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Käsitteet 

 

Rakentamishankkeessa osapuolia ovat tilaaja, rakennuttaja, pääomasijoittajat, suun-

nittelija, urakoitsijat, alihankkijat, palveluntuottajat, käyttäjät ja viranomaiset. Ra-

kennusprojekti lähtee käyntiin tarpeesta, ja tätä tarvetta edustavat käyttäjät. 

 

Käyttäjä 

 

Rakennushankkeessa tilaaja pyrkii täyttämään käyttäjän tarpeet ja toiveet rakennus-

kohteeseen liittyen. Käyttäjä on sopimussuhteessa rakennuttajaan ja toimii vuorovai-

kutussuhteessa suunnittelijoiden kanssa.  

 

Rakennuttaja 

 

Henkilö, jolle rakennustyö tehdään ja se joka viime kädessä vastaanottaa lopullisen 

työntuloksen. Rakennuttaja toimii hankkeen toimeenpanevana osapuolena, ja hänen 

työhönsä kuuluvat muun muassa hankkeen toteuttamisedellytysten selvittäminen ja 

varmistaminen. Mikäli hanke saa riittävät edellytykset aloittamiseen, kuuluu raken-

nuttajan järjestää organisointi, kustannus- ja rahoitussuunnitelman laatiminen. Ra-

kennuttaja määrittää hankkeen aikataulun sekä seurannan ja valvonnan. Rakennutta-

jan velvollisuuksiin kuuluvat huolehtimisvelvollisuudet, myötävaikutusvelvollisuudet, 

maksuvelvollisuudet sekä tiedonantovelvollisuudet. Rakennuttajan tulee myös huo-

lehtia, että työhön valitaan riittävän pätevyyden omaavat suunnittelijat ja yhteistyö-

kumppanit. 
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Suunnittelija 

 

Suunnittelijoina hankkeessa on monesti useita eri alojen suunnittelijoita, jotka voivat 

olla sopimussuhteessa tilaajaan tai urakoitsijaan. Eri suunnittelijoita ovat muun mu-

assa arkkitehti, rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija, geotekninen suunnittelija, 

erikoissuunnittelija, LVI-suunnittelija. Suunnittelijan kuuluu oman alansa asiantunti-

jana kyetä toteuttamaan suunnitelmansa lakien, viranomaismääräysten ja rakennut-

tajan ohjeiden mukaan.  

Pääsuunnittelija nimetään hankkeeseen, johon vaaditaan rakennuslupa. Pääsuunnit-

telijan tehtäviin kuuluu muun muassa suunnitelmien vertaaminen keskenään, tarkas-

taa suunnitelmien riittävä laajuus ja laatu, järjestää ja ajoittaa suunnittelijoiden väli-

nen yhteistyö, varmistua laaditun aikataulun riittävä aikataulu suunnittelussa sekä 

varmistua suunnitelmien yleisestä riidattomuudesta. 

 

Tilaaja 

 

Urakoitsijan yhteistyö- ja sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuoritteen. Tilaa-

jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Tehtävänä on hankkeen johtaminen ja 

ohjaaminen tehtyjen piirustusten mukaan. Tilaaja sovittaa yhteen myös teknisiä, ta-

loudellisia ja juridisia seikkoja. 

 

Toteuttaja 

 

Toteutus tapahtuu yhtiön sisäistä organisaatiota, urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita 

käyttäen. Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset suhteet määritellään erikseen laadit-

tavassa sopimuksessa, tästä muodostuvat erilaiset urakkamuodot. 
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Työpäällikkö 

 

Pääurakoitsijan työntekijä, joka on vastuussa rakennushankkeen onnistumisesta. 

Työpäällikölle kuuluu rakennushankkeen valvonta sekä organisointi. 

 

Urakoitsija 

 

Urakoitsijan tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa rakennus suunnitelmien, aikataulun 

sekä kustannusten puitteissa. Urakoitsija toimii tilaajan sopimus- ja yhteistyökump-

panina, sekä sitoutuu aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen. 

Urakoitsijoina voi toimia eri urakoitsijoita, kuten pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai 

aliurakoitsija.  

 

Viranomaiset 

 

Viranomaisten tehtävänä on ohjata ja valvoa sitä että rakentaminen etenee lakien ja 

asetusten mukaisesti. Ohjaus näkyy kaikista vahvimmin rakennusvalvontana ja siihen 

liittyvänä työnä. Rakennusvalvonnassa pyritään huomioimaan rakennustyön oikeaa 

suoritustapaa, työturvallisuuteen liittyviä seikkoja, kohteen toimivuutta, energiata-

loudellisuutta sekä terveellisyyttä.  

 

 

 

 



6 

 

 

1 Lähtökohdat 

 

1.1 Toimeksiantaja 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Maastorakentajat Oy, Jyväskylän toimipiste. 

Jyväskylän toimipisteen lisäksi sillä on toimipiste Kuopion alueella. Suomen Maasto-

rakentajat Oy on vuonna 1987 perustettu rakennusliike ja sen erityisosaamisalu-

eisiinsa kuuluu maa-, vesi-, teollisuus- ja siltarakentaminen. Yrityksellä on käytössään 

yrityskohtainen laatujärjestelmä sekä Rala ry:n hyväksytty toimintatapa toiminnas-

saan. (Suomen Maastorakentajat Oy 2013) 

Yritys on kasvanut tasaisesti perustamisestaan lähtien. Liikevaihto on noussut viime 

tilikauden mukaan 25 miljoonaan euroon. Yhtiön toiminta-alue on laajentunut perus-

tamisestaan lähtien Kuopion alueelta myös Keski- ja Itä-Suomen alueelle voimakkaas-

ti. (Suomen Maastorakentajat Oy 2013) 

 

1.2 Opinnäytetyön tarve, rajaus ja työn tavoitteet 

 

Opinnäytetyön valittiin itsenäisesti tehtäväksi Suomen Maastorakentajille. Käsillä 

oleva aihe on valittu siksi että työnjohdon tarkastelu ja sen kehittäminen kuuluu 

olennaisena osana jokaisen yhtiön sisäiseen kontrolliin, sekä on suorassa yhteydessä 

yhtiön tuottavuuteen ja julkisuuskuvaan.  

Rakennusteollisuudessa toimiva työnjohtaja aloittaa etenemisensä urallaan yleensä 

ruohonjuuritasolta. Eteneminen työssä asemallisesti on suorassa yhteydessä koulu-

tuksen, henkilökohtaisten pyrkimysten ja näyttöjen kanssa. Työnjohtajan keskeisim-

piä vastuualueita ovat töiden johtaminen ja valvonta työmailla voimassa olevien 

suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Työmaan johtovastuussa olevat henkilöt val-

vovat viranomaisten kanssa yhteistyössä turvallisuusmääräyksien asiaankuuluvaa 
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noudattamista.  Työnjohdolle kuuluu työmaalla vastaaminen myös siitä, että tarvitta-

vat materiaalit, koneet, työntekijät ja aliurakoitsijat ovat paikalla oikeaan aikaan oi-

keassa paikassa.  

Yksilön toimintakyky on sekä fyysistä, että psyykkistä toimimista omassa toimin-

taympäristössä.  Tätä toimintakykyä tarkastellaan edellä mainittujen lisäksi myös 

yksilön sosiaalisena edellytyksenä selviytyä omalle elämälle asetetuista tavoitteista ja 

pyrkimyksistä. Toimintakyky koostuu myös muista kuin itsestä riippuvista tekijöistä. 

Muut ihmiset, ennakoimattomat tapahtumat ja ympäristö luovat haasteen toiminta-

kyvyn ylläpidolle, niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin.  

Opinnäytetyössä tarkastellaan erityisesti johtamisen malleja ja esimiehen henkilöku-

vaa. Työnjohto työmaalla vastaa suoraan omalla esimerkillä ja johdollaan, siitä millai-

seksi tehtävä työ lopulta muodostuu. Työmaan sisäiset käytännöt noudattavat laki-

pykäliä sekä vastaavan työnjohtajan aiemmilta työmailta opittuja käytänteitä. Joh-

dettavaan työhön kuuluvat muun muassa tuotannonsuunnittelu, työjärjestykset, 

perehdytys, tavaran vastaanotto ja varastointi, yhteistyö muiden työmaalla toimivien 

toimijoiden kanssa, dokumentointi sekä yleinen vuorovaikutus ja työnjohto työmaal-

la. 

Opinnäytetyö on rajattu siten että työssä on tarkoitus tuoda esille erilaisia johtami-

seen liittyviä malleja, sekä tutkia johtamista työturvallisuuden, laadun ja asiakaspal-

velun kautta. Tarkoitus ei ollut tehdä mitään tiettyä kaikilla rakennustyömailla toimi-

vaa yleispätevää teosta johtamisesta, vaan ainoastaan tutkia ja tiedostaa erilaisia 

metodeja ja niiden vaikutusta työmaan tuottavuuteen ja ilmapiiriin. Jokainen työmaa 

on yksilöllinen asioiden johtamisessa sekä yleisessä ilmapiirissään. Työhön liittyen 

tuotettiin kysely maastorakentajien henkilöstölle, jossa tiedustelin henkilöstön mieli-

piteitä yrityksestä sekä yrityksen toimintatavoista. Tarkoitus on siten löytää kehitet-

täviä osa-alueita yrityksen sisältä. Tuotettu opinnäytetyö on tehty myös liitettäväksi 

yrityksen sisäiseen laatujärjestelmään. 

Henkilökohtainen tavoitteeni oli tutkia johtamista ja tuottaa samalla itselleni erään-

lainen ohjenuora johtamiseen ja johtajana toimimiseen. Johtamismallien tutkimisen 

myötä koin saavani monia hyviä eväitä monesta eri johtamistyylistä ja johtajana ole-

misen henkilökuvasta. Ammatillisen uran kehitys valaisi monia mieleen jääneitä ky-
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symyksiä. Pyrin tutkimuksen kautta kartoittamaan myös omia persoonani vahvoja ja 

heikkoja puolia johtajana ja työntekijänä. 

 

2 Tutkimusongelma 

 

Työnjohtajan tehtäväkenttä 

 

Työnjohtajan työtehtävät ovat rakennusteollisuudessa hyvin laajat, riippuen työteh-

tävästä. Työnjohtajan henkilökohtaiset tavat ja opittu normisto ei riitä ohjaamaan 

riittävästi toimintaa työmaalla, vaan työnjohdon tulee ottaa huomioon toiminnas-

saan muun muassa viranomaismääräykset, asetukset sekä hyvän rakennustavan mu-

kaiset toimintatavat.  

Rakennustyön työnjohto johtaa ja valvoo rakennustyötä, sekä huolehtii siitä, että työ 

tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten mukaan. Määräykset 

ja hyvän rakennustavan mukainen rakentaminen kuuluu olennaisena osana valvotta-

van työn laatuun. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa työn ai-

kana tehtävän suunnittelun ohjaaminen, töiden organisointi ja järjestys, aikataulutus 

sekä hankintojen valmistelu ja järjestäminen. Hän huolehtii myös ympäristö- ja laatu-

järjestelmien toteuttamisesta. Kaikilla rakentamisen osa-alueilla kuten vesi-, ilmas-

tointi-, ilmanvaihto- ja sähkötöillä on omat vastaavat työnjohtajansa.  

 

3 Johtamisen haasteet 

 

Tänä päivänä puhutaan paljon kadonneesta johtajuudesta. Johtajuus on usein kateis-

sa yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioissa. Mistä löytyy ja kasvaa hyviä johta-

jia? Miksi johtajat kokevat jatkuvaa väsymystä ja väsähtävät kesken kaiken? Miksi 

johtajana toimiminen ei kiinnosta enää monia johtamiseen luonteeltaan ja kyvyiltään 
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soveltuvia henkilöitä? Johtajuudessa näyttää olevan paljon haasteita tulevaisuutta 

silmällä pitäen. (Sydänmaanlakka 2004, 7.) 

 

Johtajia on edelleen monilla aloilla todella riittävästi, mutta johtaminen ja sen ympä-

rillä oleva toimintaympäristö on muuttunut suuresti viimeisten parin vuosikymme-

nen aikana. Moni johtaja ei koe tarpeelliseksi muuttaa omaa ajattelu- ja toimintata-

paansa samassa tahdissa maailman kanssa. Syitä voivat olla huono itsetuntemus, 

tekemisen vähyys tai organisaation ja työalan jäykkyys. Johtajiston lisäksi ongelma on 

monesti myös johdettavissa. Älykästä, hyvinvoivaa ja uudistuvaa organisaatiota, ei 

voida kuitenkaan johtaa vanhoilla johtamismalleilla niin tehokkaasti kuin olisi mah-

dollista. (Sydänmaanlakka 2004, 7.) 

Perinteisesti johtajuutta ja johtajana olemista on kuvattu suurmiehenä olemista. Ny-

kypäivänä ollaan kuitenkin kaukana tällaisesta yksilökeskeisestä ja hierarkkisesta joh-

tajuudesta. Vahvoja johtajia tarvitaan toki edelleen, mutta vahva organisaation ja 

yrityksen johtajuus merkitsee nykyään myös jaettua ja jyvitettyä johtajuutta. Viisaus 

ei ole vain rationaalista älykkyyttä, vaan se nojaa entistä enemmän tunteen ja hen-

gen älykkyyteen. (Sydänmaanlakka 2004, 30.) 

Rakennustyömaiden esimiestyö on muuttunut suuresti kohti kokonaisvaltaisempaa 

työnkuvaa. Osaamisvaatimusten nousu on tuonut työnjohdolle uusia haasteita. Pie-

nissä ja keskisuurissa rakennusyrityksissä kasaantuu yhä enemmän työtä, vaateita ja 

velvollisuuksia työnjohtajan kontolle. Nykyisellään työmaalla tulee pysyä euronormi-

en sekä uusien lakipykälien vauhdissa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Nopeaan tahtiin ete-

vässä maailmassa myös ulkomainen työvoima lisää työnjohdon toimenkuvaa entises-

tään. Nykypäivän organisaatiolta vaaditaan yhä enemmän huomiota työntekijöidensä 

jaksamiseen, sekä kykyyn uudistua ja kehittää omia vahvuuksiaan. (Pekka Kampman 

2011, http://www.rakennuslehti.fi/blog/viewentry/?entry_id=250) 

Vastavalmistunut insinööri on työmaalla suurien haasteiden edessä. Nuorena insi-

nöörinä toimitaan työmaalla vähemmällä kokemuksella kuin parikymmentä vuotta 

sitten. Aloittelevan johtajan päästessä kokeneemman työnjohtotiimin mukaan alun 

karikot voidaan loiventaa tai jopa väistää. Mikäli hän päätyy heti aluksi itsenäisesti 

johtamaan pientäkin työmaata, voi pahimmassa tapauksessa johtajana kasvaminen 
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saada äkkipysähdyksen ja välittömän uupumuksen. Nuoren johtajan käytännön ko-

kemuksen ollessa vähäinen, voi työmaalla syntyä monenlaisia ongelmia. Lisäksi jos 

kohteen pääsuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan työkokemus on myös vähäinen, 

niin haaste voi tuntua ylitsepääsemättömältä. (Pekka Kampman 2011, 

http://www.rakennuslehti.fi/blog/viewentry/?entry_id=250) 

 

4 Johtamisteoriat ja –mallit 

 

Johtamismalleja ja -teorioita on lukuisia. On tärkeää osata tutkia olemassa olevia 

malleja kyseenalaistaen julistettuja totuuksia, sekä tulkinnanvaraisesti. Eri malleilla 

on erilaisia vahvuuksia eri organisaatioissa, ja ne voivat toimia paremmin eri tilan-

teissa ja ympäristöissä. On tärkeää osata noudattaa eri menetelmiä tilanteenmukai-

sesti ja oman tulkinnan mukaan. On tärkeää myös tiedostaa aikansa eläneiden malli-

en pääajatus, sillä nykyiset mallit, on joko suoraan tai epäsuoraan johdettu näistä 

vanhoista malleista. Luvuissa 4.1-4.4 esitellään muutamia näistä malleista. (Sydän-

maanlakka 2004, 25.) 

 

4.1 Piirreteoriat 

 

Piirreteoriat 1900-luvun alussa olivat ensimmäisiä varsinaisia teoreettisia yrityksistä 

tutkia johtamista teollistumisen mittapuulla. Teorian mukaan johtamisominaisuudet 

ja luonteenpiirteet olivat synnynnäisiä, eikä niitä voitu varsinaisesti kehittää tämän 

päätöksen tekemisen jälkeen. Teorian alkutaipaleella painotettiin suurmiesten omi-

naisuuksia ja heidän luontaista kykyä johtaa johdettavia, sittemmin tutkimus siirtyi 

kartoittamaan eri tilanteiden ja tapahtumien vaikutusta johtamiseen. Viime vuosina 

on palattu jälleen painottamaan luonteenpiirteiden oleellista roolia osana menestyk-

sellistä ja tehokasta johtamista. Johtajana oleminen ei ole pelkästään tekemistä vaan 

myös olemista ja vaikuttamista ympäristöön ilman tekoja. 1950-luvulla teoria kohtasi 

paljon kritiikkiä, koska sen kannattajat ja tukijat eivät kyenneet määrittelemään tiet-

tyjä johtamiseen liittyviä piirteitä, jotka olisivat päteviä kaikissa tilanteissa. Teoria ei 
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ota myöskään huomioon sosiaalisia taitoja johtamisessa. (Karjalainen, T. 2005. Esi-

miestaitojen tärkeys, hallinta ja kehitystarpeet.) 

 

4.2 Tilannejohtaminen 

 

Tilannejohtamismallin kehittivät alun perin Hersey ja Blanchard 1960-luvulla. Malli 

koostui neljästä eri johtamistyylistä, joita ovat ohjaava, myyvä, osallistuva ja dele-

goiva. Johtamismallista tuli muoti-ilmiö 1990-luvulla, koska sillä saatiin yksinkertaisel-

la tavalla hahmoteltua eri tilanteiseen parhaiten sopiva tyyli. Tilannejohtamisessa 

korostetaan johtajan yksilöllisyyttä ja uskallusta olla oma itsensä. Johtajan kykyä to-

teuttaa itselleen soveliainta tapaa johtaa arvostettiin suuresti. Aitona johtajana toi-

miminen perustuu vahvaan itsensä ymmärtämiseen ja kykyyn korostaa omia hyviä 

puoliaan. Huonoja puolia ei teorian mukaan tarvitse piilotella, mutta ne tulee tiedos-

taa ja myötätukea yksilön hyvillä puolilla. Rohkeus olla oma itsensä perustuu 

omanarvon tuntoon sekä kykyyn toimia arvojensa ja normiensa mukaan vaikeissakin 

tilanteissa. (Pitkänen, M, & Uitto J. 1993. TILANNEJOHTAMINEN-SITUATIONAL 

LEADERSHIP." Organizational Learning and Knowledge Management in Contexts.) 

Nykypäivän jatkuviin muutoksiin sopeutuminen ja ennakoiminen vaativat johtajalta 

ihmistä innoittavaa ja luovaa leadership-tyyppistä johtamista. Ihmisen innoittaminen 

ja tehtävään asiaan vilpitöntä tärkeyttä lisäävä johtaminen on luonut organisaatioissa 

hyviä tuloksia. Pelkkä reagointi ympäristön muutoksiin ei riitä, vaan aktiivisuus ja 

nopea reagointi muutoksiin tulevat keskeisiksi. (Sydänmaanlakka 2004, 35-39) 
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Kuva 1. Tilannejohtamisen malli (Sydänmaanlakka 2004, 37)  

 

4.3 Tavoitejohtaminen 

 

Tavoitejohtamisen mallin kehitti 1900-luvun puolivälissä Peter Drucker, mutta kuu-

luisaksi sen tekivät George Odiorne ja John Humble 1960-luvulla. Tavoitejohtamises-

ta on tullut nykypäivän yksi suosituimmista ja käytetyimmistä johtamismalleista. Ta-

voitejohtamisessa pyritään johtamaan asioita kohti määrättyä suoritetta kohti, suori-

te voi olla välitavoite tai kokonaistavoite. Työorganisaation sisällä alempien ja ylem-

pien askelten johtajat määrittävät yhdessä yhteiset tavoitteet ja tätä kautta saatujen 

tulosten valossa määrittävät työnjohdolle ja työntekijöille yksittäiset omat päävas-

tuualueet. Mallille on tyypillistä johtajien kontrolli alaisista sekä alaisten yksilöllinen 

tavoitteellisuus ja vastuunkanto tehdystä työstä. Malli itsessään koostuu neljästä 

peruspilarista, joita ovat tavoitteiden asettaminen, ohjaus, valmentaminen ja tulos-

ten arviointi sekä kehittäminen. Itse johtaminen on jaoteltu kolmeen eri toiminta-

malliin, joita ovat päivittäisjohtaminen, suunnittelu- ja kehityskeskustelut ja suunnit-
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telukokoukset. Mallin perusperiaate on pyrkiä jatkuvasti tuloksellisempaan ja toimi-

vampaan johtamiseen sekä vastuun jakamiseen organisaatiossa. (Sydänmaanlakka 

2004, 39-42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. (Saari, S. 2004. Organisaation perusvälineet.)  

 

4.4 Tiimijohtaminen 

 

Tiimijohtaminen on vielä suhteellisen uusi johtamisen alue. Tiimit on järjestetty toi-

miviksi omiksi kokonaisuuksikseen, jotka toimivat omien yksittäisten tavoitteidensa 

kanssa kohti yhteistä päätavoitetta. Tiimit toimivat tiiviissä yhteistyössä ja kanssa-

käyminen kunkin tiimin välillä kestää koko projektin keston ajan. Näin toimivia ryh-

miä ovat esimerkiksi organisaatiot ja projektijohtoiset johtoryhmät, erinäiset komite-

at, laatu- sekä kehitystiimit. (Sydänmaanlakka 2004, 47) 

Erityisen hyvin toimivien yritysten organisaatiorakenne on muuttunut toiminnallises-

ta taulukoidusta organisaatiosta, prosessivetoiseksi tiimiorganisaatioksi. Toimivien 

tiimien saavutukset näkyvät erityisesti kyvyssä tarjota parempaa asiakaspalvelua, 
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tehostuneessa yhtiön sisäisessä prosessoinnissa ja lisääntyneessä työvoiman motivoi-

tuneisuudessa. Yritykset, jotka valjastavat tiimit työvoimansa tehostamiseksi, tulee 

tiedostaa tiimien toimivan ainoastaan työkaluina, ei päämääränä. Tiimien kasaami-

nen ja ryhmäytyminen on aina yksilöllinen prosessi, joka riippuu tiimin jäsenten yksi-

löllisistä kemioista ja luonteenpiirteistä. Joissain tapauksissa toimivan tiimin kasaa-

minen voi vaatia monia eri toimenpiteitä ennen kuin saavutetaan tyydyttävä loppu-

tulos. Huipputiimin toiminta johtaa monesti parempaan yhtiön tuottavuuteen, pa-

rempaan uskottavuuteen, parempaan resurssien hyödyntämiseen, tehostettuun on-

gelman- ja päätöksenratkaisukykyyn sekä kehittyneempään innovointiin ja luovem-

paan toimintaan. (Sydänmaanlakka 2004, 47) 

Tiimit koostuvat normaalisti toisiaan täydentävistä yksilöistä. Tiimien koko vaihtelee 

hieman suuremmasta 5-20 jäsenestä toimintakykyisempiin tiimeihin, joiden koko on 

normaalisti 4-8 jäsentä. Tiimit tulee kasata eri projektilaatujen mukaan sopivan ko-

koisiksi. Tiimien johtajuuskysymys riippuu käsillä olevasta aiheesta hyvin suuresti. 

Itseohjautuvat ja motivoituneet tiimit saavat johtajuuskysymyksen monesti järjestet-

tyä omatoimisesti. Ongelmatilanteissa voi tiimin kasaava taho toimia johtajuuskysy-

myksen kohdalla sovittelevana osapuolena, jotta erimielisyyksiltä vältyttäisiin. Tiimin 

muiden jäsenten roolit tulee olla moninaisia ja toisiaan tukevia. Tiimin sisälle olisi 

ihanteellista saada ainakin arvioija, tiedustelija, kokooja, takoja, keksijä, tekijä, dip-

lomaatti ja viimeistelijä. Edellä mainituista rooleista on tärkeä osata nimittää tiimin 

johtajaksi oikeat vahvuudet omaava henkilö. Tiimijohtajuudessa on otettava huomi-

oon myös, onko käsillä oleva aihe enemmän asiakeskeistä johtajuutta vai ihmiskes-

keistä johtajuutta. (Ketola, H. Laiho, P. 2013. Tiimijohtamisen kehittäminen. 10-17.) 

 

 

 

 

 

Asiakeskeinen johtaminen tiimeissä Ihmiskeskeinen johtaminen tiimeissä 
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1. Tarkoitus ja tavoitteet selvät 1.   Yhteistyö toimii 

2. Selvät roolit ja vastuualueet 2.   Hyvä motivaatio ja sitoutuminen 

3. Asioiden käsittely tehokasta 3.   Hyvät vuorovaikutustaidot 

4. Ongelmanratkaisu toimii 4.   Yksilön kunnioittaminen toteutuu 

5. Toiminta suunnitelmallista 5.   Jatkuva oppiminen toteutuu 

6. Tietoa jaetaan riittävästi 6.   Itseohjautuvuus toteutuu 

7. Selkeät toimintaprosessit 7.   Välitetään toisista 

8. Jäsenillä riittävä osaaminen 8.   Avoin ja rakentava ilmapiiri 

9. Johtaminen toimii  9.   Palautetta annetaan ja saadaan 

10. Tiimin toiminta on tuloksellista 10. Tiimin jäseneksi halutaan päästä 

(Sydänmaanlakka 2004, 50) 

Tiimijohtaminen on edelleen melko tuore johtamisen malli. Johtamistavassa on pal-

jon myönteisiä ominaisuuksia ja vahvuuksia:  

 Tiimiä muodostettaessa selviävät osaavat tiiminvetäjät ryhmän sisältä, teoria 

omalta osaltaan selkeyttää johtajalta vaadittavia ominaisuuksia 

 Huomioidaan johtajien ja alaisten muuttuvat roolit organisaation sisällä 

 Se tarjoaa käytännöllisen mallin johtajille toimivan tiimin luomiseksi 

Teoria sisältää myös joitain heikkouksia: 

 Ei sisällä täsmällisiä vastauksia tiiminvetäjän kohtaamiin tilanteisiin 

 Teorian tuoreus tarkoittaa myös sitä, ettei sen tueksi ole paljoa pitkäaikaisia 

tutkimustuloksia 

 Tiimien johtajien koulutus on myös vähäistä teorian pohjalta 
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(Sydänmaanlakka 2004, 52) 

 

5.1 Johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet 

 

Hyvän toimintakyvyn omaava esimies ei voi toimia kunnolla ilman riittävää itsetun-

temusta. Hänen tulee osata käsitellä ja kontrolloida toiminnan johtamisen lisäksi 

myös itseensä. Yleisesti esimiehen ihailtavina piirteinä on pidetty seuraavanlaisia 

persoonallisuuden ominaisuuksia: (Toskala 1989, 27) 

 Hyvä stressinsietokyky 

 Yhteistyökyky 

 Uskallus ottaa järkeviä riskejä 

 Uskallus kantaa ja vastaanottaa vastuuta 

 Riittävä itsenäisyys 

 Myönteisesti kehittynyt itsetunto ja itseluottamus 

 Hyvä organisointikyky ja kyky ajatella loogisesti käsillä olevaa tilannetta 

 Uskallus ilmaista itsensä täsmällisesti ja jämäkästi 

 Kyky erottaa epäolennainen olennaisesta 

 Muutosalttius ja kyky tarvittaessa muodostaa uusia toimintamalleja vanhojen 

tilalle 

 Suvaitsevaisuus eri ihmisryhmiä kohtaan 

Edellä mainitut luonteenpiirteet ja ominaisuudet yleensä auttavat tavoitteellisuuteen 

tähtäävässä ihmissuhdejohtamisessa. Kaikkia mainittuja piirteitä ei voida olettaa 

esimieheltä toimivalta, mutta riittävän määrän kyseisiä piirteitä omaava henkilö ky-

kenee selviytymään annetusta tehtävästä. Johtajatehtävien luonteet voivat myös 
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vaihdella suuresti organisaation sisällä. Eri tehtävät vaativat erilaista johtamiskäyttäy-

tymistä ja johtamisajattelua. Organisaatiolle olisi edullisinta resurssien rajoissa jaotel-

la eri vahvuuksilla varustettuja esimiehiä tarpeiden ja luonteenpiirteiden mukaan eri 

tehtäviin. (Toskala 1989, 27-28) 

Ihminen ei voi merkittävällä tavalla muuttaa omia persoonallisuutensa perusominai-

suuksia. Jokaiselle johtavassa asemassa olevalle henkilölle on tärkeää ajoittainen 

oman minäkuvansa itsetutkiskelu sekä omien vahvojen ja heikkojen puolien tunnis-

taminen. Organisaation sisällä tulisi käyttää myös alaisten, vertaisten ja esimiesten 

täyttämää johtaja-arviointia, jonka avulla esimies voisi saada ympäristöltään realisti-

semman kuvan omista hyvistä ja huonoista luonteenpiirteistään. Henkilön hyvät vah-

vat ominaisuudet tulisi valjastaa toimijan omaan ja yhteiseen hyötykäyttöön, sekä 

vahvistaa heikkoja puolia esimerkiksi delegoinnilla.  Mikäli ihminen omaa hyvän itse-

tuntemuksen, hän tavoittelee itselleen sopivinta ja luontevinta paikkaa organisaati-

ossa. (Toskala 1989, 28-30) 

 

5.2 Johtajan minäkuva ja itsetuntemus 

 

Kun puhutaan hyvästä tai huonosta esimiehestä, viitataan yleensä juuri esimiehen 

persoonallisuuteen ja tiettyihin ominaisuuksiin. Persoonallisuudella tarkoitetaan ih-

misen psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien ainutlaatuista yhdistelmää, kuinka hän 

toimii ihmisten parissa ja näkee myös itsensä. Toimintansa ja saadun palautteen 

kautta ihminen luo ja kehittää jatkuvasti minäkuvaansa. (Hermans, R.1995, 77-79) 

Minäkuva koostuu monista eri piirteistä, joita ovat yksilön luotettavuus, ulkonäkö, 

sukupuoli, toimintatapa, älykkyys ja ailahtelevuus. Ihmiset arvostavat näitä piirteitä 

eri tavalla tilanteen ja henkilökohtaisten mieltymystensä mukaan. (Sydänmaanlakka 

2004, 166) 

Epäonnistuessamme jossain meille annetussa tehtävässä alamme miettimään syitä 

tapahtuneelle. Hyvän itsetuntemuksen omaava ihminen pystyy tehtyjen virheiden 

edessä käsittelemään ne ja ratkaisemaan opituista virheistä vastaavat vastaantulevat 
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ongelmat. Itsetuntemus muotoutuu juuri näiden opittujen ja tehtyjen päätösten 

kautta läpi elämän. (Järvinen, P. 72-71) 

 

6 Urakehitys yksilön kannalta 

 

6.1 Yksilön elämänura 

 

Urakehitystä tarkasteltaessa tulee ottaa ensimmäiseksi huomioon, että se on suoras-

sa korrelaatiossa yksilön oman elämänuran kanssa. Molemmat urat menevät limit-

täin toistensa kanssa, ja tehdyt päätökset kummassakin ovat täynnä erilaisia mahdol-

lisuuksia, uhkia sekä erilaisia käänteitä. Olavi Salminen jaottelee kirjassaan yksilön 

elämänuran seitsemään eri vaiheeseen: (Salminen, O. 2005, 45-47) 

 Siirtymä aikuisuuteen (17-22v) 

 Aikuisuus (22-28v) 

 Kolmenkympin siirtymä (28-33v) 

 Juurtuminen (33-40v) 

 Keski-iän siirtymä (40-45v) 

 Aikuisuuden keskivaihe (46-59v) 

 Seniorivaihe (60-v) 

1. Yksilön siirtyessä lapsuusvaiheesta aikuisuuteen aletaan luoda omaa henkilö-

kohtaista aikuista identiteettiä. Tarkastellaan riippuvuutta omiin vanhempiin 

sekä luodaan uusia suhteita perheen ulkopuolelta. Yksilö alkaa tavoitella kohti 

toiveita ja haaveita tulevaa uraa koskien. 
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2. Aikuisuudessa yksilö rakentaa omaa elämäänsä tavoitteidensa pohjalta. Luo-

daan vakaata perustaa omalle elämälle työn sekä yksityiselämän avulla, sekä 

selkeytetään jo aiemmin kehitettyjä tavoitteita.  

3. Kolmenkympin siirtymässä kyseenalaistetaan aiemmin luodun elämän raken-

teita, sekä tarvittaessa muutetaan niitä. Kysytään itseltä syitä tehdyille valin-

noille, sekä pohditaan tulevia valintoja. Syvennetään aiemmin luotuja raken-

teita ja laajennetaan niitä. 

4. Juurtumisvaiheessa luodaan ammatillista uraa ja vakiinnutaan. Toteutetaan 

nuoruusvaiheen unelmia, tavoitteita ja pyrkimyksiä. Yksilö alkaa luoda yhteis-

kunnallista rooliaan ja alkaa käsitellä mahdollisia ristiriitoja tavoitellun ja ta-

voitetun asemansa kanssa. Ristiriitoja voivat aiheuttaa lisääntyvät ja odotta-

mattomat paineet töissä ja yksityiselämässä. 

5. Keski-iän siirtymisvaiheessa pohditaan tehtyjä valintoja ja niiden oikeellisuut-

ta. Mietitään iän mukanaan tuomia poissuljettuja ja uusia mahdollisuuksia 

omassa elämässä. Tarkasteltujen asioiden pohjalta yksilö voi tuntea petty-

mystä tai ylpeyttä siihen asti eletystä ja saavutetusta elämästään. 

6. Aikuisuuden keskivaiheella muodostetaan uudelleen elämän tärkeysjärjestyk-

set. Pohditaan oleellisen ja epäoleellisen eroja sekä yksityiselämässä, että 

työelämässä. Arvioidaan saavutettuja tuloksia ja vertaillaan sitä suhteessa ul-

komaailmaan.  

7. Seniorivaiheessa kartoitetaan uusia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. 

Toimitaan luopumisprosessin kanssa ja rakennetaan uutta elämää mahdolli-

suuksien sisällä. Suhde kuolemaan, sairauksiin ja menetyksiin tulee todeksi ja 

läheiseksi. 

Elämänuraa on perinteisesti kuvattu syntymästä alkavaksi jatkumoksi kohti vanhem-

muutta, jonka alaspäin avautuvan paraabelin keskivaiheen jälkeen aletaan laskea. 

Kuvausta on kritisoitu siitä, ettei elämässä tarvitse olla yhtä ainutta huippukohtaa, 

vaan se voidaan ymmärtää erillisinä hyvinä ja huonoina ajanjaksoina. (Salminen, O. 

2005, 47-48) 
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6.2 Yksilön urakehityksen tulkitseminen 

 

Yksilön uraa ovat määritelleet paljon monet uratutkijat. Määrittelyissä on tuotu seu-

raavanlaisia tulkintoja paljon esille: 

 Yksilön ura on läpi elämän käsittävä työpaikkojen jatkumo. Uran kehittymistä 

ja liikkuvuutta tarkasteltaessa mukaan lasketaan monia erinäisiä toimia kuten 

toimien ketju, urapolku, elämänura ja objektiivinen ura. 

 Ura mielletään itseä tyydyttäväksi ammatilliseksi edistymiseksi ja kehittymi-

seksi oman ammatin sisällä. 

 Ura on kehitysprosessi, joka pitää sisällään oman identiteetin sekä persoonal-

lisuuden jatkuvaa kehitystä.  

 Uralla sosiaalistutaan ja luodaan uusia kontakteja uran kannalta tärkeisiin 

suuntiin. Organisaation sisällä pyritään hankkimaan kokemuksia, jotka 

edesauttavat kehittymistä. 

 Ura on yksilöllisen elämän ja työn tasapainoa. Uralla pyritään onnistumaan 

samaan aikaan lapsen, koululaisen, kansalaisen, työntekijän, puolison ja kas-

vattajan roolissa. 

 Ura jaetaan monesti vuodenaikoihin, joilla jokaisella on omat eriävät ominai-

suutensa kehityksessä kuten kevät, kesä, syksy ja talvi. 

 Ura kytkeytyy läheisesti toimintaorganisaation sisällä olevien eri ryhmien 

normeihin ja odotuksiin. 

 Ura on kulttuurisidonnainen ilmiö. Kussakin kulttuurissa syntyy niille ominai-

sia urapolkuja. Muodostuneita uria voidaan pitää tyypillisinä tai epätyypillisi-

nä. 

 Ura on tietopääoman kasvattamista erinäisten koulutusten, tutkinnoiden sekä 

pätevyyksien suorittamisen myötä. Koulutuksilla pyritään saavuttamaan or-

ganisaatiossa kasvua sekä taloudellisen pääoman kasvua. 



21 

 

 Uralla innovatiivinen pääoma, kuten uudet ideat, keksinnöt, omaperäisyys se-

kä riippumattomuus eivät monesti mukaudu organisaatioihin helposti. (Sal-

minen, O. 2005, 52-56) 

 

6.3 Työelämän ammatillinen kaari 

 

Yhdeksi suosituimmaksi uran ammatillista kaarta kuvaavaksi malliksi on noussut viisi-

vaiheinen malli, joka jakaa urakaaren ennen eläkeikää neljäksi jaksoksi. 

 A Nuori työelämässä 

 B Nuori aikuinen 

 C Aikuinen 

 D Kokenut aikuinen 

 E Aktiivityöstä vapautunut 

Vaiheessa A aloitetaan oppiminen normaalisti alhaalta ylöspäin hierarkian sisällä. 

Nuori hakee paikkaansa organisaatiossa yrittämisen ja virheiden kautta. Aikanaan 

aloitteleva toimija kehittyy oppipojasta kisälliksi ja aikanaan omassa tekemisessään 

ammattilaiseksi. 

Vaiheessa B korostuu yksilön työn näkeminen kasvuna ja kehittymisenä. Yksilö kokee 

ryhmäytymisen tärkeäksi oman kehittymisen kannalta. Vanhempien työntekijöiden 

opastus ja hyväksyntä motivoi yrittämään ja saavuttamaan enemmän työmaalla. 

Oman panos organisaatiolle koetaan hyväksi asiaksi, ja yksilö tuntee antavansa jotain 

työpanoksellaan yhteiseen hyvään. Suuri osa virheistä omassa ammatissa on jo koet-

tu, ja jatkuva kehitys luo itsevarmuutta enemmän. 

Vaiheessa C yksilö kokee edelleen antavansa työpanoksellaan paljon organisaatiolle, 

mutta vähemmällä ponnistelulla. Opitut virheet ovat tuoneet varmuutta tekemiseen 

ja toimimiseen. Yksilöstä on tullut tärkeä organisaation toiminnalle. 
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Vaiheessa D yksilö kokee huippuvuosien olevan takanapäin. Hän kokee kuitenkin vie-

lä halua vaikuttaa ja viihtyä töissä. Yksityiselämän muut arvot ja osa-alueet menevät 

monesti työn ohi.  

Vaiheessa E aktiivityönteko alkaa olla loppuvaiheessa. Eläkkeelle siirtyminen tapah-

tuu välittömästi tai liukuen. Työn, harrastusten ja yksityiselämän tasapaino etsii uutta 

muotoaan. Yksilölle voi tulla monia tuntemuksia vapautuneisuudesta ahdistuneisuu-

teen yhden elämän osa-alueen tullessa päätökseen. 

Työelämässä ilmenee monesti tarvetta uudelleen ajatella tehtyjä uravalintoja ja ura-

polkuja. Tylsistyminen tai riittämättömyyden tunne saavat yksilön pohtimaan uusia 

mahdollisuuksia sekä mahdollisia muutoksia. Omaan työhön kasvetaan kiinni ja täl-

löin aletaan miettiä uusia uria motivaation valossa. (Salminen, O. 2005, 57-61) 

 

6.4 Työn ja yksityiselämän tasapaino 

 

Työ ja yksityiselämä ovat kiinteä kokonaisuus yksilön elämässä. Ihanteellisin pyrkimys 

olisi tasapaino näiden kahden välillä, jossa molemmat osa-alueet voisivat olla tasa-

painossa keskenään. Konkreettisin malli tästä on se, kuinka monta tuntia viikossa 

toinen vie aikaa toiselta. Esimiesasemassa olevalle tämä korostuu siten, kuinka mon-

ta tuntia viikossa ajatukset ovat tehdyissä ja tekemättömissä päätöksissä työn suh-

teen. Irtautuminen työasioista on monesti vaikeampaa esimiesasemassa olevalle kuin 

työntekijäpuolella toimivalle. (Salminen, O. 2005, 61) 

Kiihkeän työrytmin aloilla on monissa yrityksissä siirrytty tasapainottamisen suuntaan 

erilaisilla pienemmillä ja pitkäkestoisilla ohjelmilla. Yrityksen sisältä tuleva rohkaisu ja 

kannustus moniin vapaa-ajan liikunnan ja harrastamisen aktiviteetteihin voidaan 

parhaimmassa tapauksessa kokea suuresti työvirettä kehittävänä toimena. Yksityis-

elämän ja työn tasapainossa voidaan havaita ainakin seuraavanlaisia malleja (Salmi-

nen, O. 2005, 62) 

 Konfliktiajattelussa työ ja yksityiselämä nähdään jännitteisenä keskenään. 

Kummankin osa-alueen rakenteet mielletään toisiansa hidastavina tekijöinä 
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ja täten on tingittävä toisesta saadakseen toiselle tilaa. (Salminen, O. 2005, 

62) 

 Myötäajattelussa mielletään molemmat toisiaan tukevaksi elementiksi. Har-

rastusten kautta hankitaan mielekkäällä tavalla kompensaatiota työelämää 

kohden. Työn avulla voidaan korvata puutteita yksityiselämän puolella. (Sal-

minen, O. 2005,62) 

 Yksilöllinen ajattelu on toisen osa-alueen tiedostamista, mutta täysin erillistä. 

Vapaa-ajalla työhön ei uhrata aikaa, eikä työssä mietitä yksityiselämää. Työs-

tä ja vapaa-ajasta tulee toisilleen erilaiset kuplat joiden väliä kuljetaan. (Sal-

minen, O. 2005,62) 

 Peilikuva-ajattelussa mielletään molemmat toisiansa heijastavaksi toiminnak-

si. Toisessa tapahtuneet muutokset vaikuttavat vahvasti toiseen elämän osa-

alueeseen. (Salminen, O. 2005,62) 

Monien stressaavimpien työelämän osa-alueiden kanssa tulee useasti ongelmia juuri 

yksityiselämän puolelle. Työn tuleminen rankasti omaan vapaa-aikaan aiheuttaa pa-

himmassa tapauksessa suunnattomia paineita perhe-elämään ja vapaa-ajan toimin-

taan. Työn ja vapaa-ajan korrelaation väliin ei monien tutkijoiden mukaan tulisi syn-

tyä henkisiä tai fyysisiä sanktioita puoleen tai toiseen. Tutkimusten mukaan suuressa 

osassa yrityksistä ylin johto ei rohkaise esimiehiä suhtautumaan myönteisesti henki-

löstön perhetarpeisiin tai vapaa-ajan käyttöön. Julistettujen ja toteutettujen arvojen 

erot korostuvat näissä suuresti. (Salminen, O. 2005,64) 

 

6.5 Hyvinvointi uralla 

 

Hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista työssä puhutaan ja tiedetään paljon, mutta tietä-

mys ja pyrkimys ei monessa tapauksessa kohtaa toteutettuja tuloksia. Ihmisen järjes-

telmällinen, mutta tahaton väärinkäyttö on lisääntynyt. Yksi näistä tekijöistä on epä-

tasainen vaihtosuhde työnantajan ja työntekijän kesken. Kyseessä on työntekijän 

osaamisen vaihtosuhde työnantajan vastiketta kohtaan. (Salminen, O. 2005, 68) 
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Työhyvinvointi on monien mielestä sitä mitä iloa työntekijä saa työn sisällöstä. Uu-

pumus kehittyy työnantajan ja työntekijän vaihtosuhteen ollessa epäedullinen. Oman 

vaikuttamisen määrä työhön heikkenee ja yksilö kokee olevansa olosuhteiden armol-

la. Hallinnan katoamisen tunne aiheuttaa pahoinvointia, joka näkyy työterveyslaitok-

sen mukaan sairauslomien lisääntymisenä. Sairastumiseen vaikuttivat olennaisesti 

enemmän työelämän laatu kuin omat elämäntavat. Työelämässä suhde omaan esi-

mieheen, vaikutusmahdollisuudet, toverituki sekä työn monipuolisuus vaikuttivat 

suuresti jaksamiseen työssä. Johtaminen ja esimiehenä toimiminen korostuu erityi-

sesti työhyvinvoinnin edistämisessä. Alaisten tarkkailu ja hyvinvoinnin edistäminen 

kuuluu olennaisena osana työnjohdon toimenkuvaan. On myös huomioitava jokaisen 

vastuu itsestään, eikä kaikkea työhyvinvointiin liittyvää voida sysätä pelkästään esi-

miehen syyksi. (Salminen, O. 2005, 69-73) 

 

6.6 Erottamisen käsittely urakehityksessä 

 

Ihmisiä erotetaan päivittäin erinäisistä syistä. Aina syy ei ole henkilön epäpätevyys, 

vaan taustalla voivat olla yrityksen taloudelliset tai henkilöstölliset muutokset. Esi-

miehelle jää tärkeä rooli tässä prosessissa. Hänen tulee osata perustella syyt työnte-

kijän erottamiselle ja yrityksen toiminnasta poisjättämiselle. Erottamisessa tärkeim-

miksi asioiksi nousevat syy, keitä se koskee ja miksi kyseinen henkilö joudutaan erot-

tamaan. Erottamiselle voidaan nähdä seuraavanlaisia syitä (Salminen, O. 2005, 77) 

 Johdon tai omistajan vaihdos 

 Liiketoiminnan supistaminen 

 Yrityksen kannattavuuden heikentyminen 

 Näkemyserot johdon ja työntekijän välillä 

 Muutos ammattitaidollisessa tai henkilökohtaisessa työpanoksessa 

 Kahden yrityksen fuusioituminen 
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 Näpistäminen tai jokin muu rikos 

Mikäli ero saadaan hyvin hoidettua, niin yhtiö saa myönteistä julkisuuskuvaa talon 

sisältä ja ulkopuolelta. Huonolla eroprosessilla joudutaan pahimmassa tapauksessa 

huonoon valoon yhtiön puolelta. Erottaminen saattaa myös aiheuttaa vakavia talou-

dellisia riskejä huonosti toteutettuna. Monesti erottavalla esimiehellä on väärä luulo 

siitä että rahallinen korvaus järjestäisi erotettavan tyytyväisyyden täysin. Rahallinen 

korvaus antaa tietty eräänlaista tukea ja varmuutta tulevaisuutta kohden, mutta eri-

tyisesti erotettavat haluavat monesti tiedon syistä ja niihin johtaneista asiahaaroista. 

(Salminen, O. 2005, 78) 

Erottamisen jälkeen työntekijä alkaa tavallisesti etsiä uutta työtä.  Uutta työtä etsit-

täessä käydään läpi edellisen urakarikon huonoja ja hyviä puolia. Saatetaan jopa ha-

vahtua uudestaan omista haaveistaan muun alan töitä kohti, joita ei tullut omassa 

edellisessä työssä ajateltua. Tästä voidaan päästä uudelleenkouluttautumaan tai jat-

kokouluttautumaan toiseen ammattiin. (Salminen, O. 2005, 78-79) 

Uuden työpaikan etsintä on monelle pitkään edellisessä työssä olleelle iso prosessi. 

Uutta työtä etsittäessä pyritään itseohjautuvuuteen. Etsitään edellistä vastaavaa alaa 

tai siitä poikkeavaa. Seuraavassa käsitellään uuteen työpaikkaan liittyviä pohdintoja 

ja toimintoja (Salminen, O. 2005, 82) 

 

 Ammattikokemus ja osaaminen 

 Työmarkkinatilanne 

 Työpaikan sijainti ja tätä kautta asumisen ja siirtymisten järjestäminen 

 Palkkaus sopimuksen ja osaamisen mukaan 

 Kokemuksen kautta oikean tyyppisen työn hakeminen 

 Oikeanlainen asennoituminen muuttuvaan työympäristöön 

 Työnhakumenetelmien hallitseminen 
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 Omien mahdollisuuksien tiedostaminen työhön liittyen 

 Työpaikan etsinnät suhteet tehtävät valmistelut, kuten puhelinyhteydet ja ta-

paamiset 

 Oikea ajoitus 

 Organisaation muutoksen seuraaminen 

(Salminen, O. 2005, 62) 

 

7.1 Urakehitys johtamisen kannalta 

 

Edellisessä käsitelty urakehitys yksilön kannalta hyödyttää oikein toteutettuna esi-

miestä ja organisaatiota. Organisaatio tai yritys yleensä henkilöityy esimiehen kykyyn 

johtaa toimintaa. Henkilöstö kuuluu olennaisena osana yritykseen, mutta johtamisen 

kautta yritys saa kasvonsa. Johtamista ja organisaatiota tulisi käyttää yksilöä tukeva-

na ja kehittävänä toimena, joka ohjaisi yksilöä kohti joustavaa urakehitystä. Henkilös-

tön kehityksessä tulisi johtotason ottaa huomioon eri tasojen ohjautuvuus urakehi-

tyksessä. Yrityksessä aletaan herkästi ohjata korkean tason toimijoita uraputkeen, 

mutta tärkeää olisi myös tiedostaa keski- sekä alempitasoisten henkilöiden ohjautu-

vuus eteenpäin. (Salminen, O. 2005, 85) 

 

7.2 Organisaation sisäinen ura 

 

Toimiva organisaatio tarvitsee toimiakseen motivoituneita, yhteistyökykyisiä sekä 

kuormitusta jaksavia resursseja. Toimivan liikeidean kehittänyt yrittäjä toimii aluksi 

yksin, hän toimii itsensä johtajana ja kommunikoi lähinnä tilaajien, ryhmien ja per-

heenjäsenten kesken. Toiminnan jatkuessa yrittäjä alkaa kasata ympärilleen hänen 

toiveitaan tavoittelevia kykeneviä ihmisiä.  Esimiesjohtajan tehtäväksi muotoutuu 

pian töiden delegointi ja vastuun jakaminen. Yrittäjän persoonallisuudesta ja osaami-
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sesta riippuu se kuinka hyvin hän osaa johtaa toimintaa. Osa yrittäjistä kykenee joh-

tamaan toimintaa alusta alkaen mallikkaasti, mutta osa joutuu luovuttamaan johta-

misvastuuta enemmän alaisilleen. (Salminen, O. 2005, 86) 

Yrityksen kehittyessä suuremmaksi, korostetaan toimijoiden sisäistä vastuunkantoa. 

Sisäisen vastuunkannon kasvun myötä tulisi osaaville esimiehille kehittyä taito ohjata 

itseään ja alaisiaan kohti mielekästä urakasvua. Yksilöiden tarvetta ohjautua kohti 

mielekkäämpiä työtehtäviä tulisi kuunnella ja rohkaista. Ohjautuvuudella on myön-

teinen kehitys koko organisaation kannalta. Pätevä esimies ei jättäydy pelkästään 

alaisistaan saamaansa ennakkokuvaan, vaan osaa muokata suhtautumistaan käytän-

nön johtamisen edetessä. (Salminen, O. 2005, 86-87) 

 

7.3 Työympäristön muutos ja erilaisuuden johtaminen 

 

Monilla aloilla on viime vuosien aikana koettu murrosta johdettavien ja näihin liitty-

vien asenteiden suhteen. Sukupuolisyrjintä, maahanmuuttajat ja ikäihmiset ovat mo-

nesti keskustelun aiheena. Esimiehet eroavat suuresti siinä kuinka tasavertaisesti he 

alaisiaan kohtelevat. Vaikka esimies osaisi korrektisti toimia ja vaikuttaa suvaitsevalta 

erilaisuutta kohtaan, saattaa hän alitajuisesti, ja välillä tietoisesti suosia enemmän 

arvostamaansa työntekijäryhmää.  Ihmisten erilaisuuden käsittelyssä ja ymmärtämi-

sessä on monia haasteita. Suvaitsevaisuus yhtiössä ei aina välttämättä suoraan kään-

ny käytännön hyödyksi, vaan voi jäädä ainoastaan mielikuvaksi yhtiön sisällä. Organi-

saatio joka kykenee kääntämään erilaisuuden voimavaraksi, menestyy kilpailijoitaan 

suuremmalla todennäköisyydellä työmarkkinoilla. (Salminen, O. 2005, 89) 
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7.4 Iän johtamisen haasteet 

 

Työssäkäyvän väestön ikääntyminen on ollut jo pitkään tiedossa eri aloilla. Sotien 

jälkeen syntyneiden ihmisten määrä on saanut aikaan eräänlaisen eläkepommin lähi-

tulevaisuudessa. Suomessa työelämässä työskentelevien ihmisten ikäjakauma on 

EU:n korkeimpia. Liki kolmannes kokonaistyövoimasta on yli 50-vuotiaita. Työvoiman 

siirtymä luo uusia haasteita työorganisaatiolle. Vanhemman työelämän ammattilai-

sen hiljaisen tiedon siirtäminen nuorelle aloittelevalle ammattilaiselle on nähtävä 

mahdollisuutena enemmän kuin pelotteena. (Salminen, O. 2005, 92-93) 

Työorganisaation työjakauman ihannetilanne olisi monipuolinen ja eri-ikäinen työvä-

estö. Tasainen jakauma auttaisi osaltaan hiljaisen tiedon siirtymistä ylhäältä alaspäin. 

Monesti yritykset ovat kuitenkin epätasaisen jakauman organisaatioita. Ikäjakauma 

on joko yksipuoleinen tai täysin ääripäiden organisaatio. Väestön vanhetessa ja ja-

kauman kallistuessa puhutaan monesti eräänlaisen ikästrategian luomisesta. Ikäjoh-

tamisen perusteiksi on annettu muun muassa seuraavanlaisia perusteita (Salminen, 

O. 2005, 94-95) 

 Ikääntyvien työntekijöiden ammattitaito vaatii arvostusta ja yksilöllistä kohte-

lua 

 Työkyvyn maksimoiminen oikein kohdistetuilla työtehtävillä ja sitä kautta sai-

raustapausten minimointi 

 Eläkekustannusten ennalta arviointi ja toimenpiteet siihen liittyen 

 Työvoimapulan lisääntyminen monilla aloilla 

 Ikääntyvien työntekijöiden osaamisen siirtäminen nuoremmille vaatii osaavaa 

johtamistyyliä 

 Ikäjakauman monipuolisuuden käyttäminen tehokkuuden lisäämiseksi 

 Henkilöstöjohtamisen tärkeys korostuu tuottavuuden tekijänä 
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 Mikäli iäkäs työntekijä suoriutuu työssään heikosti, pidetään syynä yleensä 

osaamisen puutetta tai laiskuutta. Nuori pääsee yleensä löyhemmin perustein 

vastuusta, perusteina tilanne ja tilapäisyys. 

 Yhteishenki on yleensä parempi samanikäisten työntekijöiden piirissä, myös 

irtisanomiset ovat harvinaisempia verrattuna ikäjakautuneeseen ryhmään. 

 Työntekijät hakeutuvat mielellään samanikäisiin ja itsensä kaltaisiin ryhmiin 

Päivittäisjohtamisessa tulisi ottaa huomioon työntekijöiden erilaisuus, sekä erilaisuus 

kykyyn toteuttaa annettuja tehtäviä. (Salminen, O. 2005, 96) 
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8. Opinnäytetyön kyselyn purku, analysointi sekä toimen-

pide-ehdotukset 

 

Suurimmaksi osaksi saadut tulokset ovat myönteisiä, eniten parannettavaa näyttäisi 

olevan yhteisissä tiedotustilaisuuksissa ja palavereissa. Rakennustyömaalla toteutet-

tavaa viikoittaista työmaapalaveria voitaisiin aikataulun puitteissa parantaa rajaamal-

la tärkeät ajankohtaiset aiheet ja näkökulmat tiiviiksi paketiksi jokaiselle palaverille. 

Palaverit voivat helposti muuttua rutiininomaiseksi, mikäli käsiteltävänä on paljon 

asioita, jotka olisi voitu lukea palaveria edeltävästä sähköpostista.  

 

Toteutettavat tiedotuspalaverit voitaisiin suunnitella siten, että tiedotuksen pitävän 

esimiehen yksinpuhelun sijaan tilalle tuotaisiin ryhmäkeskustelu asiasta. Ryhmässä 

tapahtuva vuorovaikutus voisi edesauttaa asian sisäistämisen, etenkin jos aihe on 

osalle ryhmästä ristiriitainen tai vaikea. Vuorovaikutus antaisi ryhmässä oleville mah-

dollisuuden muuttaa ja selkeyttää omaa kantaansa keskustelun edetessä. Vuorovai-

kutukseton palaveri voi pahimmillaan jättää esimiehelle ja ryhmässä oleville epäsel-

keän kuvan tilanteesta. 

 

Työn toteutukseen liittyvät ideointipalaverit ovat etenkin tärkeitä esimiehen ja ryh-

mässä olevien vuorovaikutuksen suhteen. Ryhmän sisällä tulisi olla avoin yhteistyötä 

edistävä ilmapiiri, jotta myös hiljaisimmat ryhmäläiset voisivat osallistua keskuste-

luun. Avoin ja työkaveria rohkaiseva keskustelu parantaa työn lopputulosta, sekä 

yleistä ilmapiiriä. Esimiehen ohjaava esimerkki dialogiin antaa jokaiselle osallistujalle 

mahdollisuuden vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. 

 

Palavereita voidaan kehittää mielekkäämmäksi ja tehokkaammaksi pohtimalla pala-

verin tarkoitusta ja tavoitetta. Osallistujien tulisi tietää ennalta palaverin tärkeimmät 

asiakohdat, nämä voitaisiin toimittaa heille ennakkoon sähköpostilla. Jokainen osal-

listuja voi täten miettiä palaveria varten mahdollisia kysymyksiä, sekä omaan toimi-

pisteeseen liittyviä heille epäselkeitä työkohtia esitettäväksi.   
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1. Huomioidaanko organisaationne eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tar-

peet työn arjessa? 

Maastorakentajilla otetaan hyvin eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien työnte-

kijöiden tarpeet huomioon. Ongelmatilanteissa voidaan ongelmitta ja vaivattomasti 

lähestyä omaa lähintä esimiestään. Työkyky saadaan maksimoitua hyvin kohdistetuil-

la työtehtävillä, tämä kertoo henkilöstöjohtamisen tärkeydestä ja vaikuttaa suoraan 

yhtiön tuottavuuteen myönteisenä tekijänä.  

Yhteishenki on yleensä parempi samanikäisten työntekijöiden piirissä, myös irtisa-

nomiset ovat harvinaisempia verrattuna ikäjakautuneeseen ryhmään. Työmaalla 

Vanhemman työelämän ammattilaisen hiljaisen tiedon siirtäminen nuorelle aloittele-

valle ammattilaiselle on kuitenkin nähtävä arvokkaana mahdollisuutena.  

Iän ja erilaisuuden johtaminen tulee esille etenkin työmaan tilannejohtamisessa. Joh-

tajan uskallus olla oma itsensä ja kyky toteuttaa itselleen soveliainta tapaa johtaa voi 

erilaisten ihmisten eri halujen kanssa olla välillä hankalaa. Vahva itsensä ymmärtämi-

nen ja kyky korostaa omia hyviä puolia johtajana antaa työntekijälle uskallusta lähes-

tyä omaa esimiestään avoimesti ja vapaasti. Näin saadaan esimiehen ja työntekijän 

välistä kuilua pienennettyä huomattavasti.  

Työmaan jatkuvat muutokset ja niihin sopeutuminen vaatii johtavalta ihmiseltä in-

noittavaa ja luovaa leadership-tyyppistä johtamista. Pelkkä reagointi ympäristön ja 

työntekijöiden toiveiden muutoksiin ei riitä, vaan proaktiivisuus ja nopea reagointi 

muutoksiin tulevat keskeisiksi asian etenemisen kannalta. 

 

2. Suunnitellaanko työt yksilöllisesti kunkin vahvuudet ja työkyky huomioiden?   

Jokaiselle työntekijälle pyritään antamaan mahdollisuus kokeilla uusia haasteita 

omassa työtehtävässään, mikäli työntekijä näin haluaa. Työntekijälle pyritään resurs-

sien mukaan tarjoamaan uusissa haasteissa taustatukea, sekä opastusta tarvittaessa. 
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Työntekijöiden osaamistausta ja kokemus pyritään hyödyntämään työyhteisön sisällä 

mahdollisimman hyvin. 

Luvussa 6.3 käsitellään työelämän ammatillista kaarta, jossa tarkastellaan työntekijää 

viidessä eri tasossa urakaarella. Työntekijöiden sijoittaminen vanhempien ja ko-

keneempien työntekijöiden joukkoon vaatii johtajalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja 

työmaan sen hetkisen tilanteen lukutaitoa. Uuden työntekijän ryhmäyttäminen työ-

porukkaan on pitkälti yksilöstä kiinni, mutta johdon puolelta sitä voidaan myös suu-

resti edesauttaa ja tukea monin eri keinoin. Uuden työntekijän esitteleminen työ-

maalla johtajan toimesta helpottaa yhteisöllisyyttä vanhan ja uuden työntekijäpolven 

välillä. 

Tavoitejohtamisen mallia voidaan käyttää hyvin työntekijöiden vahvuuksia ja työky-

kyä johdettaessa. Asioita pyritään johtamaan kohti määrättyä päämäärää, päämäärä 

voidaan ottaa osatavoitteeksi tai kokonaistavoitteeksi. Alempien ja ylempien johtaji-

en tulee yhdessä määrittää yhteiset tavoitteet ja tätä kautta määrittää tulosten va-

lossa yksilöille omat päävastuualueet. Mallille tyypillistä on pyrkiä pitämään johtajien 

kontrolli alaisista sekä alaisten yksilöllinen tavoitteellisuus ja vastuunkanto tehdystä 

työstä yhteisenä tavoitteena. Tavoitteet tulisi asettaa siten että jokainen työntekijä 

tietää oman ja siihen liittyvät työnaikaiset työsuoritteet. Tarvittava ohjaaminen ja 

valmentaminen tulisi järjestää tarvittaessa, sekä tulosten arviointi ja kehittäminen 

tulisi olla työmaalla jatkuvaa ja pitkäjänteistä.  

 

3. Onko henkilöstöllä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja työvuoroihinsa? 

Kohteesta ja henkilöstöryhmästä riippuen omiin töihin ja työvuoroihin voi vaikuttaa. 

Oma aloitteellisuus, sekä oman esimiehen kanssa toimiva vuorovaikutus lisää vaiku-

tusmahdollisuuksien toteutumista. 

Luvussa 6.4 käsittelen työn ja yksityiselämän tasapainoa, ja kuinka molemmat täy-

dentävät toisiaan. Pyrittäessä ihanteellisimpaan tasapainoon näiden kahden välillä, ei 

kaikki aina suju täysin ongelmitta. Molempien viedessä toiselta osa-alueelta monia 

tunteja viikossa, tapahtuu paljon ristiriitoja. Esimiesasemassa olevalle tämä korostuu 
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siten kuinka monta tuntia viikossa ajatukset ovat tehdyissä ja tekemättömissä pää-

töksissä työn suhteen. Yksityiselämän puolella tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa 

työmaalla työn laatuun, vaikka näin ei teoriassa saisi olla.  

Työmaalla tapahtuva jatkuva kiire kiihkeä työrytmi voivat osalle yksilöistä tuntua vä-

lillä hyvinkin raskaalta. Yrityksen sisällä voitaisiin järjestää tasapainottamisen suun-

taan tähtääviä erilaisia pieniä ja pitkäkestoisia ohjelmia, joilla muun muassa kannus-

tettaisiin työntekijöitä vapaa-ajan liikunnan ja harrastamisen pariin. Yhteiset aktivi-

teetit voisivat nostaa työvirettä ja auttaa yhteishengen luomisessa. Yksityiselämän ja 

työn tasapainossa ei tarvitsisi ottaa negatiivista vastakkainasettelua, vaan pyrkiä löy-

tämään yhteisillä aktiviteeteilla yhteiseen hyvään tähtääviä toimenpiteitä. Työn ja 

vapaa-ajan korrelaation väliin ei tulisi syntyä henkisiä tai fyysisiä sanktioita puoleen 

tai toiseen. Yrityksen ylimmän johdon tulisi resurssiensa valossa suhtautua myöntei-

sesti henkilöstön perhetarpeisiin ja vapaa-ajan käyttöön. Julistettujen ja toteutettu-

jen arvojen erot korostuvat näissä suuresti. 

 

4. Mitä palautemittareita teillä on käytössänne? 

Yksittäiselle työntekijälle palaute annetaan kasvotusten ilman turhia kiertelyitä. Yri-

tyksen tasolla käytössä ovat mm. asiakaspalautteet, tapaturma-, ylityö- ja poissaolo-

seuranta, taloudellinen seuranta, toiminnan sisäinen arviointi, toiminnan ulkoinen 

arviointi, RALA, vakuutusyhtiön tilastot sekä työterveyshuollon tilastot. 

 

5. Numeerisen arvioinnin keskiarvo ja tulosten analysointi 

a. Tyytyväisyys ja viihtyminen työssä 4,5 

b. Henkinen jaksamien 4 

c. Fyysinen jaksaminen 4 

d. Työyhteisön me-henki 4,5 

e. Avoimuus asioiden selvittelyssä 4,5 

f. Työkaverit tukevat minua työssäni 4 

g. Saan rakentavaa palautetta ja kannustusta 4 
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h. Yhteiset tiedotustilaisuudet ja palaverit ovat kehittäviä 3 

i. Miten olen hoitanut omat työtehtäväni 4 

j. Esimieheni johtaa hyvin työyhteisöäni 4,5 
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Liitteet 

Liite 1. Opinnäytetyökysely 

 

1. Huomioidaanko organisaationne eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien 

tarpeet työn arjessa?  

 

2. Suunnitellaanko työt yksilöllisesti kunkin vahvuudet ja työkyky huomioi-

den?  

 

3. Onko henkilöstöllä vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja työvuo-

roihinsa? 

 

4. Mitä palautemittareita teillä on käytössänne? 

 

5. Seuraaviin kysymyksiin vastataan arvoilla 1-5 kysymyksen perään, ykkösen 

ollessa alhaisin arvo. 

a. Tyytyväisyys ja viihtyminen työssä () 

b. Henkinen jaksaminen () 

c. Fyysinen jaksaminen () 

d. Työyhteisön me-henki () 

e. Avoimuus asioiden selvittelyssä ()  

f. Työkaverit tukevat minua työssäni () 

g. Saan rakentavaa palautetta ja kannustusta ()  

h. Yhteiset tiedotustilaisuudet ja palaverit ovat kehittäviä ()  

i. Miten olen hoitanut omat työtehtäväni () 

j. Esimieheni johtaa hyvin työyhteisöäni () 

 

 


