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Älä oleta mitään.

Käsissäsi on paradoksi: ”Pieni opas yrityskulttuurista”. Eihän 
sellaista oikeasti voi kirjoittaa. Terassin laudoittamisesta tai fil-
larin kumin paikkaamisesta (älä kysy mistä nuo esimerkit tulivat) 
voisi pienen oppaan ehkä kirjoittaa, mutta ei yrityskulttuurista. 

Ai miten niin ei voisi? Siksi, että yrityskulttuuri on niin moniulot-
teinen, -tahoinen ja -kerroksinen entiteetti, että pieneen oppaa-
seen siitä saisi vai pintaraapaisun. Pieni opas todennäköisesti 
herättäisi enemmän kysymyksiä kuin antaisi vastauksia. 

Silläkin uhalla, että näin kävisi, päätimme Leidenschaftissa täl-
laisen oppaan julkaista. Ajattele tätä ensiapupakkauksena, joka 
auttaa alkuun, mutta ei ratkaise kaikkea. Saat tästä oppaasta 
vastauksia siihen, mikä on yrityskulttuuri ja mitä sillä tarkoite-
taan. Opas pohjautuu keväällä 2019 julkaistuun Yrityskulttuuri 
on kuningas -kirjaani ja jos kirja on tuttu, voit laittaa tämän op-
paan hyvillä mielin eteenpäin. 

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri. Se on joko johdettu tai sit-
ten se ”vain” tapahtuu. On helpompi johtaa jotain sellaista, jonka 
ymmärtää. Me Leidenschaftissa uskomme, että yrityskulttuuri 
määrittää loppupeleissä organisaation menestyksen. Tästä syys-
tä sinunkin kannattaa käyttää aikaa ja energiaa sen ymmärtämi-
seen, mitä yrityskulttuuri oikeasti tarkoittaa. Toivon, että tämä 
opas auttaa sinua ymmärtämään kulttuurin merkitystä liiketoi-
minnallesi. Kulttuuri on yrityksen kaikki.

PANU LUUKKA
panu@leidenschaft.fi

Lukijalle
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Lähdettäessä määrittelemään kult-
tuuria, kannattaa lähteä liikkeel-
le ihan perusteista. Suomen kielen 
sana kulttuuri on suora käännös la-
tinankielen sanasta cultura. Cultu-
ra-sanalla tarkoitetaan maaperän 
hoivaamista, sen kultivointia. Pitä-
mällä peltotilkustaan huolta, maan-
viljelijä pyrkii omalla toiminnallaan 
varmistamaan sen, että hän syk-
syllä saa korjattua juuri sitä viljaa, 
jota hän keväällä kylvi ja parhaim-
millaan vähintään toivomansa mää-
rän. Näin ymmärrettynä kulttuuri saa 
yrityskontekstissa mielestäni varsin 
oikeanlaisen klangin. Kulttuurilla luo-
daan perusta sille, että organisaatio 
tuottaa sellaista toimintaa, jota se 
menestyäkseen tarvitsee. 

Kulttuuria on määritelty muun 
muassa seuraavilla tavoilla:
 » Kulttuurilla tarkoitetaan ryhmän 

jaettuja tiedostamattomia perus-
olettamuksia, jotka ryhmä on op-
pinut ratkaistessaan sen ulkoi-
seen sopeutumiseen ja sisäiseen 
yhdentymiseen liittyviä ongelmia 
ja jotka ovat olleet niin hyviä, että 
ne on päätetty opettaa ryhmän 
uusille jäsenille oikeina tapoina 
toimia, ajatella ja tuntea suhtees-
sa edellä mainittuihin ongelmiin. 
(Edgar Schein)

 » Kulttuuri on mielen kollektiivista 
ohjelmointia, opittuja ajattelemi-
sen, tuntemisen ja käyttäytymi-
sen malleja, jotka erottavat tietyn 
ryhmän jäsenet toisista ryhmistä. 
(Geert Hofstede)

Yrityskulttuurin määritelmiä on juuri niin monta kuin on 
määrittelijöitä. Toisille yrityskulttuuri tarkoittaa säkki-
tuoleja yrityksen aulassa ja pingispöytää takahuonees-
sa, kun taas toiselle se tarkoittaa itseohjautuvaa orga-
nisaatiorakennetta ja kolmannelle jotain siltä väliltä. 
Tämä onkin yksi yrityskulttuurin suurimmista ongelmis-
ta. Miten johtaa asiaa, jota ei ymmärretä tai jonka sy-
vimmästä merkityksestä ollaan eri mieltä?
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 » Kulttuuri on ryhmän kollektiivi-
nen ominaisuus, jota on kuvailtu 
jaettuina merkityksinä, uskomuk-
sina, oletuksina, ymmärryksenä, 
normeina, arvoina ja tietona. (M. 
J. Hatch & A. L. Cunliff)

 » Kulttuuri on tapojen joukko, joiden 
ansiosta ihmiset tekevät yhteis-
työtä olettamusten, eivät neuvot-
telujen perusteella. Kulttuuri ei 
siis ole mitä me sanomme, vaan 
mitä teemme kysymättä. (Nilofer 
Merchant).

Itse määrittelen kulttuurin kahdella 
eri tavalla. Ensimmäinen on laaja 
koko maailman selittävä määritelmä: 

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan 
yrityksen tiedostettuja ja 
tiedostamattomia arvoja, 
rakenteita, toimintatapoja 
sekä niiden ilmentymiä, 
jotka ohjaavat sen jäsenten 
käyttäytymistä, yhdistävät 
heitä ja erottavat yrityksen 
muista yrityksistä. 

Ja toinen se hieman kompaktimpi ja 
jopa röyhkeä määritelmä:

Yrityskulttuuri on yrityksen 
kaikki.

Ihan kivojahan nuo minunkin määri-
telmäni ovat, mutta kaikkein paras 
määritelmä yrityskulttuurille on mie-
lestäni seuraava:

Yrityskulttuuri tarkoittaa 
kaikkea sitä, mitä 
tapahtuu, kun kukaan ei ole 
katsomassa. 

Itse kuulin kyseisen määritelmän 
aikoinaan pennihuutokauppa Deal-
Dashin perustajalta William Wolf-
ramilta. Myös Southwest Airlinesin 
perustajan Herb Kelleherin ja Henry 
Fordin kerrotaan käyttäneen saman 
suuntaista määritelmää. Mene ja tie-
dä, mutta minulle tuo on aina Willia-
min määritelmä. 

Williamin määritelmä ei oikeas-
taan sano mitään, mutta kertoo kai-
ken. Se kuvaa kulttuurin vahvuuden: 
kulttuuri ohjaa kaikkea tekemistä ja 
se kuvaa kulttuurin tavoitteen: saada 
ihmiset toimimaan toivotulla tavalla. 
Siksi toivonkin, että jos jotain tästä 
opuksesta muistat, niin muistat tuon 
määritelmän: yrityskulttuuri tarkoit-
taa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun 
kukaan ei ole katsomassa.



Yrityskulttuurin 
keskeiset 
ominaisuudet 
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Puhuessamme ja halutessamme ymmärtää yrityskult-
tuuria, meidän tulee olla tietoisia sen kuudesta keskei-
sestä ominaisuudesta. Nämä ominaisuudet ovat:

1. Kulttuuri on aina ryhmään liittyvä ominaisuus
2. Kulttuuri luodaan yhdessä, ryhmän sisällä
3. Kulttuuri opitaan ja se on opetettavissa
4. Kulttuuri on jaettu: se yhdistää ryhmän jäseniä ja erottaa  

heidät muista ryhmistä
5. Kulttuuri vaikuttaa ja yhdistää ryhmää oletusten, arvojen ja 

käyttäytymisen tasolla
6. Kulttuuri on aina yksilöä vahvempi

Käydään seuraavaksi pikaisesti läpi 
nämä lähtökohdat.

1. Kulttuuri edellyttää ryhmää
Tämä lienee täysi itsestäänselvyys, 
mutta todetaan se varmuudeksi vielä 
näin omana alaotsikkonaan. Kulttuu-
ri edellyttää ryhmää. 

Kulttuurin voima on siinä, että se 
ohjaa ihmisiä yksilötasolla ja ryhmä-
tasolla. Ryhmille, olivat ne millä pe-
rusteella tahansa syntyneet, kehittyy 
ajansaatossa aina, joko tietoisesti 
tai tiedostamatta, oma kulttuurinsa. 
Kulttuuri on siis ryhmäilmiö ja jokai-
selle ryhmälle muodostuu AINA kult-
tuuri. 

2. Kulttuuri luodaan yhdessä, 
ryhmän sisällä
Yrityksen kulttuuri luodaan aina ryh-
män sisällä. Ulkomaailma saattaa 
asettaa monia organisaation sisäi-
seen maailmaan vaikuttavia reuna-
ehtoja, mutta kulttuuri muotoutuu 
aina aktiivisten tekojen tai tekemät-
täjättämisten kautta. Nämä merki-
tykselliset teot tehdään aina ryhmän 
sisällä, ryhmän jäsenten toimesta. 
Kulttuuri voidaan määritellä suhtees-
sa ulkomaailmaan (haluamme olla 
erilaisia kuin perinteiset rakennusalan 
yritykset), mutta edelleen se rakenne-
taan aina organisaation sisällä, siellä 
toimivien henkilöiden toimesta. 
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3. Kulttuuri opitaan ja  
se on opetettavissa
Kulttuuri kestää aikaa ryhmän jä-
senten, heidän toimintatapojensa ja 
kertomiensa tarinoiden kautta. Yhtei-
sön uudet jäsenet adaptoituvat aina 
yhteisön vallitsevaan kulttuurin. Tai 
jos he eivät adaptoidu, he lähtevät. 
Uusi työntekijäsi adaptoituu organi-
saatiosi kulttuuriin keskimäärin 2–4 
kuukauden aikana, jolloin hän alkaa 
toimia tiedostamatta kulttuurin oh-
jaamana. Hänestä tulee kulttuurillesi 
sokea. Uusi työntekijä oppii yrityk-
sen kulttuurin seuraamalla, havain-
noimalla, matkimalla ja tekemällä 
annettujen ohjeiden mukaan. 

4. Kulttuuri on jaettu: se yhdistää 
ryhmän jäseniä ja erottaa heidät 
muista ryhmistä
Kulttuuri on kulttuuri, vasta kun se 
on jaettu. Kulttuuri muodostuu sil-
loin, kun yhteisöllä on yhteisiä, jaet-
tuja tarinoita, tapoja, symboleita ja 
sankareita. Nämä yhdistävät tekijät 
voivat olla hyvinkin pieniä, mutta ne 
ovat yhteisiä, niitä ”meidän juttuja”. 

Samalla kun kulttuuri luo identitee-
tin, se myös erottaa ”meidät” muis-
ta. Meissä on jotain erilaista, eli me 
olemme erilaisia kuin muut. Kulttuu-
ri luo sisäpiirin, kun meillä on näitä 

meidän juttuja, oma kielemme ja niin 
edelleen. 

5. Kulttuuri vaikuttaa oletusten, 
arvojen, symboleiden ja 
käyttäytymisen tasolla
Kulttuuri rakentuu perusolettamuk-
sille, arvoille, käytänteille ja niiden 
ohjaamalle käyttäytymiselle. On tär-
keää muistaa, että yrityskulttuuri ei 
ole temppukokoelma tai viimeisen 
päälle viilattu PowerPoint-esitys. 
Kulttuuri lähtee syvemmältä, paljon 
syvemmältä.

Yksi keskeinen yrityskulttuuriin lii-
tettävä harhaluulo on se, että kult-
tuuriksi määritetään vain sen näky-
vät tunnusmerkit (artefaktit). Tämän 
harhaluulon vaarallisin ilmentymä on 
kuvitelma siitä, että näitä artefakteja 
kopioimalla oman organisaation kult-
tuuri voitaisiin muuttaa. 

Jo pelkät kulttuurilliset artefaktit, 
symbolit ja käyttäytyminen yhdistä-
vät toki yrityksen työntekijöitä, mutta 
kilpailueduksi kulttuuri tulee vasta 
siinä vaiheessa, kun sen ytimessä 
on yhteinen jaettu maailmankuva ja 
arvomaailma, joiden päälle rakenteet 
ja artefaktit rakentuvat. Niiden kopi-
oiminen onkin mutkikkaampi ja jopa 
mahdoton juttu.

K U LT T U U R I O PA S 9
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6. Kulttuuri on aina yksilöä 
vahvempi
Kuten todettu, kulttuuri on ryhmän 
ominaisuus. Vanha sanonta kertoo 
kulttuurin olevan seinissä. Sanonnan 
oleellisin merkitys tulee siitä, että yri-
tyksen kulttuuri on jopa työpaikan 
nykyistä henkilökuntaa vahvempi – 
ei siis pelkästään yksilöä, vaan jos-
kus jopa ryhmää vahvempi. Kulttuu-
ri kantaa mukanaan organisaation 
historian, niin hyvässä kuin pahassa. 
”Kulttuuri on seinissä” sanoittuu ar-
kikielessä usein ”Täällä on aina toi-
mittu näin” muotoon. 

Yksilölle vahva yrityskulttuuri tar-
joaa kaksi vaihtoehtoa: adaptoidu tai 

lähde. Vahva kulttuuri rakennetaan 
systemaattisesti ja se ohjaa jäsen-
tensä tekemisiä. Tämän lisäksi se 
hylkii ja pureksii siihen sopimatto-
mat henkilöt pois. 

Toki Suomessa on monia yritys-
kulttuureja, jotka ovat niin mitäänsa-
nomattomia, että ne jättävät edellä 
mainittujen kahden ääripään väliin 
myös paljon harmaata. Kulttuuris-
sa, jota ei ole johdettu tietoisesti, 
voi yhden tai kahden vahvan ihmi-
sen vaikutus olla iso. Tällaisen hei-
kon kulttuurin varaan ei kuitenkaan 
voida rakentaa sitä kilpailuetua, jon-
ka vahva kulttuuri voi tarjota. 



Jokaisella 
organisaatiolla 
on kulttuuri
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Ei ole olemassa organisaatiota, jol-
la ei olisi kulttuuria. Kulttuuri muo-
dostuu organisaatioihin ajan saa-
tossa, tietoisesti tai tiedostamatta, 
päätöksillä, teoilla ja tekemättä jät-
tämisillä. Yrityskulttuuri siis tapah-
tuu johtamalla tai johtamatta, mutta 
toivottu kulttuuri syntyy vain johta-
malla. Kiteytetysti voidaankin sanoa, 
että saat juuri sellaisen kulttuurin 
kuin teoillasi ansaitset. 

Hyvä yrityskulttuuri voi toki ”tapah-
tua” intuitiivisestikin. Oikealla arvo-
maailmalla varustetut perustajat 
voivat tehdä tiedostamattaan kult-
tuurin kannalta oikeita päätöksiä ja 
valintoja, ilman että näiden asioiden 
tiimoilta pidetään sen kummempia 
palavereja tai kirjoitetaan muistioita. 
Näin syntyneen kulttuurin vaarana 
on kuitenkin se, että organisaation 
koon kasvaessa nuo ydintiimin toi-

mintatavat alkavat laimentua. Jos 
esimerkiksi rekrytoinnissa ei tehdä 
tietoisia päätöksiä kulttuurinmukai-
sesta rekrytoinnista, saatetaan yri-
tykseen rekrytoida sen alkuperäi-
sestä kulttuurista piittaamattomia 
henkilöitä, jopa sen vastakohtia. 
Jossain vaiheessa kriittinen massa 
alkaakin toimia alkuperäisen kulttuu-
rin vastaisesti, ja ilman tietoisia pää-
töksiä sekä tietoista ja ennen kaikkea 
jatkuvaa kulttuurin tarkastelua ei ti-
lanteeseen havahduta perustajien tai 
johtajien toimesta ennen kuin se on 
liian myöhäistä. Näin tiedostamatta 
syntynyt kulttuuri myös muuttuu tie-
dostamatta. 

Se, että kulttuuria ei kirjoiteta kult-
tuurikirjan tai manifestin muotoon tai 
se, että kulttuurista ei organisaatios-
sa puhuta, ei siis tarkoita sitä, etteikö 
organisaatiolla olisi kulttuuria. 



Kulttuurin tilat, 
tuurilla  
vai taidolla
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Viitekehykseni operoi kahdella akse-
lilla. Vaaka-akseli käsittelee kulttuu-
ria välillä tiedostamaton–tietoinen 
ja pystyakseli välillä tavoitteita estä-
vä–tavoitteet mahdollistava. Akselit 
muodostavat klassisen nelikentän ja 
kuten 99 prosentissa nelikentistä, se 
ideaali löytyy oikeasta yläkulmasta. 

Voittava kulttuuri
Oikean yläkulman olen nimennyt 
voittavaksi kulttuuriksi, jossa kult-
tuurista ollaan tietoisia ja jota joh-
detaan oikeista lähtökohdista. Voit-
tavien kulttuurien organisaatioissa 
ollaan myös tietoisia siitä, millaisella 
kulttuurilla organisaatio saavuttaa 

Nähtyäni satoja suomalaisia organisaatioita olen ha-
vainnut, että ne voidaan luokitella helposti neljään ryh-
mään sen perusteella, mikä niiden yrityskulttuurin tila 
kulloisessakin hetkessä on. Kuvaan näitä tiloja seuraa-
vanlaisella viitekehyksellä. On kuitenkin syytä huomata, 
että viitekehys ei siis kuvaa kulttuuria itsessään, vaan 
sen tilaa:

tie
do

st
om

at
on

tie
to

in
en

tavoitteita tuhoava

tavoitteita tukeva

Tuuri

Tuho

Voittava

Harha
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tavoitteensa ja kulttuuri on tavoittei-
den vaatimusten mukainen. Tällai-
sesta kulttuurista vuonna 2020 esi-
merkkeinä voidaan mainita vaikkapa 
Futurice, Musti ja Mirri, Pipelife, Re-
aktor, Solita, Supercell ja Vincit.

Tuuri
Toinen kulttuurinen tila on Tuuri. Täl-
laisessa kulttuurissa ei kulttuurisia 
asioita tiedosteta, mutta omistajat 
ja johto toimivat kulttuurisessa kon-
tekstissa intuitiivisesti oikein. Tuu-
rikulttuurissa yrityskulttuuri raken-
tuu tiedostamatta sellaiseksi, että se 
mahdollistaa (ainakin hetkellisesti) 
toivotunlaisen liiketoiminnallisen 
lopputuloksen. Tuurikulttuuri on eri-
tyisesti nuorille yrityksille luonnolli-
nen, mutta ei tavoiteltava tai ylläpi-
dettävä tila.
 
Tuho
Tuhokulttuurissa organisaatiolle on 
rakentunut tiedostamatta kulttuuri, 
joka estää organisaatiota pääse-
mästä tavoitteisiinsa. Tuhokulttuuri 
muodostuu samalla logiikalla kuin 

tuurikulttuuri, mutta päinvastaisis-
ta lähtökohdista. Siellä johto tekee 
organisaation tavoitteiden näkökul-
masta intuitiivisesti vääriä kulttuuril-
lisia valintoja. Tuhokulttuureita ovat 
usein startupit ja yllättävän monet 
muutkin pienet ja keskisuuret suo-
malaisyritykset.

Harha
Harhakulttuurissa organisaatio pyr-
kii tietoisesti rakentamaan ja joh-
tamaan kulttuuriaan, mutta läh-
tökohdat sille ovat organisaation 
tavoitteiden näkökulmasta täysin 
väärät, eli harhaiset. Tällaisessa ti-
lanteessa yritykseen luotu kulttuu-
ri estää organisaatiota pääsemästä 
tavoitteisiinsa. Harhakulttuureina 
on pidetty mm. Kallasvuon Nokiaa, 
2010-luvun Stockmannia ja Roviota 
(ennen Kati Levorannan aikaa).

Edellä esitetyn nelikentän ja viite-
kehyksen avulla voidaan hahmottaa 
helposti myös kulttuurin johtamisen 
”prosessi”, jonka esittelen hieman 
myöhemmin.



Voittava 
kulttuuri on aina 
binäärinen
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Jotta kulttuurisi tuottaisi aitoa kilpailuetua organisaa-
tiollesi, tulee siitä rakentaa vahva. Miten määritellä vah-
va yrityskulttuuri? 

Minä kutsun vahvaa yrityskulttuu-
ria binääriseksi (eli sellaiseksi joka 
voi saada vain arvon nolla tai yksi, ei 
mitään siltä väliltä). Kulttuurin pitää 
erottua muista ja se pitää tunnistaa 
sekä ulkoa että sisältä päin. 

Vahva yrityskulttuuri artikuloi sille 
tärkeät asiat selvästi ja ne ovat läs-
nä kaikessa yrityksen tekemisessä. 

Vahva yrityskulttuuri ohjaa työnte-
kijät implisiittisesti käyttäytymään 
ja toimimaan toivotulla tavalla, jol-
loin se ohjaa yksilöiden lisäksi koko 
yrityksen toimintaa. Heikko kulttuuri 
sen sijaan ei ohjaa yksittäistä työnte-
kijää millään tavalla, eikä siten vaiku-
ta yrityksen toimintaankaan.



Kulttuuria ei  
voi kopioida
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Ei siis ole olemassa yhtä oikeaa 
kulttuuria, joka sopisi jokaiselle yri-
tykselle. Jokaisen organisaation on 
rakennettava kulttuurinsa omista 
lähtökohdistaan. Sen päälle, mikä 
organisaatio on ja mikä se haluaa 
olla. Joitakin yksittäisiä parhaita 
käytäntöjä voi muista organisaati-
oista lainata, mutta nekin pitää aina 
muotoilla oman yrityksen näköisiksi, 
eikä kopioida suoraan. Ennen muil-
ta kopioitujen parhaiden käytäntöjen 
käyttöönottoa tulee varmistua siitä, 
että ne integroituvat organisaation 
omaan kulttuuriin eivätkä jää irral-
lisiksi HR-tempuiksi, kuten parhail-
la käytännöillä valitettavan usein on 
tapana tehdä. 

Yhdenkään organisaation ei kan-
nata pyrkiä olemaan Zappos, Buur-
tzorg, Rekator, Vincit tai Futurice. 

Jokaisen organisaation on pyrittävä 
kaikin keinoin olemaan oma ainut-
laatuinen itsensä. Toisten kulttuurien 
kopioiminen ei onnistu. Ei ole kos-
kaan onnistunut, eikä tule koskaan 
onnistumaan. Kulttuuri on äärim-
mäisen kompleksi ja moniulotteinen 
organismi, joka rakentuu yrityksen 
omistajien, sen johtajien, työntekijöi-
den, sekä yrityksen historian, tilan-
teen ja osittain sattuman monimut-
kaisen vuorovaikutuksen tuloksena. 
Ja tällaisen tilanteen toisintaminen 
on yksinkertaisesti mahdotonta. Sitä 
ei siis kannata edes yrittää. Älä siis 
yritä tai halua olla Apple. Ole se kuka 
tai mikä olet. Oscar Wilden väitetään 
aikoinaan sanoneen varsin viisaasti: 
”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo 
varattuja.” 

Kulttuurin oikeellisuus tai sen vääryys määrittyy aina suh-
teessa siihen, miksi yritys on olemassa ja mitä se haluaa 
saavuttaa. Jos haluat muistaa tästä kirjasta vain yhden 
asian sen Williamin huikean kulttuurimääritelmän lisäksi, 
toivon että se on juuri tämä. Lauseen tärkeydestä johtu-
en, haluan vielä toistaa sen: Kulttuurin oikeellisuus tai sen 
vääryys määrittyy aina suhteessa siihen, miksi yritys on 
olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa. Muistathan jo?
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Joku viisas on aikoinaan sanonut, et-
tei ole olemassa ovea numero kolme, 
on vain kehittymisen ja kurjistumisen 
ovet. Jos et tee mitään, huomaat no-
peasti olevasi kurjistumisen kiertees-
sä, kun taas aktiivisesti toimimalla 
koputtelet todennäköisemmin kehit-
tymisen ovea. 

Esittelin aikaisemmin tässä op-
paassa kulttuurin tilaa kuvavan vii-

tekehyksen. Samaisesta viiteke-
hyksestä voidaan johtaa kulttuurin 
johtamisen yksinkertaistettu proses-
si. Siinä on kolme keskeistä vaihetta:
1. Tule tietoiseksi
2. Muotoile tukevaksi
3. Elä todeksi

Tarkastellaanpa vaiheita hieman tar-
kemmin. 

tie
do

st
om

at
on

tie
to

in
en

tavoitteita estävä

tavoitteita mahdollistava

31 Elä 
todeksi

Tule
tietoiseksi

2 Muotoile
tukevaksi

Kulttuuria voi ja pitää johtaa. Seuraavaksi esittelen 
yksinkertaisen kulttuurin johtamisen ja muuttamisen 
viitekehyksen sekä prosessin, jolla kulttuuria voidaan 
johtaa ja muuttaa. 



P I E N I  O PA S  Y R I T Y S K U LT T U U R I S T A 22

1. Tule tietoiseksi 
Jotta mitään voi johtaa, tulee joh-
tajan ymmärtää missä ollaan nyt ja 
minne halutaan mennä. Sama pätee 
myös yrityskulttuurin johtamiseen. 
Kun kulttuuria ryhdytään johtamaan 
(tai muuttamaan), on kaikkein tär-
keintä tulla rehellisen tietoiseksi yri-
tyskulttuurin nykytilasta. Minkälai-
sia olemme? Mitkä asiat ovat meille 
tärkeitä? Miten toimimme? Miksi toi-
mimme, kuten toimimme? 

Tätä vaihetta ei voi tehdä kevyesti, 
johtoryhmän post-it-harjoituksena, 
vaan nykykulttuurin selvitystyö edel-
lyttää monipuolista ja moninaisista 
eri lähteistä tehtävää tutkimusta. 
Koska organisaation jäsenet tulevat 
nopeasti sokeaksi oman organisaa-
tionsa kulttuurille, on tähän vaihee-
seen usein hyvä käyttää ulkopuolista 
tutkimustahoa. Näin varmistetaan, 
että analyysi nykykulttuurista on riit-
tävän monipuolinen, syvällinen ja re-
hellinen näkemys kulttuurin oikeasta 
nykytilasta. 

Tässä selvitystyössä ei riitä pelk-
kä kulttuurin ilmentymien selvittä-
minen, vaan keskeistä on mennä 
syvälle aina ajattelua ohjaaviin pe-
rusolettamuksiin asti. Tällaisessa 
selvitystyössä eniten käytetty ky-
symys on: Miksi? Miksi teette näin? 

Miksi tätä asiaa ei voi teidän organi-
saatiossanne kyseenalaistaa?

Pelkkä nykytilan kartoitus ei kui-
tenkaan riitä. Yrityksen on tultava tie-
toiseksi myös tavoitekulttuuristaan, 
eli siitä millaisen kulttuurin se uskoo 
tarvitsevansa menestyäkseen. Tavoi-
tekulttuurin määrittelyssä keskeistä 
osaa näyttelevät yrityskulttuurin kes-
keiset kulmakivet:
1. Organisaation ihmiskäsitys
2. Arvomaailma
3. Olemassaolon syy (missio)
4. Suunta, johon organisaatio on 

menossa (visio)

Jos näitä asioita ei ole määritet-
ty, on mahdotonta määrittää tavoi-
tekulttuuriakaan. Muistathan, että 
kulttuurin tehtävänä on mahdollistaa 
yrityksen olemassaolon toteutumi-
nen ja sen pääsy tavoitteisiinsa. Jos 
organisaatio ei tiedä miksi se on ole-
massa tai mihin se on menossa, on 
sillä suurempia ongelmia kuin mää-
rittelemätön yrityskulttuuri.

Sanoita siis tavoitekulttuurisi. Pe-
rustele se kulttuurin kulmakivillä, 
höystä tarinoilla ja tue rakenteilla. 
Näistä teemoista puhummekin vii-
tekehyksen seuraavassa vaiheessa. 
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2. Muotoile tukevaksi
Kun organisaatiolle on selvää, mil-
lainen se haluaa olla, mitä se haluaa 
saavuttaa ja miten toimimalla se us-
koo pääsevänsä tavoitteisiinsa, tulee 
kulttuuri muotoilla näitä päämääriä 
ja oivalluksia tukevaksi. 

Kuten edellä esitin, on myös en-
siarvoisen tärkeää tulla tietoiseksi 
siitä, mille perusolettamuksille ja to-
dellisille arvoille kulttuuri rakentuu 
ja miten se ilmenee toimintatavois-
sa, rakenteissa ja muissa yrityksen 
artefakteissa. Vasta tämän jälkeen 
voidaan lähteä muotoilemaan sellai-
sia toimintatapoja ja rakenteita, jotka 
tarttuvat organisaatioon ja mahdol-
listavat organisaation pääsyn sen 
tavoitteisiin. 

Kulttuuria voi ja sitä tulee muo-
toilla. Tässä viitekehyksessä muo-
toilulla tarkoitamme pääsääntöisesti 
organisaation käytänteiden, rakentei-
den, rituaalien ynnä muiden artefak-
tien muotoilua siten, että ne tukevat 
tavoite kulttuuria. Toki muotoilulla 
tarkoitetaan myös organisaation ja 
etenkin sen johdon syvempien pe-
rusolettamuksien ja arvomaailman 

asteittaista muuttamista. Muotoilua 
voidaan (ja usein pitääkin) tehdä kai-
kissa kulttuurin kerroksissa. Se, mil-
lä tasolla missäkin organisaatiossa 
operoidaan, liittyy pääsääntöisesti 
edellä käsittelemiini yrityksen kult-
tuurin tiloihin (voittava-, tuuri-, tuho- 
tai harhakulttuuri). 

Muotoilu on sekä uusien toimin-
tamallien luomista että vanhojen 
purkamista. Muotoilun tulee olla ko-
konaisvaltaista, sillä kulttuuri ohjaa 
kaikkea tekemistä. Ei siis riitä, että 
muotoilemme vain rekrytointipro-
sessin kulttuuriamme hyvin kuvaa-
vaksi ja sitä toteuttavaksi. Kaikki 
organisaation prosessit ja toiminta-
tavat tulee muotoilla kulttuurillisista 
lähtökohdista ja tavoitteista käsin. 
Jos väitämme olevamme työnteki-
jöistämme välittävä organisaatio, 
tulee tuon välittämisen näkyä rekry-
tointiprosessin lisäksi mm. perehdy-
tyksessä, kehittymisessä, palkitse-
misessa, viestimisessä, työajassa, 
toimitilojen suunnittelussa ja niin 
edelleen ja edelleen. 
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3. Elä todeksi
Yksikään kulttuuri ei ole koskaan val-
mis. Hyvästä kulttuurista voi tulla no-
peasti entinen hyvä kulttuuri, jos van-
hat toimintatavat unohdetaan tai jos 
organisaatiota ohjanneista arvoista 
tulee vuosikertomustavaraa ilman 
kosketusta yrityksen arkeen. Yritys-
kulttuuri testataankin joka päivä, jo-
kaisessa teossa, jokaisessa vuoro-
vaikutustilanteessa.

Kulttuurista pitää siis olla tietoi-
nen ja jokaisen organisaation jäse-
nen, etenkin sen johtajien, tulee toi-
mia organisaation kulttuurin mukaan 
ja sitä tukien kaikissa teoissaan ja 
toimissaan. Olen alleviivannut sitä, 
kuinka vahva kulttuuri on, eikä yksi 
yksittäinen pieni virhe tietenkään sitä 
tuhoa (ellei sitten ole kyse todella va-
kavasta toimitusjohtajan toilailusta, 

esimerkiksi jakamalla ihmisiä julki-
sesti suorituksen mukaan vihreisiin, 
keltaisiin ja punaisiin, mutta kuka-
pa sellaista nyt tekisi), mutta saman 
pienen virheen toistaminen tai jonkin 
kulttuurisen elementin huomioimatta 
jättäminen alkaa nakertaa salakava-
lasti kulttuuria tai ainakin ihmisten 
käsitystä kulttuurista. 

Kulttuuri ei siis ole koskaan valmis, 
vaan se elää alituisesti. Siksi on tär-
keää elää toivottua kulttuuria todek-
si joka päivä. Tärkeää on myös so-
pia toimintatavoista, jolla kulttuurin 
vastaiseen toimintaan puututaan. On 
helpompi nostaa keltainen kortti, kun 
sellaisesta on sovittu ja sen käytöl-
le on sovittu säännöt ja reunaehdot.
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1. Jokaisella yrityksellä on kult-
tuuri. Se on joko tietoinen tai 
tiedostamaton ja se joko auttaa 
tai estää yritystä pääsemästä 
päämääriinsä.

2. Kulttuurin oikeellisuus tai vää-
ryys määrittyy aina suhteessa 
siihen, miksi yritys on olemassa 
ja minne se on menossa. Ei siis 
ole olemassa universaalisti pa-
rasta yrityskulttuuria.

3. Yrityskulttuuri rakentuu kerrok-
sista. Silmiin näkyvät ja korvilla 
kuultavat asiat ovat vain jäävuo-
ren huippu. Artefaktit ovat vain 
yrityksen arvomaailman ja sen 
perusolettamusten ilmentymiä. 

4. Yrityskulttuuria ei voi kopioida. 
Toimintamalleja ja rakenteita 
voi, mutta ne eivät ole sama 
asia. Katso uudelleen kohta 3.

5. Kulttuuria tulee rakentaa syste-
maattisesti kaikissa tekemisis-

sä, prosesseissa, rakenteissa ja 
kohtaamisissa.

6. Vahva kulttuuri on binäärinen, 
sitä rakastetaan ja sitä voidaan 
vihata, mutta se ei jätä ketään 
kylmäksi. 

7. Kulttuuri on usein johtajansa 
varjo. Jokaisella organisaation 
jäsenellä on kuitenkin roolinsa 
kulttuurin muotoutumisessa ja 
ilmentymisessä.

8. Alakulttuurit ovat osa elinvoi-
maista yrityskulttuuria. Ne eivät 
kuitenkaan saa olla ristiriidassa 
emokulttuurin arvojen ja perus-
olettamusten kanssa, vaan pai-
kallisia tulkintoja siitä. 

9. Kulttuuria voidaan johtaa, muo-
toilla ja muuttaa. Tärkeintä on 
muistaa, että kulttuuri muuttuu 
hi-taas-ti. 

10. Yrityksen kulttuuri ohjaa kaik-
kea yrityksen toimintaa.

Olen yrittänyt määritellä tässä oppaassa lyhyesti sitä 
mitä yrityskulttuurilla tarkoitetaan ja miten sitä tulisi 
hahmottaa. Toivon, että opas on antanut sinulle enem-
män vastauksia kuin se on herättäynyt kysymyksiä. 
Yksi kysymys, johon et kuitenkaan ole saanut vastaus-
ta, on miksi – miksi kulttuuri on tärkeää? Siihen pyrin 
vastaamaan Miksi yrityskulttuuri? – oppaassa. Ennen 
kuin kiiruhdat sen pariin, haluan vetää yhteen kymme-
nen asiaa, jotka toivon sinun muistavan tästä oppaasta.



Yrityskulttuuri  
on kuningas – mikä, 
miksi ja miten?
KIRJA

Jos haluat tietää, miten voittava yrityskult-
tuuri rakennetaan, tarvitset tämän Panun 
kirjoittaman kirjan. Kirja on seikkaperäi-
nen läpileikkaus yrityskulttuurista, sen 
teoriapohjasta ja käytännön ilmentymistä.
 » leidenschaft.fi/yrityskulttuuri- 
on-kuningas-kirja/

Yrityskulttuuri  
on kuningas
PODCAST
Panun isännöimässä podcastissa yritys-
kulttuuria lähestytään kymmenen yritys-
johtajan henkilökohtaisen kasvutarinan 
kautta. 
 » leidenschaft.fi/podcastit/

Kiinnostuitko aiheesta?
Tutustu näihin:




