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Toimintakulttuuri

Yhteisön luomat toiminta- ja käyttäytymismallit, 
toimintaa ohjaavat viralliset ja epäviralliset säännöt, 
arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin opetustyön laatu 
perustuu.

Lähde: Miika Räsäsen Prezi-esitys 2017

https://prezi.com/8aanzhczjhwr/toimintakulttuuri/


Organisaatiokulttuurin tasot
• Näkyvät rakenteet, toiminnalliset ilmiöt ja 

ihmisten aikaansaannokset (artefaktit)
– Miten sinut otetaan vastaan tai palvellaan? Miltä ulkoiset 

puitteet näyttävät? Miten hommat hoituvat?
• Arvot ja normit

– mikä on meille juuri tässä organisaatiossa ja 
työyhteisössä tärkeää ja arvostettavaa ja miten se näkyy 
toiminnassamme?

• Pohjimmaiset perusoletukset
– Ajan kuluessa ihmisten toimintaperiaatteiden, 

näkemysten ja ammattikulttuurin kautta muodostuneet 
käsitykset ja uskomukset, jotka ovat muuttuneet 
itsestäänselvyyksiksi.

Lähde: Edgar Schein 1987 ja 2004



Q-KULT
• Työväline oppilaitoksen 

organisaatiokulttuurin analysointiin
– tukeeko toimintakulttuurinne laadunhallintaa?
– perustuu kilpailevien arvojen viitekehykseen 

(Competing Values Framework),

• Oletus: jokaisella oppilaitoksella on oma erityinen 
kulttuurinsa, jonka erityispiirteitä voidaan arvioida 
ja joka liittyy (mahdollisesti määrittelemättömällä 
tavalla) oppilaitoksen 
laadunhallintajärjestelmään

Lähde: OPH, Oppaat ja käsikirjat 2017:2a

http://www.oph.fi/julkaisut/2017/q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin


Neljä erilaista kulttuurityyppiä



Käsitys laadusta



Organisaatioon keskittynyt
• ”Luotettavuus on vahvuutemme!”,”Kaikki

sujuu todella hyvin!”
– selkeät vastuiden ja prosessien kuvaukset, 

ohjeiden ja toimintatapojen noudattaminen
– (sisäinen, jäsennelty ja määritelty)

– konsensushakuinen ja yksilön luovuutta 
korostava laatuajattelu ei sovellu



Tuloksellisuuteen keskittynyt
• ”Kunnianhimo auttaa meitä eteenpäin”, 

”Me teimme sen!”
– selkeät prosessit ja säännöt, tavoitteiden 

kuvaaminen, seuranta ja arviointi, ulkoiset 
arvioinnit

– (ulkoinen, jäsennelty ja määritelty)

– vastuunottoon, luottamukseen ja vapaaseen 
reflektointiin perustuva laatuajattelu ei sovellu



Sisäiseen vuorovaikutukseen 
keskittynyt

• ”Sopusointu yhdistää”, ”Se on hyväksi 
meille kaikille!”
– keskustelua korostava laatujärjestelmä, jossa 

prosessit mahdollistavat henkilökohtaisen 
vastuunoton

– (sisäinen, avoin ja luova)

– vain prosessien onnistumiseen ja tuloksiin 
keskittyvä laatujärjestelmä ei saisi 
hyväksyntää



Innovointiin keskittynyt
• ”Innostus vie meitä eteenpäin”, ”Hyvä 

idea, tehdään niin!”
– epämuodollinen, luova ja kehittämishakuinen 

laadunhallinnan viitekehys 
– (ulkoinen, avoin ja luova)

– muodollinen, sääntöperustainen laatuajattelu 
ei motivoisi henkilöstöä



Lähteitä

• Miika Räsäsen Prezi-esitys 2017

• Edgar H. Schein: Organizational Culture 
and Leadership

• OPH, Oppaat ja käsikirjat 2017:2a

https://prezi.com/8aanzhczjhwr/toimintakulttuuri/
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Schein
https://www.amazon.com/Organizational-Culture-Leadership-Edgar-Schein/dp/0470190604
http://www.oph.fi/julkaisut/2017/q-kult_tyovaline_oppilaitoksen_organisaatiokulttuurin_analysointiin


Kiitos!

Janne Murto
040 7715285

janne.murto@popjazz.fi
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