osallistujien mielessä merki-

tykselliseksi ilmiöksi. 

Organisoitumiseen osallistuvat kaikki 

tilanteessa toimivat yksilöt ja ryhmät.  

Organisoituminen on sosiaalisen todelli-

suuden spontaania rakentumista paikalli-

sessa tulkintatilanteessa. Virallinen 

organisaatiorakenne tai -kulttuuri eivät 

ole keskiössä, vaan tulkintojen kautta 

uutta järjestystä muodostava avoin 

vuorovaikutusprosessi. 

Jälkimoderni  

Diskurssiteoria (Foucault) 

 

Critical Management Theory 

(Alvesson&Wilmott) 

Organisaation ulkoisen maailman ja 

sisäisten rakenteiden välinen raja riip-

puu kulttuurisista käytänteistä ja edellyt-

tää aiempaa rakennelmaa, jossa organi-

satorinen järjestelmä erottuu ympäris-

töstä. Toimintaympäristön ja organisaa-

tion jako ei ole edellytys organisaation 

tarkastelulle, vaan sen seuraus. Jokaista 

kontingenssia ei voida tunnistaa tai 

niihin ei voida löytää rationaalista 

vastausta. 

Organisoituminen on avoin prosessi, joka 

voi johtaa useaan erilaiseen organisaati-

on järjestykseen. Organisoituminen on 

rajojen rakentamista erottelun, jakamis-

työn ja toimijaverkostojen rakentumisen 

ja vakiintumisen kautta kohti uutta 

järjestystä. Organisoituminen ei ole 

auktoriteettien toteuttamaa vaan kollek-

tiiviseen diskurssiin perustuvaa.  
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HAASTATTELUN TAUSTA-AINEISTO 

 

Tulevaisuuden sotilaallinen toimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva, perusluonteeltaan komplek-

sinen ja se haastaa kaikki toimijat tarkastelemaan omia toimintamallejaan riippumatta konfliktin 

luonteesta. Sotilaallinen toimintaympäristö (operational environment) rakentuu useista operatiivi-

sista toimintaulottuvuuksista (multidomain). Tällaisia ovat mm. maa- (land), meri- (maritime), il-

ma- (air), informaatio- (information), kyber- (cyber) ja avaruus- toimintaulottuvuudet (space). 

Toimintaympäristöön liittyy myös poliittisen tason ulottuvuus (esim. strateginen, taloudellinen), 

kognitiivinen ulottuvuus sekä taktisella tasolla sähkömagneettisen spektrin muodostama ulottuvuus. 

Sotilaalliset ja ei-sotilaalliset uhkat muuttuvat yhä enemmän moniulotteisiksi, jolloin ne kytkeytyvät 

useisiin operatiivisiin toimintaympäristöihin. (US Army TRADOC 2017a; Amerson & Meredith III; 

Ayalin II & Brady 2017; US Army FM 3-0 2017; UK MoD 2015; US Army TRADOC 2017b; Ko-

sola 2018) Operatiiviset toimintaulottuvuudet kytkeytyvät sekä limittyvät toistensa kanssa ja niissä 

tapahtuvat ilmiöt heijastelevat tai välittömästi vaikuttavat myös toisiin toimintaympäristöihin. Soti-

laallisen toimintaympäristön keskeisin tekijä on kuitenkin aika. (US JCOS 2014) 

Skenaarion rakentamisessa käytettiin kolme keskeiseksi arvioitua tekijää, jotka ovat myös tulevai-

suustaulukoinnissa arvioitavia kokonaisuuksia. Näitä ovat johtamisen ja organisoinnin megatrendit, 

niihin vaikuttavat muutosvoimat ja niiden päämäärät. (Vassilliou et al. 2015) Näiden tekijöiden pe-

rusteella hahmotettiin käsitekartta tulevaisuuden sotilaallisesta toimintaympäristöstä (kuva 1).  

 

Kuva 1: Tulevaisuuden sotilaallisen toimintaympäristön käsitekartta 
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Sodankäynnissä korostuu yhä enemmän vaikuttamisen ja voimankäytön oikea-aikaisuus, tarkkuus 

ja taloudellisuus. Taistelutilan ympäristölliset ja toiminnalliset muutokset edellyttävät fyysisen no-

peuden ja ulottuvuuden kasvua sekä päätöksenteon nopeutumista. Vastustaja pyritään voittamaan jo 

ennen fyysisen taistelun alkua epäsuorasti kognitiivisen ulottuvuuden kautta toteutettavalla vaikut-

tamisella. (Vänskä 2014, s.164-166) 

Taistelutila 

Sotilaallinen toimintaympäristö on kokonaisvaltainen, yhteen kietoutunut, kytkeytynyt ja keskinäis-

riippuvainen kokonaisuus, jonka pilkkominen erillisiin osiin ei ole enää mahdollista. Tulevaisuuden 

toimintaympäristön osatekijöiden muodostamaa taistelutilaa voidaan kuvata hyperaktiiviseksi. (US 

Army TRADOC 2017c) Operatiiviset toimintaulottuvuudet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti si-

säisten ja ulkoisten toimijoiden vaikutusten kautta. Yhteen operatiiviseen toimintaulottuvuuteen 

kohdistettu vaikutus voi tuottaa tahattomia tai tarkoituksellisia vaikutuksia myös toisiin ulottuvuuk-

siin, jotka taas saattavat muuttaa alkuperäistä toimintaympäristöä tai jotain muuta ulottuvuutta. (US 

Army TRADOC 2017a; Amerson & Meredith III; Ayalin II & Brady 2017; US Army TRADOC 

2017b) Kokonaisvaltainen toimintaympäristö on siis jotain muuta kuin operatiivisten toimintaulot-

tuvuuksiensa summa.  

Taistelutilalla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa sotilaalliset operaatiot ja toimenpiteet toteutetaan. Taiste-

lutila voi pitää sisällään kaikki tai osia operatiivisista toimintaympäristöistä. Näiden lisäksi taistelu-

tilaan voidaan nähdä kuuluvaksi myös sähkömagneettinen spektri ja kognitiivinen ulottuvuus. Tais-

telutila ei ole staattinen vaan ajan ja toimijoiden suhteen jatkuvasti muuttuva. Taistelutilan laajene-

minen samanaikaisesti käytettävissä olevien suorituskykyjen vähenemisen kanssa, ajavat sotilasor-

ganisaation uudenlaisten haasteiden eteen. Taistelutilaa on pyrittävä joko hallitsemaan omien tavoit-

teiden saavuttamiseksi tai sen käyttö on pystyttävä estämään vastustajan tavoitteiden kiistämiseksi. 

Tavallisesti vastakkaiset tai rinnakkaiset tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa muodostaen toistensa vas-

takkaisuuden eli vastustajan tavoite voi olla toisen sotilaallisen suorituskyvyn lyöminen, mikä vas-

taavasti voi olla oman tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeinen tekijä. Kaikki taistelutilan tai 

toimintaympäristön osapuolet pyrkivät muokkaamaan tätä tilaa omien tavoitteidensa kannalta suo-

tuisaksi, mikä aiheuttaa tilan jatkuvan muutoksen. Pienetkin muutokset tilassa voivat estää tavoit-

teiden saavuttamisen tai muuttaa aiemmin toimivaksi havaitun toimintamallin tilanteeseen sopimat-

tomaksi. Tilaan vaikuttavat myös fysikaaliset ilmiöt ja tapahtumat (sää, vuodenajat, luonnonilmiöt, 

vuorokauden aika), jotka muuttamaan tilaa ennalta arvaamattomasti ja nopeasti. 
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Taistelutilan ilmiöiden, toimijoiden ja suhteiden ymmärtäminen edellyttää aiempaa laajempaa 

osaamista niin yksilön kuin yksiköiden osalta. Taistelutilan hallinta tai hallinnan estäminen edellyt-

tää sen osatekijöiden ja niiden välisten riippuvaisuuksien ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti, ei ai-

noastaan sotilaallisessa viitekehyksessä. Ymmärrys johtaa itsenäiseen – mutta valtuutettuun – oi-

kea-aikaiseen ja suhteellistettuun toimintaan, joka kohdentuu havaittuihin haavoittuvuuksiin ja joh-

taa vastustajan systeemin häiriötilaan, lamautumiseen tai romahtamiseen. (US Army TRADOC 

2017a; Amerson & Meredith III; Ayalin II & Brady 2017; McChrystal et al. 2015; Roy & Dempsey 

2017)   

Aiemmin taistelutila kyettiin visualisoimaan ja ”lokeroimaan” ajan, maantieteen (tilan) ja toiminnon 

tai operatiivisen toimintaympäristön (joukot) suhteen. Verrattuna aiempaan taistelutilan viitekehyk-

seen tuleva taistelutila laajenee, yhdistyy ja tiivistyy samanaikaisesti. Taistelutilassa:  

 vaikuttaminen tiivistyy ajan suhteen, jolloin tiedonsiirto sensorilta aseelle, vaikutus aseelta 

kohteeseen sekä vaikutus systeemiin nopeutuu. 

 vaikuttamisen ulottuvuus laajenee, joissain tapauksissa jopa globaaliin laajuuteen. Tämä joh-

tuu pitkän kantaman täsmäaseiskuista sekä taistelutilan osatekijöiden keskinäiskytkeytynei-

syydestä, erityisesti informaatiotoimintaympäristön osalta. 

 vaikuttaminen muuttuu aiempaa tappavammaksi kaikkialla läsnä olevien (ubiikki18) senso-

reiden, korkeakineettisten täsmäaseiden leviämisen ja kehittyneiden aluevaikutteisten am-

musten johdosta. 

 vaikuttaminen on vuorovaikutteista ja yhteen kytkeytynyttä kaikissa toimintaympäristöissä 

ja operaatioalueilla. (US Army TRADOC 2017c) 

Epäsymmetrian ja ei-tavanomaisten toimijoiden lisääntyessä taistelutila hämärtyy ja pirstaloituu. 

Ilmiöt ja tapahtumat taistelutilassa tulevat olemaan yhä enemmän epälineaarisia ja ennalta arvaa-

mattomia. (Pfaltzgraff & Wright 2000; Kosola 2018) Epälineaarisuutta lisäävät eri operatiivisten 

toimintaympäristöjen keskinäinen kytkeytyneisyys ja vuorovaikutus, jotka toimivat ainakin 

                                                           
18

 Ubiikki (engl. ubiquitous, ransk. onmipresént, lat. ubique) tarkoittaa kaikkialla olevaa tai kaikkialla läsnä ole-vaa 

(www.suomisanakirja.fi, luettu 19.3.2018). Vassilliou, Alberts ja Agre (2015) käyttävät käsitettä ubiikki kuvaamaan 

informaation sitä ominaisuutta, joka on osa sen perusluonnetta, mutta edellyttää kognitiivista toimijaa sen käsittelyyn. 

Dataa (eli mitattavissa, havaittavissa tai matemaattisesti osoitettavissa olevaa raakatietoa) on olemassa kaikkialla. Kyse 

on siis siitä, miten se on saatavissa käyttöön, mitä se tarkoittaa vallitse-vaan tilanteeseen ja mikä osa siitä on keskeistä 

ongelman ratkaisuun 
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osittain vaikutusten ja voimien kertoimina. Taistelutilassa joudutaan tunnistamaan ja erittelemään 

vastustajan tavanomaiset sotilaalliset joukot, vastustajan ei-tavanomaiset joukot, kolmansien osa-

puolten sotilaalliset joukot, muut ei-sotilaalliset toimijat ja taistelutilan paikallisväestö. Taistelutilan 

tukkeutuminen hidastaa vaikuttamisen toimeenpanoa ja vaikutusten arviointia sotilaallisen suoritus-

kyvyn teknisestä näkökulmasta, asettaen uusia vaatimuksia niin sensoreiden ja informaation käsitte-

lyn erottelukyvylle, vaikutusten kohdentamiselle, tiedonsiirrolle, päätöksenteolle kuin tavoitteiden 

asettelullekin. (Pfaltzgraff & Wright 2000) 

Taistelutilassa voi olla useita eritasoisia tiloja, joissa operoidaan samanaikaisesti rinnakkain tai yh-

täjaksoisesti peräkkäin. (US Army TRADOC 2017a; Amerson & Meredith III; Ayalin II & Brady 

2017; US Army TRADOC 2017b) Taistelutila on siis laajentunut ajan, tilan, joukkojen ja operatii-

visten toimintaympäristöjen osalta.  Muutos aiempaan näkyy siinä, että konfliktin ajallisuus on hä-

märtynyt (”gray zone”). (US Army TRADOC 2017c; US Army TRADOC 2017a) Sotilaallista voi-

maa voidaan joutua käyttämään jo rauhan aikana tilanteissa, joissa muiden viranomaisten voimava-

rat eivät yksinkertaisesti riitä ylläpitämään tai palauttamaan yhteiskuntajärjestystä. Tähän liittyvät 

ne laaja-alaiset sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot, joita on alettu kutsua "hybridioperaatioiksi" ja 

joiden toimeenpanoon voidaan käyttää niin valtiollisia tai ei-valtiollisia kuin sotilaallisia tai puo-

lisotilaallisia toimijoita. Taistelutilan laajentaminen ja yhdistäminen johtavat myös sen tiivistymi-

seen. Tämä johtaa päätöksentekoon käytettävissä olevan aikaikkunan pienenemiseen ja rajoittaa 

joukon kykyä tunnistaa, asemoitua (liikkua) ja eristää vastustajan suorituskyvyt maantieteellisesti, 

toiminnallisesti tai operatiivisen toimintaympäristön viitekehyksessä. 

Taistelutilan operatiivisten toimintaympäristöjen hallinnan muodostuessa tavoittamattomaksi pää-

määräksi tulevassa taistelutilassa korostuu A2AD (Anti-Access-Area-Denial) ajattelu. Merellisessä 

toimintaympäristössä tämä näyttäytyy mm. vedenalaisen ulottuvuuden merkityksen lisääntymistä. 

Miehittämättömät asejärjestelmät (mm. uivat ja väijyvät älymiinat, parveilevat lennokit tai ve-

denalaiset robottijärjestelmät) tehostavat tavanomaisten kaukovaikutteisten aseiden kykyä taisteluti-

lan alueiden asettamiseen kiistanalaiseksi, vaikka pysyvää valvontaa tai läsnäoloa ei alueelle ulote-

ta. (Krepinevich, Andrew F. Jr 2000; Kosola 2018) 

Kognitiivinen ulottuvuus nousee aiempaa voimakkaammaksi toimintaympäristön ulottuvuudeksi. 

Informaation hyödyntäminen siirtää tai levittää vaikuttamista yhä enemmän fyysisistä ulottuvuuk-

sista myös kognitiiviseen ulottuvuuteen. Tähän vaikuttaa mm. jatkuva digitalisaatio ja informaatio-

teknologian kehittyminen. Sotilaallisessa kontekstissa kognitiivisessa ulottuvuudessa vaikuttamisel-

la voidaan pyrkiä harhauttamaan, lisäämään epätietoisuutta ja epävarmuutta vallitsevasta  
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tilanteesta, omista suorituskyvyistä tai saavuttamaan psykologisia vaikutuksia kohdejoukkoihin. 

(Kosola 2018) 

Taistelutila on kaikissa konfliktin vaiheissa (myös ennen sitä) siviili-, kaupallisten ja sotilastoimi-

joiden täyttämä. Muutos toimintaympäristössä tai siinä tehtävissä toimenpiteissä voi myös täyttää ja 

tyhjentää taistelutilan sotilastoimijoiden kannalta haastavasti. Toimittaessa tällaisessa tilassa on 

mahdollista, että vastapuoli sekoittuu sivullisiin. Tämä haastaa sotilasorganisaatioiden tarkkuuden 

ja arvostelukyvyn suhteutettaessa sotilaallista voimaa vaikutusten saavuttamiseksi. Lainsäädännölli-

set tekijät nousevat tulevaisuudessa yhä keskeisempään osaan voimankäyttöä kohdennettaessa. 

Toimintaympäristöä kuvaavat adjektiivit ovat tukkoinen (congested), sekoittunut (cluttered), kiis-

tanalainen (contested), kytkeytynyt (connected) ja rajoitettu (constrained). (UK MoD 2015) 

Aikatekijät 

Toimintaympäristöstä saatavissa oleva informaatio muuttuu ja se lisää myös päätöksenteon aika-

kriittisyyttä. Muutos tarkoittaa informaation määrän, saatavuuden ja käsiteltävyyden kasvua. Tämä 

johtaa vastaavasti yhä kasvavaan informaation vaateeseen päätöksentekoa varten.  

Informaation levittäytyminen johtaa väistämättä siihen vaikuttamiseen niin kineettisesti kuin ei-

kineettisesti. Informaatiosta ja informaationkulusta muodostavat taistelutilan tärkeimmät elementit. 

Ennen uusien disruptiivisten teknologioiden (mm. keinoäly, koneoppiminen ja kvanttitekniikkaan 

perustuvat viestijärjestelmät) käyttöönottoa datan käsittelyyn, arviointiin ja analysointiin informaa-

tioksi kuluu valtava määrä resursseja. "Big datan" hyödyntäminen operaatioiden aikautus huomioi-

den edellyttää yhä enemmän oman organisaation ulkopuolista osallistumista tilannetietoisuuden 

muodostamiseen ja ylläpitämiseeni tai tekoälyn suorituskykyä käsitellä suurta määrää ubiikkia in-

formaatiota. (Ayalin II & Brady 2017; Amerson & Meredith III; Vassilliou et al. 2015; US Army 

TRADOC 2017b) 

Muutosnopeus kasvattaa informaation käsittelyn suorituskyvyn tarvetta, jotta päätöksenteko kye-

tään toteuttamaan oikea-aikaisesti, oikealla tasolla ja oikeassa suhteessa. Käsittelyssä ja päätöksen-

teossa korostuu kuitenkin tarve ja kyky tehdä päätöksiä riittävällä informaatiolla. Käsittely ei saa 

hidastaa päätöksenteon ja johtamisen sykliä. Informaation laatuun (eheys, luotettavuus, oikeelli-

suus) pyritään vaikuttamaan niin passiivisesti (suojautumalla tiedustelulta ja valvonnalta, häiveomi-

naisuuksilla, hajauttamisella) kuin aktiivisesti (elektroninen vaikuttaminen, kybervaikuttaminen, 

informaatiovaikuttaminen, viestintä).  
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Kuva 2: Kokonaisvaltainen toimintaympäristö ja taistelutila 

Toimintaympäristön, informaation ja toimijoiden dynaamisuudesta johtuen, arvioitu operaatiotempo 

vaihtelee suuresti ja vain välittömästi käytettävissä olevan tiedustelutiedon ylivertaisuus (tietoisuus 

ja ymmärrys) mahdollistaa välittömät toimenpiteet havaittujen haavoittuvuuksien hyväksikäyttämi-

seksi. Nopeasti ilmaantuvat tilanteet tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa vastustajaan ratkaisevalla 

tavalla ilman pitkäaikaista sitoutumista ja omien suorituskykyjen tarpeetonta kulumista. (US Army 

TRADOC 2017a; Ayalin II & Brady 2017; McChrystal et al. 2015; Fussell 2017; Vassilliou et al 

2015) 

Joukot ja suorituskyvyt 

Sotilaalliset järjestelmät tulevat käyttämään lisääntyvissä määrin kaupallista siviiliteknologiaa, jon-

ka kehitys nopeutuu. Lisäksi järjestelmät pyrkivät hyödyntämään uuden tekniikan mahdollisuudet 

omaan toimintaan ja tunnistamaan ne haavoittuvuudet, joita hyväksikäyttämällä kyetään vaikutta-

maan vastustajan sotilaalliseen järjestelmään. (Pfaltzgraff & Wright 2000; Kosola 2018) 

Asevaikutus (kineettinen tai ei-kineettinen, tappava tai ei-tappava, välillinen tai välitön) kyetään 

kohdentamaan nopeasti kaikkialle taistelutilaan ja toimintaympäristön ulottuvuuksiin. Kohteet kye-

tään löytämään ja tiedustelemaan (tunnistamaan ja arvottamaan) koko taistelutilan syvyydessä. Tar-

vittaessa asevaikutus kyetään ulottamaan syvyyteen hyvinkin nopeasti kohteen löytymisen jälkeen. 

Tähän vaikuttavat mm. robotiikan, itsenäisten miehittämättömien järjestelmien, nanoräjähteiden ja 

keinoälyn teknologinen kehitys sekä niiden toimintamallien ja ”käyttäytymisen” kehittyminen.  
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Asejärjestelmät ovat pääsääntöisesti tavanomaisia, mutta niiden tehoa ja vaikutusta voidaan muoka-

ta kohteen ominaisuuksien perusteella. Aseiden projektiilit ovat aiempaa älykkäämpiä ja kykenevät 

tunnistamaan kohteen parametrit, ominaispiirteet ja herätteet. Ammukset kykenevät siis valitsemaan 

kohteensa osittain itsenäisesti ja kohdistamaan vaikutuksensa kohteen ominaisuuksien mukaisesti. 

Passiivinen suojautuminen vaikeutuu ja aktiivisten vastatoimien tehokkuus heikkenee. (US Army 

TRADOC 2017a; US Army 2017; US Army TRADOC 2017b; UK MoD 2015; Kosola 2018) Te-

hokas suojautumiskeino on aktiivinen omien herätteiden tarkkailu sekä laaja-alainen vaikuttaminen 

sensoreihin. Asevaikutus voidaan kohdistaa suorituskykyjä vastaan kaikista operatiivisista toimin-

taympäristöistä, riippumatta suorituskyvyn ”omasta” operatiivisesta toimintaympäristöstä. 

Teknologian kehittyminen muuttaa asejärjestelmien toimintatapoja ja teknistä kyvykkyyttä, johon 

vastaaminen on jatkuvasti haastavampaa. Asejärjestelmät muuttuvat kooltaan pienemmiksi (esim. 

nanorobotit), niiden käyttötarkoitukset voivat olla moninaiset ja niiden käyttöperiaatteet saattavat 

muuttua perinteisistä asejärjestelmistä hyvinkin poikkeaviksi (esim. parveilu, engl. swarming tai 

väijyminen, engl. loitering/stalking). Järjestelmät verkottuvat ja kytkeytyvät suuremmiksi entitee-

teiksi, muodostaen kompleksisen kokonaisuuden. Kehitystä kuitenkin tasapainottavat edelleen ih-

misen tarpeet, kyvyt ja rajoitteet. (US Army TRADOC 2017; Amerson & Meredith III; Ayalin II & 

Brady 2017; US Army TRADOC 2017b; Roy & Dempsey 2017; Douglas et al 2017; Kosola 2018) 

Ei-tappava tai ei-kineettinen vaikuttaminen kohdistuu kaikkiin operatiivisiin toimintaympäristöihin. 

Sen keskeinen kohde on kognitiivinen ulottuvuus, joka tarjoaa kytkeytyneisyyden kautta myös 

”vaikutusväylän” toisiin operatiivisiin ulottuvuuksiin. Tästä johtuen informaatio ja sen ominaisuu-

det (luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys, ajallisuus jne.) ovat myös jatkuvan muokkauksen ja 

vaikuttamisen kohteena. Informaatiota ja sen saatavuutta voidaan rajoittaa kybervaikuttamisella tai 

elektronisella vaikuttamisella. Huonosti suojattua informaatiota voidaan myös hyväksikäyttää tois-

ten tarkoitusperien saavuttamiseen tai sitä voidaan manipuloida ohjaamaan toimintaa epäedulliseen 

suuntaan. Tästä johtuen suorituskykyjen (erityisesti joukkojen) on kyettävä toimimaan epätietoisuu-

den vallitessa miltei kaoottisessa ympäristössä. Niiden on siis kestettävä epävarmuutta aiempaa 

enemmän jatkaen kuitenkin ponnisteluja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toimintaympäristön kietoutuminen ja kytkeytyminen yhdeksi kokonaisvaltaiseksi systeemiksi, sii-

nä tapahtuvat muutokset, teknologinen kehitys ja siitä saatavissa olevan informaation määrä aiheut-

tavat sen, että kaikki tulevaisuuden toimintaympäristöstä laadittavat ennusteet ja arviot ovat perus-

luonteeltaan virheellisiä. Tämä virheellisyys sellaisenaan sekä sodankäynnin  
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periaatteellinen pyrkimys saattaa vastustaja epätasapainoon, tulevat aiheuttamaan väistämättä yllä-

tyksen. (Kosola 2018; Brunberg 2018; Hanska 2018) 

Tulevaisuuden taistelutilan näkökulmasta kysymys on siitä, miten yllätykseen kyetään varautu-

maan, miten sen aiheuttamaa epävarmuutta kyetään sietämään ja miten sen vallitessa kyetään te-

hokkaimmin toimimaan. Teknologian näkökulmasta haasteen muodostaa se, miten organisaatiot 

kykenevät ymmärtämään sen, mitä johtopäätöksiä ja ennakoivia päätöksiä havaittujen ja tunnistettu-

jen muutosten perusteella tulisi tehdä. (Kosola 2018) 

Merisodan toimintaympäristön erityispiirteet 

Tulevaisuuden merisodan toimintaympäristö on leikkaus kokonaisvaltaisesta sotilaallisesta toimin-

taympäristöstä, joten aiemmin esitetyt tekijät näyttäytyvät myös merellisessä toimintaympäristössä. 

Merellisissä ja rannikko-olosuhteissa on kuitenkin fyysisiä ympäristöllisiä tekijöitä, jotka ovat py-

syneet ja pysyvät vaikuttavina tekijöinä toimintaympäristöön.  

Merisodankäynnin yleiset kehitystrendit noudattelevat sodankäynnin yleisiä kehityslinjoja. Tällaisi-

na kehitystrendeinä voidaan pitää mm. määrän korvaamista laadulla, joukkojen fyysisen ja määräl-

listen koon pienenemistä ja verkottumista. (Vänskä 2014, s.164-166) 

Ville Vänskä (2014) on arvioinut teoksessaan Merisota tulevaisuuden meripuolustuksen suoritusky-

kyjen edellyttävän: 

1) nopeutta, monipuolisuutta ja kansainvälistä yhteensopivuutta, 

2) korkeaa valmiutta ja ulottuvuutta, 

3) kykyä operoida kokonaisvaltaisessa taistelutilassa, 

4) yhteistä johtamisjärjestelmää, 

5) suorituskykyjen ristiin käyttämistä (vaikuttaminen eri toimintaulottuvuuksiin) ja 

6) muiden viranomaisten tarpeiden huomioimista. (Vänskä 2014, s.166-167) 

Vänskän visioimassa tulevaisuudessa Merivoimien joukkojen määrä vähenee, niiden suorituskyky-

jen ulottuvuus kasvaa ja niillä on kyky joustavasti valvoa ja tiedustella omaa operaatioaluetta kai-

kissa toimintaulottuvuuksissa. Yhteisoperoinnintarve on suuri ja se asettaa vaatimuksia johtamisjär-

jestelmälle. (Vänskä 2014, s. 169-170) 
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Brunbergin (2018) näkemyksen mukaan Sir Julian Corbett’n ajatus merenhallinnasta (tai sen kiis-

tämisestä) on edelleen tulevaisuudessakin merisodankäynnin keskeisin päämäärä. (Brunberg 2018) 

Tämä ajatus juontuu maa- ja merisodankäynnin perusperiaatteen eroavaisuudesta. Yksi maasodan-

käynnin päämääristä on hallita alueita miehittämällä niitä tai ryhmittämälle niille erilaisia suoritus-

kykyjä. Koska merta tai vesialuetta ei voida valloittaa tai sitä ei voida miehittää, pyritään sitä hallit-

semaan ajallisesti tai alueellisesti ja käyttämään omissa operaatioissa mahdollistajana. 

Merkittävin poikkeavuus maa- tai ilmatoimintaympäristöjen osalta lienee kuitenkin taistelutilan 

fyysinen pirstaleisuus ja rikkonaisuus. Laajat saaristoalueet ja vaihteleva rannikko saattavat fyysi-

sesti eristää joukkoja ja suorituskykyjä toisistaan. Tämä koskettaa sekä rannikolla ja saaristossa 

toimivia rannikkojoukkoja, että laivaston aluksia. Joukkojen logistiikka edellyttää saaristossa niin 

kesä kuin talviaikana monimuotoisia järjestelyjä, jotka saattavat vaihdella voimakkaastikin. Pirsta-

leisuus myös vaikeuttaa joukkojen liikettä ja liikkumiskykyä, mikä vaikuttaa joukkojen saavutetta-

vuuteen ja keskittämiseen synkronoituihin sotaliikkeisiin.  

Poikkeuksellisia olosuhteita asettavina tekijöinä voidaan pitää Suomen rannikko- ja merialueen 

maantiedettä, meriolosuhteita ja ilmastollisia tekijöitä. Nämä tekijät joko muuttavat tai vaikuttavat 

merisodan toimintaympäristöön. Ilmaston vaikutus heijastuu toimintaympäristöön sääolosuhteiden 

nopeina ja voimakkaina muutoksina sekä säännönmukaisena vuoden aikojen (jäätalvi, kelirikko, 

myrskyt) muutoksena. Saariston ja rannikkoalueen jäätyminen muuttavat merellisen taistelutilan 

fyysisiä ominaisuuksia (koko, muoto) ja taistelutilan logistiikkaa (joukkojen ja materiaalin liike).  

Maantieteelliset olosuhteet tarjoavat myös mahdollisuuksia, mitkä voivat vaikeuttaa tilannetietoi-

suuden muodostamista saaristosta alueen ulkopuolelta ja kanavoivat liikettä sellaisissa tilanteissa, 

joissa vastustaja pyrkii liikkumaan joko saaristossa tai rannikon välittömässä läheisyydessä.  

Merellinen toimintaympäristö pitää sisällään huomattavan määrän erittäin heterogeenisiä toimijoita. 

Toimijat poikkeavat perinteisestä maaulottuvuuden kokonaisuudesta, jossa maantiede saattaa rajata 

osan toimijoista pois. Lisäksi puolustuksellisissa sotilasoperaatioissa taistelut käydään toisen osa-

puolen maaperällä, mikä vaikeuttaa kolmannen osapuolen tai luvattomien ulkopuolisten toimijoiden 

vaikutuksia taistelutilassa. 

Kolmas keskeinen eroavaisuus, erityisesti maasodankäyntiin, on merialueeseen kohdistuvat lainsää-

dännölliset ja kansainvälisoikeudelliset sopimukset. Suomen aluevesirajojen sisäpuolella ovat voi-

massa Suomen lait. Kansainväliselle vesialueelle siirryttäessä tulee voimaan Suomen lakien 
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 sijasta kansainväliset sopimukset ja säädökset (esim. YK:n merioikeusyleissopimus), joihin voi-

mankäyttö ja toiminta tulee suhteuttaa. (Brunberg 2018) 

Arvio skenaarion luotettavuudesta 

Edellä esitetty toimintaympäristö on kuvaus ja arvio yhdestä mahdollisesta tulevaisuudesta, missä 

sotilasorganisaation on kyettävä toimimaan.  Toimintaympäristö ei ole puolustusvoimien strategi-

sessa suunnittelussaan tuottama tai käyttämä arvio vaan tutkijan muodostama ja kokoama arvio.  

Arviossa käytetty materiaali on pääosin yhdysvaltalaista, joka johtuu siitä, että aihetta käsittelevä 

kirjallisuus, työpaperit ja asiakirjat eivät ole julkisia. Yhdysvaltojen asevoimien doktriinillinen ke-

hittäminen on 1970-luvulta alkaen ollut hyvinkin avointa ja mahdollistanut sen seuraamisen. Ky-

symys on strategisesta valinnasta, joka pyrkii esittämään avoimesti varteenotettavan operaatiotai-

dollisen narratiivin korkeateknologisen materiaalin kehittämisen vastapainoksi. 

Yhdysvaltalainen näkökulma tarjoaa yhden arvion siitä, millainen on ylivoimaisen puolustusjärjes-

telmän tulevaisuuden toimintaympäristö. Arvio heijastelee kuitenkin sitä, miten ylivoimainen tar-

kastelee omaa tulevaa toimintaympäristöään ja suorituskykyään suhteessa tulevaisuuden sodan ku-

vaan. Lisäksi ylivoimaisen näkökulma tarjoaa tarkastelupisteen, josta voidaan käänteisesti pyrkiä 

arvioimaan yhdysvaltalaisen sodan kuvan kautta venäläistä tai kiinalaista sodankuvaa. Tarkoitukse-

na ei siis ole löytää suoria vastauksia siihen, miten alivoimaisen tulisi toimia vaan mitä asioita ja 

tekijöitä sen tulisi ottaa huomioon omassa suunnittelussa ja kehitystyössään, kun se pyrkii vastaa-

maan ylivoimaisen muodostamaan uhkaan. 

Ylläesitetty toimintaympäristö on kuvaus yhdestä tulevaisuudesta, mihin johtava tapahtumaketju on 

parhaimmillaankin vain valistunut arvaus mahdollisesta kehityskulusta. Kehityskulun ennakoinnin 

epävarmuus on kuitenkin tulevaisuustutkimuksessa tavallista. 

Tulevaisuuden ennakointi ei mahdollista tieteellisen tarkastelun kestävää analyysiä ja tieteellistä 

menetelmää vaan se tarjoaa ainoastaan trendien ja ilmiöiden tarkasteluiden kautta arvion yhdestä 

mahdollisesta kehityskulusta. On kuitenkin huomattava, että pelkistetyt ja yksinkertaistetut oletta-

mukset kehityksen jatkumisesta riittävät vain osittaiseen kausaliteettien tunnistamiseen ja ymmär-

tämiseen. Arviot ja skenaariot tarjoavat sellaisenaan parhaan näkemyksen tarkasteltavasta asiasta, 

mitä joudutaan käyttämään esim. sotilaallisessa suunnittelussa korvaamaan faktatietoja. (Kosola 

2018; Sivonen 2013) 
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Sodankäynnin perusluonteen mukaisesti tulevan sodankuvan arvioiminen sisältää huomattavaa epä-

varmuutta ja ennalta-arvaamattomuutta. Pyrkimys yllätykseen on tavoiteltavaa ja osa sodan perus-

luonnetta. Tästä johtuen yllätys ja tulevaisuuden arvion ainakin osittainen virheellisyys ovat väistä-

mättömiä. (Kosola 2018) 
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JOHTAJUUS KOMPLEKSISESSA YMPÄRISTÖSSÄ – KÄYTÄNTÖ 

1) Ymmärrä (mistä saamme informaatiota, mikä informaatio on meille tärkeää, 

mitä informaatio merkitsee meille):  

 Toimintaympäristön aistiminen  

 Osatekijöiden/-toimijoiden ja muutosten tunnistaminen  

 Ongelman monimuotoisuuden ja sen tempon ymmärtäminen 

 Kytkeytyneisyyden ja keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen 

 Kollektiivisen ymmärryksen muodostaminen (sekä sisäisesti että ulkoisesti) 

2) Päätä (mikä on oikea ongelma, mikä on ongelman vaikutus, miten ongelmaa 

tulee lähestyä): 

 Ongelman kehystäminen ja näkökulman viestiminen 

 Oman toiminnan vaikuttavuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen 

 Tavoitteen muodostaminen ja viestiminen 

3) Ohjaa ja suuntaa:  

 Toiminnan suuntaaminen (tavoitteet, tahto, aikomukset) 

 Informaation ja resurssien priorisoiminen 

4) Adaptoidu (milloin on muututtava, miten muutun, mitä on muutettava):  

 Homogeenisten ja rajoittuneiden tulkintojen haastaminen (dialogi, deliberaatio) 

 Oppimaan oppiminen (palauteprosessit) ja innovoiminen 

 Muutoksen tarpeen ymmärtäminen ja toiminnan joustaminen 

5) Toimi:  

 Toimiminen ja kokeileminen 

 Resurssien priorisoiminen 

 Päätöksenteon valtuuttaminen 

 Informaation kerääminen 

6) Arvioi:  

 Toiminnan ja toimintaympäristön muutosten tunnistaminen 

 Ongelman tunnistaminen ja tarkastaminen (tavoite) 

 Oman toiminnan vaikutusten tunnistaminen 

7) Säädä:  

 Tavoitteen muodostaminen ja viestiminen 

 Toiminnan suuntaaminen 

 Informaation ja resurssien priorisoiminen 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Organisointi johtajuutena kompleksisessa ympäristössä – käytäntö 
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KOMPLEKSISUUDEN ILMENEMINEN ERI JOHTAMISTASOILLA 

Tekijä Strateginen taso Operatiivinen taso Taktinen taso Taistelutekninen taso 

Epälineaarisuus 

Epälineaarisuuden merkitys on strate-

gisella tasolla suuri. Toimintaympä-

ristön kompleksisuus kasvattaa strate-

gisen tason havainnoimaa epävar-

muutta ja epälineaarisuutta. Epäline-

aarisuus edellyttää joustavuuden ja 

resilienssin sisällyttämistä strategisiin 

valintoihin. Epälineaarisuus muodos-

tuu strategisella tasolla käytännössä 

kaikista kompleksisuuden osatekijöis-

tä, pakottaen strategisen tason tarkas-

telemaan kaikkia ilmaantuvia ongel-

mia yksilöllisesti (tilannekohtaisesti). 

Epälineaarisuuden merkitys on opera-

tiivisella tasolla suuri. Epälineaarisuu-

den sietäminen edellyttää erityisesti 

operatiiviselta tasolta läpinäkyvyyttä. 

Epälineaarisuus tuottaa operatiivisella 

tasolla koko organisaation läpileikkaa-

vaa stressiä, joka pakottaa organisaati-

on kaikki osat kommunikoimaan, vuo-

rovaikuttamaan ja innovoimaan toi-

minnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Operatiivinen taso voidaan tulkita 

Puolustusvoimien viitekehyksessä 

päämäärän ja toiminnan yhteensovitta-

vaksi tasoksi, joka kytkee puolustusjär-

jestelmällä toteutettavat operaatiot 

strategisen tason muodostamiin pää-

määriin. 

Epälineaarisuuden merkitys on takti-

sella tasolla suuri. Taktista tasoa 

voidaan pitää Puolustusvoimissa 

viimeisenä tasona, joka operoi toi-

mintaympäristössä. Tätä alemmat 

tasot edustavat vain toimintaa, joka 

kytkeytyy ja synkronoituu taktisen 

tason toimintaan. Epälineaarisuus 

näyttäytyy taktisella tasolla vain 

osittain, jolloin sen vaikutusten ja 

seurausten tulkinta voi johtaa har-

haan. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

osatekijöiden määrän kasvaessa, 

myös tekijöiden välisten virheellisten 

korrelaatioiden määrä kasvaa nopeas-

ti. Taktiselta tasolta tarkasteltuna 

epälineaarisuus voi tällöin näyttäytyä 

vähemmän monimuotoisena, dynaa-

misena ja keskinäisriippuvaisena kuin 

se oikeasti on. 

Epälineaarisuuden merkitys on tais-

teluteknisellä tasolla pieni. Tämä 

johtuu pääasiassa siitä, että ongel-

man kehystäminen ja siitä juontuvat 

organisaation operatiivinen tehtävä 

ja tavoitteet, eivät muodostu taistelu-

teknisellä tasolla. Epälineaarisuus 

muodostaa taisteluteknisellä tasolla 

epävarmuutta ja lisää ongelmien 

kompleksisuutta. Epälineaarisuuden 

välittömät vaikutukset eivät välttä-

mättä pakota muuttamaan toiminta-

tapaa taisteluteknisellä tasolla, vaan 

epälineaarisuus vaikuttaa tasoon 

ensisijaisesti välillisesti, mm. ope-

raatioiden tavoitteiden ja suuntautu-

misen kautta. 

Kytkeytyneisyys & 

Keskinäisriippuvuus 

Toimintaympäristön syvä keskinäisriippu-

vuus edellyttää strategisella tasolla yhtei-

sen ymmärryksen muodostamista ongel-

man luonteen tulkitsemiseksi ja ymmär-

tämiseksi. Ongelman kehystäminen mah-

dollistaa riittävän laaja-alaisen ymmärryk-

sen saavuttamista oikeanlaisen lähesty-

mistavan valitsemiseksi sekä toiminnan 

suuntaamiseksi. Strategisella tasolla on 

ymmärrettävä toimintaympäristön, sen 

tekijät ja muutokset suhteessa organisaati-

on päämäärään ja haluttuun loppuasetel-

maan. Keskinäisriippuvuuden kasvu lisää 

tarvetta tarkastella toimintaympäristöä 

kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä organi-

saation ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Tämä heijastuu myös kaikille muille 

johtamistasoille. 

Kytkeytyneisyys ja keskinäisriippuvuus 

näyttäytyvät yksinkertaisimmillaan opera-

tiivisella tasolla mm. vaikutusten projisoi-

misella taistelutilan toisista operatiivisista 

toimintaympäristöistä (domain). Keskinäis-

riippuvuus aiheuttaa välillisten ja välittömi-

en seurausten laajenemista ennalta arvaa-

mattomasti, niin sotilaallisessa kuin koko-

naisvaltaisessa toimintaympäristössä. Kes-

kinäisriippuvuuden merkitys on keskeinen 

tekijä myös operatiivisella tasolla. Myös 

operatiivisen tason toteuttama ongelman 

kehystäminen on tärkeää, sen resonoidessa 

organisaation läpi. Keskinäisriippuvuus 

pakottaa operatiivisen tason tarkastelemaan 

ongelmaa tavanomaista laaja-alaisemmin ja 

luomaan organisaation toimintaan riittävästi 

joustavuutta, jotta kohdattavat ongelmat 

eivät kykene yllättämään organisaatiota 

katastrofaalisesti. 

Keskinäisriippuvuuden ja kytkeytynei-

syyden merkitys on vähenevä taktisella 

tasolla. Kuten operatiivisella tasolla, 

myös taktisella tasolla keskinäisriippu-

vuus edellyttää organisoidun yhteistyön 

järjestämistä toiminnan organisoimisessa. 

Taktisella tasolla korostuu mm. keskinäis-

riippuvuudesta johtuvan kompleksisuu-

den kanavoiminen ja hajauttaminen orga-

nisaation resilienssin parantamiseksi. 

Taktinen taso on organisaation kannalta 

se taso, joka kykenee muodostamaan 

joustavuutta koko organisaation toimin-

taan, hyödyntämällä verkostojen toimin-

taa innovoinnissa ja organisaation adap-

tiivisen tilan muodostamisessa. 

Taisteluteknisen tason keskeisin kontri-

buutio kytkeytyneisyyteen ja keskinäis-

riippuvuuteen on nk. "strategisten korp-

raalien" vaikutus organisaation todelli-

suuteen. Taisteluteknisen johtamistason 

valintojen vaikutukset voivat resonoida 

koko organisaatioon tai sen toimintaym-

päristöön tekijöiden välisen kytkeytynei-

syyden johdosta, aiheuttaen ennakoimat-

tomia vaikutuksia. Taisteluteknisellä 

tasolla kytkeytyneisyys ja keskinäisriip-

puvuus tulee ymmärtää osana organisaa-

tion kohtaamaan todellisuutta, ei niin-

kään pyrkiä analysoimaan osatekijöiden 

ja niiden vuorovaikutuksen välistä kes-

kinäisriippuvuutta. 
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Tekijä Strateginen taso Operatiivinen taso Taktinen taso Taistelutekninen taso 

Itseorganisoituminen 

Strategisella tasolla itseorganisoitu-

misen merkitys voidaan nähdä vähäi-

senä. Kuitenkin organisaation strate-

giset valinnat joko tukevat itseorgani-

soitumista alemmilla tasoilla tai ra-

joittavat (estävät) sitä. Kaikissa tilan-

teissa strateginen taso asettaa kuiten-

kin ne päämäärät ja operatiiviset 

tehtävät, jotka suuntaavat organisaa-

tion toimintaa ja organisoitumista 

halutun loppuasetelman saavuttami-

seksi. 

Operatiivisella tasolla itseorganisoitu-

misen merkitys on kohtalainen. Itseor-

ganisoituminen edellyttää tehtäväjoh-

tamista tukevan johtamismallin valin-

taa. Operatiivinen taso muodostuu 

strategisten valintojen säätämistä oh-

jaavaksi tasoksi, joka tarkastelee orga-

nisaation ja toiminnan suhdetta toimin-

taympäristöön sekä siinä tapahtuviin 

muutoksiin (niin toivottuihin kuin ei-

toivottuihin). Operatiivinen taso mah-

dollistaa valinnoillaan ja päätöksillään 

taktisen tason operoinnin. 

Taktisella tasolla itseorganisoitumi-

sen merkitys on suuri. Itseorganisoi-

tuminen ilmenee taktisella tasolla 

tehtäväjohtamisen kaltaisena tavoit-

teellisena johtamisena. Taktinen taso 

mahdollistaa organisaation toimin-

nan adaptoimalla toimintamallit 

käyttöön ja fasilitoimalla (mm. ja-

kamalla resursseja) toimintaa. Takti-

nen taso suuntaa toimintaa operatii-

visen tason ohjauksen sekä strategi-

sen tason valintojen perusteella. 

Taktisen tason valintojen tulee lisätä 

organisaation sisäistä stressiä ja 

sovitella toiminnan konflikteja. 

Itseorganisoituminen tilanteen ja 

toimintaympäristön edellytysten 

mukaisesti on keskeistä taistelutek-

nisen tason toiminnan kannalta. 

Hajautettu kontrolli ja päätöksente-

ko mahdollistavat taisteluteknisen 

tason toiminnan sopeutumisen itse-

organisoitumisen kautta. Itseorgani-

soitumista suunnataan strategisilla ja 

operatiivisilla valinnoilla, resurssien 

suuntaamisella sekä toiminnan yh-

teensovittamisella eli synkronoimi-

sella. 

Emergenssi 

Emergentit ilmiöt ovat näkökulmasidonnaisia, mutta ne voivat juontua organisaatioon kaikilta johtamistasoilta. Myös organisaation tarkastelun ja havainnoin-

nin taso voi tuottaa erilaisia ilmaantumisia. Näistä syistä erilaiset emergentit ilmiöt (tapahtumat, toimijat, vuorovaikutussuhteet) näyttäytyvät organisaation 

johtamistasoilla eri tavoilla. Niiden vaikutus organisaatiolle on kuitenkin samanlainen, riippumatta ilmaantumisen suunnasta (esim. organisaation arjesta – 

alhaalta ylöspäin). Organisaation arjesta suuntautuva ilmiö voi resonoida koko systeemin läpi, vaikka sen alkutila ei välttämättä sitä indikoisikaan. Emergentit 

ilmiöt ovat tavallisesti luonteeltaan hyvin dynaamisia ja monimuotoisia, jolloin niiden ennakoiminen on äärimmäiset vaikeaa. Ilmiöt voivat olla entuudestaan 

organisaatiolle arvaamattomia, mutta tunnettuja (unknown knowns) tai arvaamattomia ja täysin tuntemattomia (unknown unknowns), nk. ”mustia joutsenia”. 

Emergentit ilmiöt eivät kuitenkaan ole itsestään selviä, joten organisaation kannalta keskeisten ilmiöiden ymmärtäminen yllättäviksi ilmaantumisiksi voi olla 

mahdollista historiallisesti eli vasta riittävän ajanjakson päästä tarkasteltuna. Emergenssi ja emergentit ilmiöt voidaan nähdä juuri sinä tekijänä, mikä aiheuttaa 

organisaatioille ja toimijoille yllätyksiä. 

Palauteprosessit & 

Vuorovaikutus 

Toiminnan ja organisaation säätäminen edellyttää kaikilla tasoilla jatkuvaa toimintaympäristön havainnointia sekä arviointia. Toimintaympäristön ja toimijoi-

den tilan muuttuessa, organisaation on pystyttävä muodostamaan ymmärrys muutoksesta, siihen johtaneista vaikutuksista (ja toimista) ja pystyttävä arvioimaan 

toimintaympäristön (ml. toimijat) muutosta suhteessa omaan tulevaan toimintaan. Tämä edellyttää kaikilta johtamistasoilta herkkyyttä tunnistaa muutokset ja 

säätää omaa toimintaa. Säätämisessä on kyettävä käyttämään niin positiivista kuin negatiivista takaisinkytkentää. Säätämisen edellyttämän riittävän laadukkaan 

ymmärryksen muodostamiseksi on organisaation kaikilla tasoilla kyettävä riittävän avoimeen, riippumattomaan ja informaatioon perustuvaan vuorovaikutuk-

seen, jota kyetään tukemaan niin johtajien kuin asiantuntijoiden intuitiota hyödyntämällä. Kaikilla johtamistasoilla palauteprosessi on ymmärrettävä osana 

rikasta ja avointa vuorovaikutusta, jonka päämääränä on organisaation selviytyminen, sen toiminnan riittävä tehokkuus ja strategisten valintojen saavuttami-

nen. Vuorovaikutuksessa ja palauteprosessin hyödyntämisessä korostuu kollektiivisuus, yhteinen tulkinta ja organisoitu yhteistyö. Palauteprosessit ja vuoro-

vaikutus ovat kaikki johtamistasot läpileikkaavia. 
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19 Käsitettä adaptiivinen maisema (adaptive landscape, fitness landscape) käytetään evoluutio biologiassa havainnollistamaan ympäristöä ja sen muutosta, johon organismin on kyettävä sopeu-

tumaan. Adaptiivinen maisema voi olla staattinen tai dynaaminen. 

Tekijä Strateginen taso Operatiivinen taso Taktinen taso Taistelutekninen taso 

Mahdollisuuksien  

avaruus 

Organisaation kyky sopeutua ja toimia 

riittävän tehokkaasti strategisten valinto-

jen saavuttamiseksi edellyttää strategisen 

tason herkkyyttä havainnoida ja käsitellä 

muutosta. Strategiset valinnat eivät ole 

staattisia, vaan niitä tulee tarkastella ja 

päivittää muutosten suhteen. Strategisten 

valintojen on perustuttava jatkuvaan 

arvioon PV:n strategisen tason adaptiivi-

sesta maisemasta19. Mahdollisuuksien 

avaruuden tutkiminen ja hyödyntäminen 

edellyttävät innovatiivista ja kokeilevaa 

toimintakulttuuria. Tällä tasolla saavutet-

tua herkkyyttä voidaan pitää edellytykse-

nä hiljaisten indikaattoreiden, nk. mustien 

joutsenien tunnistamiselle. 

Operatiivisella tasolla mahdollisuuksien 

avaruuden tarkastelu tarjoaa erilaisten, 

uusien ja aiemmasta poikkeavien toiminta-

tapamallien käytön. Tämä mahdollistaa 

vaihtoehtoiset ongelman lähestymistavat, 

joilla strategiset valinnat ja ongelman 

kehystäminen kytketään organisaation 

toimintaan (esim. operaatioihin). 

Taktisella tasolla mahdollisuuksien ava-

ruuden hyödyntäminen voidaan nähdä 

vaihtoehtoisten toimintatapojen, toimin-

nallisuuksien ja organisoitumismuotojen 

hyödyntämisenä operatiivisen tehtävän ja 

tavoitteiden täyttämiseksi. Toiminnan 

muuttaminen ja vanhojen toimintatapa-

mallien päivittäminen ongelmaan vas-

taamiseksi edellyttää taktisella tasolla 

keskitetyn kontrollinen vähentämistä, 

mahdollistavan johtajuuden lisäämistä, 

itseorganisoitumisen hyväksymistä ja 

innovatiivisuuden lisäämistä adaptaation 

parantamiseksi.  

Mahdollisuuksien avaruuden tutkiminen 

taisteluteknisellä tasolla voi tuottaa 

aiemmasta poikkeavia innovatiivisia 

toimintatapamalleja, jotka on kyettävä 

ottamaan käyttöön myös oman joukon 

ulkopuolella. Innovatiiviset toimintata-

vat voivat johtaa organisaation läpileik-

kaavaan adaptaatioon. Taisteluteknisellä 

tasolla korostuu kokeileminen ja testaa-

minen, joka tuottaa informaatiota niin 

toiminnasta kuin ongelmasta. Tästä 

syystä organisaation adaptiivisuuden voi 

tulkita muodostuvan alimmalla johta-

mistasolla. 

Polkuriippuvuus & 

Historia 
 

Organisaation tekemien ja tekemättä 

jättämien valintojen merkitys sekä toi-

minnan historiallisuus korostuvat strategi-

sella tasolla, mihin muodostuu ensimmäi-

senä organisaation toiminnan vaikutusten 

kokonaisvaltaisin näkemys. Muiden 

johtamistasojen toiminnan ja päätösten 

voidaan nähdä pitävän strategista taso 

"vankinaan". Tästä syystä strategisen 

tason on kyettävä suuntaamaan toimintaa 

strategisilla valinnoilla ja "kehystämään" 

organisaation toimintaa keskeisimpien 

ongelman ratkaisuun. Organisaation 

kannalta strategisen tason merkitys suh-

teessa polkuriippuvuuteen on suuri, koska 

organisaation kulkema tie ja tehtyjen 

valintojen järjestys ovat tärkeämpiä kuin 

itse päämäärä. 

Sotilasorganisaatiossa operatiivisen tason 

merkitys korostuu erityisesti ongelman 

kehystämisen muodossa. Ongelman kehys-

täminen sisältää strategisen tason valintoja, 

mutta ennen kaikkea se sovittaa yhteen 

päämäärät ja toiminnan, muodostaen opera-

tiivisen tason valinnat. Epäonnistuminen 

ongelman kehystämisessä tai sen laimin-

lyöminen, todennäköisesti ohjaa organisaa-

tion operatiivisen tason toimimaan toissi-

jaisia ja organisaation päämäärien saavut-

tamisen kannalta epäolennaisia ongelmia 

vastaan. Tämä johtuu mahdollisesti niin 

ongelman ymmärtämisen vaillinaisuudesta 

kuin ilmaantuvien ("väärien") valintojen 

historiallisesta sidonnaisuudesta. 

Valintojen ja organisaation toiminnan 

historiallisuuden vaikutus on erittäin 

merkittävä taktisella tasolla. Käytännössä 

taktisella tasolla valinnat näyttäytyvät 

joko oikeina tai virheellisinä ("väärinä"). 

Tasolla itsessään ei ole merkittävää 

kykyä vaikuttaa organisaation polkuriip-

puvuuteen ja historiaan, mutta palaute-

prosessin ja iteratiivisen toiminnan kaut-

ta, se kykenee avoimen vuorovaikutuksen 

organisaatiossa osoittamaan mahdolliset 

virheet tai vahvistamaan valintojen oi-

keellisuus ylemmille tasoille. Taktinen 

taso käyttää hyväkseen ongelman kehys-

tämistä sekä strategisen että operatiivisen 

tason tekemiä valintoja ongelman koh-

taamisessa. 

Valintojen ja organisaation toiminnan 

historiallisuuden vaikutus on erittäin 

merkittävä taktisella tasolla. Käytännös-

sä taktisella tasolla valinnat näyttäytyvät 

joko oikeina tai virheellisinä ("väärinä"). 

Tasolla itsessään ei ole merkittävää 

kykyä vaikuttaa organisaation polku-

riippuvuuteen ja historiaan, mutta palau-

teprosessin ja iteratiivisen toiminnan 

kautta, se kykenee avoimen vuorovaiku-

tuksen organisaatiossa osoittamaan 

mahdolliset virheet tai vahvistamaan 

valintojen oikeellisuus ylemmille tasoil-

le. Taktinen taso käyttää hyväkseen 

ongelman kehystämistä sekä strategisen 

että operatiivisen tason tekemiä valintoja 

ongelman kohtaamisessa. 

Vaikutus koko yhteiskunnan turvallisuu-

teen ja maanpuolustukseen. 

Vaikutukset koko PV:n organisaatioon, 

organisoimiseen ja toimintaan (ml. PV 

yhteisoperaatiot) 

Vaikutukset PV:n operaatioiden toi-

meenpanoon, puolustushaarojen organi-

soimiseen, johtamiseen ja toimintaan. 

Vaikutukset epäsymmetrisiä PV/PH 

organisaatioon ja sen toimintaan. Vaiku-

tukset joukon organisoimiseen, johtami-

seen ja toimintaan. 
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ORGANISAATIOMALLIEN VERTAILU TUTKIMUKSEN TEESIEN PERUSTEELLA 

Teesi Kriteeri Toimintorakenne 

(työn ja taitojen vakioiminen) 
Divisioonarakenne 

(tuotteiden vakioiminen) 
Verkostorakenne 

(molemminpuolinen vaihtelu) 

1. Informaationkul-

ku 

1.1 Tilanneymmärrys 

Hidas - Muodostuu organisaation strategisen 

johdon tasalle. Ongelman kehystäminen on johta-

jan kyvykkyyteen perustuvaa. 

Vaihtelee - Muodostuu organisaation operatii-

visen johdon tasalle. Ongelman kehystäminen 

on johtajien ja asiantuntijoiden kyvykkyyteen 

perustuvaa.  

Nopea - Muodostuu koko organisaatioon. 

Ongelman kehystäinen perustuu verkoston 

monimuotoisuuteen, herkkyyteen ja luotta-

mukseen. 

1.2 Informaation vaihto 

Hidas/Vertikaalinen - Informaatio liikkuu orga-

nisaatiossa alhaalta ylöspäin. Strateginen johto 

vaihtaa tietoa sidosryhmien kanssa. Organisaatio 

haalii tietoa. Informaatio kulkee johtosuhteiden 

mukaisesti. 

Nopea/Vertikaalinen - Informaatio liikkuu 

ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin. Strategi-

nen ja operatiivinen johto vaihtaa tietoa sidos-

ryhmien kanssa. 

Nopea/Geometrinen - Informaatio liikkuu 

kaikkiin suuntiin samanaikaisesti. Kaikki 

vaihtavat tietoa sidosryhmien kanssa. Organi-

saatio jakaa tietoa. Informaatio kulkee tarvit-

sijoiden välillä, riippumatta johtosuhteista. 

1.3 Informaation hallinta 

Hierarkkinen - Hallinta perustuu rutiineihin ja 

vakioituihin toimintatapoihin. Tieto on käytettä-

vissä vain sitä tarvitseville. Tietoa työnnetään 

(push) tasojen välillä. 

Hierarkkinen - Hallinta perustuu rutiineihin ja 

vakioituihin toimintatapoihin. Tietoa työnne-

tään tasojen välillä. 

Orgaaninen - Hallinta perustuu luottamuk-

seen. Kaikki saatavilla oleva tieto on kaikkien 

verkoston jäsenten käytettävissä. Tietoa 

julkaistaan (post) ja vedetään (pull). 

2. Päätöksenteko 

2.1 Strategian  

muodostaminen 

Hierarkkinen - Strateginen johto muodostaa 

ymmärryksen ja jalkauttaa valinnat organisaatiol-

le. Keskittyy toimenpiteiden suunnitteluun. 

Hierarkkinen - Vaihtelee divisioonittain. Koko 

organisaatiolla ei käytännössä yhtä strategiaa. 

Keskittyy toiminnan ja toimintakyvyn valvon-

taan. 

Demokraattinen - Verkoston jäsenet osallis-

tuvat strategian muodostamiseen. Strateginen 

johto tukee ongelman ratkaisussa ja valvoo 

toimintaa. Johtajuus on monikollista. 

2.2 Strategian toimeenpano 

Lineaarinen - Ylhäältä alaspäin. Keskeisessä 

osassa käskyt, ohjeet ja vakioidut toimintamallit. 

Organisaation toimet ovat suunniteltuja ja perät-

täisiä. 

Lineaarinen/epälineaarinen - Vaihtelee divi-

sioonittain. Koko organisaatiossa ylhäältä 

alaspäin. 

Epälineaarinen - Sisältä ulospäin. Verkos-

tosta nouseva spontaanijohtajuus suuntaa 

organisaatiota. Muodolliset johtajat mahdol-

listavat ja resursoivat toimintaa. Organisaati-

on toimet ovat dynaamisia ja samanaikaisia. 

2.3 Valtuuttaminen 

Hierarkkinen/korkea – Päätöksiä tehdään orga-

nisaation kaikilla tasoilla delegoitujen toimival-

tuuksien perusteella. Johtosuhteet hidastavat 

organisaation toiminnallisuuksia. Kykenee tarvit-

taessa tehtäväjohtamiseen. Johtajien rooli merkit-

tävä.  

Vaihtelee – päätöksiä tehdään kaikilla tasoilla. 

Päätösten horisontaalinen vaikuttavuus on 

vähäinen.  Voi hyödyntää sekä hierarkkista että 

orgaanista mallia. Johtajien rooli merkittävä. 

Orgaaninen/matala – Päätöksiä tehdään 

verkostossa. Päätösten vaikuttavuutta suunna-

taan hallitsemalla itseorganisoitumista, esim. 

synkronoimisella. Toimii tehtäväjohtamisen 

periaatteita hyväksikäyttäen. Johtajien rooli 

vähäinen. 

3. Osien välinen 

vuorovaikutus 

3.1 Sisäinen vuorovaikutus 

Vertikaalinen – organisaatio ei rohkaise avoi-

meen vuorovaikutukseen, vaan korostaa tehok-

kuutta ja työn optimaalisuutta. Toimintojen sii-

loutuminen todennäköistä. Yhteistyö ei ole luon-

nollista ja edellyttää käskyjä, koordinointia ja 

valvontaa. 

Vaihtelee – vuorovaikutus keskittyy divisioo-

nien sisälle. Organisaation johdon ja divisiooni-

en välillä on vähän vuorovaikutusta; pääasiassa 

koordinointiin liittyen. Yhteistyö ei ole luonnol-

lista ja edellyttää käskyjä, koordinointia ja 

valvontaa 

Läpileikkaavaa – vuorovaikutuksen määrä 

on merkittävä ja koko verkoston toiminta 

perustuu avoimeen vuorovaikutukseen. 

3.2 Luottamus ja  

muodollisuus 

Muodollinen – toiminnallisuudet on vakioitu 

hierarkkisesti. Epävirallisten vuorovaikutusalus-

tojen merkitystä pidetään vähäisenä tai täydentä-

vänä.  

Vaihtelee - divisioonien välisten vuorovaiku-

tusalustojen määrä ja merkitys vähäinen. 

Epämuodollinen – toiminnallisuuksia ei ole 

vakioitu ja vuorovaikutusalustojen merkitys 

on korostunut. Jäsenten välinen luottamus on 

korostunut. 
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3.3 Ulkoinen vuorovaikutus 
Yksisuuntainen/mekaaninen – yhteistyön tarve 

on rajoittunut.  

Yksisuuntainen – yhteistyön tarve on rajoittu-

nut. 

Kaksisuuntainen/dynaaminen – yhteistyön 

tarve on korostunut. 

4. Adaptiivisuus 

4.1 Innovatiivisuus 

Vähäinen – organisaation toiminta perustuu työn 

ja taitojen vakioimiseen. 

Kohtalainen – organisaation toiminta perustuu 

tuotteiden vakioimiseen, jolloin tuotteen on 

oltava kilpailukykyinen. 

Merkittävä – organisaation toiminta perus-

tuu monimuotoisuuden kautta tapahtuvaan 

toiminnan säätämiseen ja tilaan mukautumi-

seen. 

4.2 Kokeilukulttuuri 

Vähäinen – erityisesti alemmilla tasoilla.  Orga-

nisaatio välttelee virheitä panostamalla toimenpi-

teiden suunnitteluun. Organisaatio kerää tietoa 

epäonnistumisista, pyrkien korjaamaan työpro-

sesseja. 

Vähäinen – erityisesti alemmilla tasoilla.  

Organisaatio kerää tietoa epäonnistumisista, 

pyrkien korjaamaan työprosesseja. 

Merkittävä – organisaatio hyödyntää virheitä 

oppimisessa ja kerää niistä uutta tietoa toi-

minnan kehittämiseksi ja mukauttamiseksi. 

4.3 Palauteprosessi 

Merkittävä – palauteprosessin keskeinen tehtävä 

on säilyttää työprosessien optimaalisuus ja oi-

keellisuus. 

Merkittävä/negatiivinen – palauteprosessin 

keskeinen tehtävä on korjata havaitut virheet 

toiminnassa ja tuotteissa. 

Merkittävä – palauteprosessi tukee organi-

saation säätämistä ja mukautumista. 

4.4 Innovaatioiden  

siirtäminen toimintaan 

Vähäinen – innovaatiot hyväksytään strategisen 

johdon toimesta ja suunnitellaan tarkasti strategi-

sessa johdossa.  

Vähäinen – innovaatiot hyväksytään operatii-

visen johdon toimesta ja suunnitellaan tarkasti 

operatiivisessa johdossa. 

Merkittävä – innovaatioita kehitetään osana 

verkostoa. Verkosto siirtää innovaatiot toi-

meenpanoon eri roolien toimenpitein. 

5. Monimuotoisuus 

5.1 Avoimuus 

Vähäinen – organisaation monimuotoisuus on 

toissijaista. 

Vähäinen – organisaation monimuotoisuus on 

toissijaista. 

Merkittävä - organisaatio pyrkii ylläpitä-

mään ja muuttamaan omaa monimuotoisuut-

taa tilanteen mukaisesti. 

5.2 Vasteellisuus 

Hidas – organisaatio on hidas reagoimaan ja 

mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen johtuen 

mm. informaationkulusta ja päätöksenteon raken-

teesta. Vastuut on määritelty selkeästi. 

Kohtalainen – organisaatio kykenee reagoi-

maan ja mukautumaan tilanteeseen, jos se on 

edellytys organisaation välittömien tavoitteiden 

saavuttamiselle. Vastuut on määritelty selkeästi. 

Nopea – organisaatio on nopea reagoimaan ja 

mukautumaan tilanteeseen. Nopeus saattaa 

johtaa kompleksisuusansaan, mikäli organi-

saatio tarkastelee kaikkia ongelmia komplek-

sina. Vastuita ei ole määritetty selkeästi vaan 

johtajuus on spontaania. 

5.3 Joustavuus 

Vähäinen – organisaation toiminta on optimoitu 

vallitsevaan ongelmaan ja tilanteeseen. Sen muut-

taminen on haastavaa. 

Vähäinen – organisaation toiminta on optimoi-

tu vallitsevaan tilanteeseen ja tavoitteeseen. Sen 

muuttaminen on haastavaa. 

Merkittävä – organisaation toiminta on 

dynaamista ja tilannesidonnaista. 

6. Resilienssi 

6.1 Epävarmuuden  

sietäminen 

Vähäinen – organisaatio toimii parhaiten lineaa-

risessa ja yksinkertaisessa toimintaympäristössä, 

missä rationaalinen päätöksenteko on mahdollis-

ta. 

Kohtalainen – organisaatio toimii parhaiten 

suhteellisen lineaarisessa ja yksinkertaisessa 

toimintaympäristössä, jossa monimuotoisuus on 

rajoittunutta. 

Suuri – organisaatio toimii dynaamisessa, 

monimuotoisessa ja keskinäisriippuvaisessa 

toimintaympäristössä. Hidastuu ja heikkenee 

yksinkertaisen toimintaympäristön haasteissa. 

6.2 Jatkuvuuden  

varmentaminen 

Suuri – kykenee jatkamaan toimintaa vakioitujen 

tilanteiden ja toimenpiteiden osalta. 

Suuri – kykenee jatkamaan toimintaa vakioitu-

jen tilanteiden ja toimenpiteiden osalta divisi-

oonissa. 

Suuri – kykenee jatkamaan kaikkea toimintaa 

itseorganisoitumisen kautta tapahtuvalla 

mukautumisella. 

 

 

 


