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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa sitä, mitä business coachingis-
ta ja johtamiseen liitettävistä tunneälytaidoista jo tiedetään sekä miten business 
coachingin ja tunneälytaidot voisivat tukea valmentavaa johtajuutta. Tutkimuskysymyk-
set olivat: Mitä business coaching on? Mitä ovat johtamiseen liitetyt tunneälytaidot? ja 
Miten business coachingilla ja tunneälytaidoilla voidaan tukea valmentavaa johtajuutta? 
 
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä business coachingista ja johta-
miseen liittyvistä tunneälytaidoista sekä niiden linkittymisestä valmentavaan johtamis-
tapaan. Pyrkimyksenäni oli myös löytää sellaisia tekijöitä sekä business coachingista 
että tunneälytaidoista, joita käyttämällä ja soveltamalla voitaisiin tukea valmentavaa 
johtajuutta käytännössä. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Kirjallisuuskatsaus toteutettiin vaihe vaiheelta. Aineisto kerättiin kesän ja syksyn 2014 
aikana neljästä eri tietokannasta; Academic Search Elite, Business Source Premier, 
Emerald Journals ja Melinda. Hakusanoilla ja muodostetuilla hakulausekkeilla löytyi 
yhteensä 408 tutkimusta. Alkuperäistutkimukset valittiin ennalta määritettyjen sisäänot-
tokriteereiden mukaan. Kokotekstin perusteella valittujen alkuperäistutkimusten näytön 
aste sekä laatu arvioitiin, jonka jälkeen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin 6 alkupe-
räistutkimusta. Hyväksyttyjen alkuperäistutkimusten sisältö analysoitiin induktiivisella 
sisällön analyysillä. 
 
Kirjallisuuskatsauksen merkittävämpänä tuloksena voitiin pitää tunneälytaitojen linkit-
tymistä vahvasti sekä coachingiin että valmentavaan johtamiseen. Coaching kehitti yk-
silöiden itsetietoisuutta, reflektiivisyyttä sekä itsesäätelykykyä. Coachingin onnistumi-
nen oli tulosten mukaan riippuvainen organisaation antamasta tuesta, coachattavan yksi-
lön aktiivisuudesta, omasta halusta oppia ja kehittyä sekä tahdosta olla coahattavana. 
Kirjallisuuskatsauksen tulokset antoivat viitteitä siitä, miten business coachingin käyttö 
tuki johtajia, johtajien tunneälytaidot vahvistuivat ja sitä kautta johtajien oli helpompi 
sisäistää ja ymmärtää valmentavan johtajan (esimies-coach) rooli. Tunneälykäs johtaja 
kykeni yksilöä kunnioittavaan, arvostavaan ja vastavuoroiseen johtamiseen. Valmentava 
johtajuus perustui arvostukselle ja luottamukselle ja se loi yksilölle merkityksellisyyden 
kokemuksia. Organisaation antama tuki ja yksilön oma halu olivat edellytyksenä sekä 
business coachingin onnistumiselle, tunneälytaitojen kehittämiselle että valmentavan 
johtajuuden toteuttamiselle. Toisten ihmisten antama tuki ja rakentava palaute mahdol-
listivat oppimis- ja kehittymisprosessin jatkuvuuden ja onnistumisen. 
 
Asiasanat: business coaching, johdon coaching, tunneäly, tunneälytaidot, valmentava 
johtaminen  
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Master`s Degree Programme in Development and Management of Health and Social 
Services 
 
VIILLOS, HEIDI:  
Literature Review of Business Coaching and Emotional Intelligence Competences Sup-
porting the Leadership 
 
Master's thesis 91 pages, appendices 13 pages 
November 2014 

The purpose was to use literature review to survey what is already known about busi-
ness coaching and the emotional intelligence skills associated with management as well 
as which factors of business coaching and emotional intelligence skills could be sup-
portive for the leadership. The aim of this study was to increase understanding about 
business coaching and emotional intelligence skills associated with management. I as-
pired to find some converging factors from both business coaching and emotional intel-
ligence skills of which could be used and applied to support leadership for all practical 
purposes. The study was implemented via method of systematic literature review. 
 
The literature review was conducted cumulatively phase by phase. Data was collected in 
summer and fall 2014 using four different databases; Academic Search Elite, Business 
Source Premier, Emerald Journals and Melinda. The key words and the search phrases 
created from the keywords by the Boolean Operators produced a total of 408 references. 
The original studies were selected on the basis of predetermined inclusion criteria. The 
quality and level of the proof of the original studies were assessed. Six original studies 
were then included in the final research. The included original studies were analyzed by 
applying the inductive content analysis. 
 
The findings indicated that business coaching and emotional intelligence competences 
were strongly linked to leadership. Business coaching seemed to improve self-
awareness, self-reflection and individual self-regulation. By using business coaching to 
support managers, it improved the emotional intelligence competences of the leaders 
and by that it helped the managers to adapt and to fully understand the coach role in 
leadership. All those qualities were essential to obtain in interaction and in emotional 
intelligent leadership. Emotionally intelligent managers led individuals with apprecia-
tion and trust. They succeeded making individuals to experience work as significant. 
The organizational support was needed to secure both the successful coaching and emo-
tional intelligent leadership. It occurred that emotional intelligence competences are not 
innate but those can be learned with time and effort.  
 

 
 
 
  

Key words: executive coaching, business coaching, emotional intelligence, emotional 
intelligence skills, leadership 
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1 JOHDANTO 

 

 

Johtamisen kehittämismetodit muuttuvat. Viimeisen 20 vuoden aikana johtajuuden ke-

hittämisessä on ollut nähtävissä selkeänä trendinä vaihtelevien kehittämismenetelmien 

hyödyntäminen. Kehittämistä on myös vahvemmin linkitetty suoraan yksilön tekemään 

työhön. Tällöin kehittyminen rakentuu toisiinsa liittyvistä merkityksellisistä kokemuk-

sista. Uusien johtajuuskäsitteiden kirjo voi tuntua laajuudessaan hämmentävältä. Se 

viestii kuitenkin selkeästi sitä, että nykyään johtajuuden kehittämisen tulisi organisaati-

oissa koskettaa jollain tavalla kaikkia yhteisön jäseniä. Coaching on yksi tämän tyyppi-

sen kehittämisen työkalu. (Aaltonen, Kirjavainen & Pitkänen 2014, 294, 322 ̶ 323.) 

Hyödyllisiä ja kehittymistä tukevia menetelmiä ovat myös ratkaisukeskeisyys (Solution 

Focused Approach) sekä positiivinen psykologia. (Kurttila, Laane, Saukkola & Tran-

berg 2010, 15.) 

 

Organisaatioissa pyritään kansainvälisempään toimintaan ja ne niiden toimintamallit 

perustuvat enenevässä määrin asiantuntijuuteen. Sekä työelämän muutostahti että kilpai-

luympäristö kiihtyvät. Murroksessa oleva länsimainen työelämä, edellyttää yksilöiltä 

yhä suurempaa vastuunkantokykyä omasta työstään ja urakehityksestään. Johtajan rooli 

on myös muutoksessa. Tämän tueksi voidaan käyttää coachingia.  Se voi olla osana päi-

vittäistä johtamistyötä (esimiescoaching) tai se voidaan tarjota coachin tuomana tukena 

organisaation ulkopuolelta (business coaching). Asiantuntijat odottavat johtajalta tukea 

syväosaamiseensa mutta myös oman työnsä kehittämiseen. Johtaja voi käyttää tähän 

coachingia. Yksilöiden vastuunkantokyvyn kehittymistä tukee puolestaan valmentava 

johtamistyyli. (Hellbom 2005, 88 ̶ 89.) 

 

Työn merkityksellisyyden kokemus on ihmisille tärkeää. Se on myös kokonaisuuksien 

ymmärtämistä sekä oman roolinsa hahmottamista kokonaisuudessa. Työntekijälle ym-

märrys oman työnsä osuudesta, lisää työn mielekkyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia. Merkityksellisyyden kokemus lähtee arvostamisesta. (Kurttila ym. 2010, 38 ̶ 39.) 

Dave ja Wendy Ulrich väittävät kirjassaan The Why of Work (2010), että tänä päivänä 

monissa organisaatioissa kärsitään merkitysvajeesta. Johtamisessa huomion tulisi kiin-

nittyä enemmän yksilöiden arvolähtökohtiin, heidän asettamiinsa tavoitteisiin sekä toi-

mintatapoihin. (Aaltonen ym. 2014, 254 ̶ 255; The Why of Work 2014.) Valmentava 

johtajuus on kokonaisvaltaisuutta. Se on tapa olla, vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. Val-
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mentava johtajuus perustuu yksilön arvostamiselle ja on ennen kaikkea johtamisajatte-

lua, jossa ihminen otetaan todesta. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 12 ̶ 14.) 

 

Työelämässä tunteita ei voi ohittaa. Ne kuuluvat kiinteänä osana kaikkeen toimintaam-

me ja vaikuttavat joidenkin tahojen mukaan lähes kaikkiin tekemiimme päätöksin. Joh-

tajalle tämä asettaa suuria haasteita. Vuorovaikutustilanteet usein vääristyvät ja aiheut-

tavat ongelmia, sillä ihmiset ymmärtävät, tulkitsevat tai määrittelevät kuulemaansa vää-

rin. Ihmisten toiminta värittyy heidän kokemistaan tunteista. Ja tunneviestit ovat ihmi-

sille aina merkityksellisiä ja totta. Emme voi valita tunteitamme, mutta voimme vaikut-

taa siihen, miten otamme omista tunteistamme vastuun ja kuinka reagoimme tuntei-

siimme. Tunteet voivat myös olla suuri voimavara. (Kurttila ym. 2010, 90 ̶ 91.) 

 

Mitä hyötyjä voitaisiin saavuttaa business coachingilla? Miten tunneälytaidot ilmenevät 

johtajuudessa ja voidaanko niitä oppia ja kehittää? Voitaisiinko business coachingia ja 

tunneälytaitoja mahdollisesti integroida johtamiseen? Opinnäytetyöni tarkoitus on laa-

jentaa ja syventää ymmärrystä business coachingista ja tunneälytaidoista johtamisessa. 

Toivon tämän työn herättävän sinussa ajatuksia ja uskallusta.  

 

Laajan käsitteistön ja sen haltuun ottamisen helpottamiseksi selvennettäköön, että tässä 

opinnäytetyössä käytetään sanan valmennettava rinnalla sanaa coachattava. Ja sanan 

valmentaja rinnalla käytetään sanaa coach. Tässä kirjallisuuskatsauksessa niillä on sama 

merkitys. Joissakin kappaleissa on asiasisällöllisen selkeyden vuoksi ollut parempi käyt-

tää sanoja valmentaja ja valmennettava. Alan kirjallisuudessa ja tutkimuksissa coach ja 

coachattava, ovat kuitenkin yleisesti käytettyjä. Tässä opinnäytetyössä coachingilla ei 

tarkoiteta liikunnallista valmennusta eikä elämäntapavalmennusta.  
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2 KATSAUKSEN TARKOITUS, KYSYMYKSET JA TAVOITE 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kartoittaa jo tehtyjen tutkimusten avulla 

sitä, mitä business coachingista ja johtamiseen liitettävistä tunneälytaidoista jo tiedetään 

sekä miten business coaching ja tunneälytaidot voisivat tukea valmentavaa johtajuutta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä business coaching on? 

2. Mitä ovat johtamiseen liittyvät tunneälytaidot? 

3. Miten business coachingilla ja tunneälytaidoilla voidaan tukea valmentavaa joh-

tajuutta? 

 

 

Tunneälytaitojen merkitys on viime vuosien aikana kasvanut varsinkin johtamisen alu-

eella. Käytännön johtamistyöhön tarvitaan tunneälykkäitä johtajia, jotka kykenevät joh-

tamaan ihmisiä arvostavasti, kokonaisvaltaisesti ja omaavat vahvan itsetuntemuksen. 

Johtajat tarvitsevat tietoa, tukea ja ohjausta valmentavan johtamistavan toteuttamiseen 

päivittäisessä työssä. Tavoitteena on tämän kirjallisuuskatsauksen avulla tuottaa tietoa 

johtamisen kehittämisen tueksi. Pyrkimyksenä on myös selkiyttää sekä business 

coachingiin että tunneälytaitoihin liittyvää käsitteistöä. Johtajan tietoisuuden lisäänty-

misestä uskon olevan hyötyä organisaatiolle, henkilöstölle sekä sen myötä asiakkaille.  
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3 KATSAUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Mitä on coaching? 

 

Coaching on lähes mahdoton määritellä yksiselitteisesti. Se voidaan laajasti käsittää 

ratkaisu- ja tulosorientoituneena, systemaattisena toimintatapana, jossa coach hyödyntää 

työskentelyssään tunnustettuja, vakiintuneita poikkitieteellisiä teorioita ja tekniikoita 

tukiessaan coachattavaa yksilöä tämän tavoitteiden saavuttamisessa ja henkilökohtaisen 

kehittymisen edistämisessä. Coaching voidaan myös nähdä luovana ja ajatuksia herättä-

vänä prosessina, joka inspiroi coachattavaa ja saa tämän käyttämään koko henkilökoh-

taista ja ammatillista potentiaaliaan suorituksissaan. (Parppei 2008, 6 ̶ 7.) 

 

Coaching on saanut vaikutteita monilta eri tieteenaloilta. Merkittävimmin vaikuttaneet 

ovat psykoanalyyttinen teoria, psykologia, kognitiivinen terapia ja aikuiskasvatustieteet. 

Myös vallalla olevat poikkitieteelliset suuntaukset kuten positiivinen psykologia, 

psyykkinen valmennus, urheilupsykologia, tavoiteorientaatio, systeeminen tutkimusote, 

oppimis- ja muutosteoriat sekä organisaation kehittäminen ovat vaikuttaneet coachingin 

kehityksessä. (Hirvihuhta 2006, 14 ̶ 15; Harmaja & Hellbom 2007, 215 ̶ 216.) 

 

Menetelmän englanninkielinen nimi herättää kysymyksiä ja sanan suomentaminen on 

haasteellista sen sisällöllisen merkityksen vuoksi. (Parppei 2008, 4.) Coaching on sana-

na suojaamaton. Tämä on Suomessa aiheuttanut mm. sitä, että markkinoilla on esiinty-

nyt harhaanjohtavasti coaching-nimellä itseään markkinoivia businesskonsultoinnin 

ammattilaisia. (Carlsson & Forssell 2013, 32.) Coaching-alan ammatinharjoittajat ja 

asiantuntijat ovat kuitenkin englanninkielisen termin käytön kannalla. Se vakiinnuttaisi 

paremmin coachingin kansainvälisestikin rajatun sisällöllisen määrittelyn Suomeen. 

(Parppei 2008, 4 ̶ 5.) Englanninkielistä coaching-sanaa on Suomessa haluttu käyttää 

myös siitä syystä, että se selkeästi rajaa coachingin menetelmänä erityisesti muista val-

mennuksista. (Harmaja & Hellbom 2007, 216.) Suomen ensimmäinen virallinen coachi-

en yhteenliittymä, Suomen Coaching-yhdistys ry on perustettu 2004 ja vuonna 2007 

perustettiin kansainvälisen coaching-yhdistyksen International Coaching Federation 

(ICF) suomalainen paikallisyhdistys ICF Finland. (Suomen Coaching-yhdistys ry 2014; 

ICF Finland 2014.) 
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Rajanveto suhteessa eri ohjausmenetelmiin, on sekin haasteellista. Coaching sekoitetaan 

usein mm. konsultointiin, työnohjaukseen, mentorointiin, henkilöstön kehittämisyksi-

kön toimintoihin tai terapiaan. (Harmaja & Hellbom 2007, 217.)  

 

Konsultit tarjoavat asiakkailleen aina valmiita ratkaisuja ja sellaista erityisosaamista, 

jota yrityksessä ei ole. Coach ei ratkaise ongelmia, vaan tukee asiakkaita löytämään 

omat ratkaisunsa. (Harmaja & Hellbom 2007, 217; Carlsson & Forssell 2012, 43.) 

Työnohjaus puolestaan on lähtöisin sosiaali- ja terveydenhuollon alalta, josta se on laa-

jentunut muille aloille. Sitä käytetään, kun halutaan tutkia ja uudelleen jäsentää työhön 

liittyviä sekä työn herättämiä ajatuksia ja tunteita. Erona työnohjaukseen, coachingissa 

on tavoitteena aina muutos. Mentoroinnin perusajatuksena on kokemuksellisen tiedon 

siirtäminen. Mentorina toimii usein kokeneempi kollega. Coachingissa tiedon oletetaan 

jo olevan asiakkaalla ja prosessin edetessä se tulee näkyväksi. (Hirvihuhta 2006, 16 ̶ 17; 

Harmaja & Hellbom 2007, 216 ̶ 217; Carlsson & Forssell 2012, 44  ̶45.) Organisaatioi-

den kehittämisyksiköt fokusoivat työtään henkilöresurssien parhaaseen mahdolliseen 

hyödyntämiseen. Coachingin fokus puolestaan on yksilön toiminnan kehittämisessä ja 

tämän kautta organisaation toiminnan parantamisessa. (Harmaja & Hellbom 2007, 218.) 

 

Erityisen tärkeää on rajanveto coachingin ja terapian välille. Peruslähtökohtana terapias-

sa on se, että asiakas ei ole terve. Perinteinen terapia keskittyy siten asiakkaan paranta-

miseen tavalla tai toisella. Coaching on suunnattu psyykkisesti tasapainoisille yksilöille, 

joilla ei ole kliinisesti merkittäviä mielenterveysongelmia. (Carlsson & Forssell 2012, 

45.)  
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3.2 Coachingin peruslähtökohdat ja coachingin toteuttamisen muodot 

 

Coachingissa vaikuttaa vahvasti humanistisen lähestymistavan ihmiskäsitys tavoitteelli-

sesta ja vastuullisesta oman elämänsä asiantuntijasta. (Harmaja & Hellbom 2007, 216.)  

Coachingissa autetaan ja tuetaan toista ihmistä tavoitteellisesti. Coachingin perustana on 

ajatus, että yksilöllä on tarvittavat voimavarat ja coach uskoo niihin. Ratkaisukeskeinen 

ajattelu on toinen kulmakivi. Coach ei anna valmiita vastauksia vaan coachattava johda-

tellaan ratkaisun suuntaan selkiyttämällä ajattelun kenttää ja oivaltamaan itse ulos-

pääsytie ongelmasta. Kolmas ajattelutyylin kulmakivistä on tavoitteellisen ajattelun 

syntyminen coachattavassa ja omien tavoitteiden kirkastuminen. Tämä on yksi coachin-

gin tärkeimmistä ja haastavimmista osa-alueista. Neljäs kulmakivi on kohtaaminen. 

(Hellbom 2005, 93 ̶ 94; Räsänen 2007, 18 ̶ 19.) 

 

Tyypillisesti coaching on yksilöprosessi, mutta sitä voidaan toteuttaa myös ryhmämuo-

toisena eri tavoitteista ja lähtökohdista käsin. (Hellbom 2005, 90.) (taulukko 1) Ryhmä-

tasolla coaching-menetelmien käyttö on vaikeampaa coachingin dialogisen luonteen 

vuoksi ja riskinä on, että oivallukset jäävät pinnallisemmaksi kuin yksilötyöskentelyssä, 

jossa asetetuilla tavoitteilla on selkeä asianomistaja. (Carlsson & Forssell 2012, 48.) 

 
TAULUKKO 1. Coachingin toteuttamisen muodot (Hellbom 2005, 90, muokattu) 

 

Coachingin muotoja              Personal coaching                                      Business coaching                     
                                                                                                    
Henkilökohtainen                    Yksityishenkilöille tarjottava                   Yrityksen tai organisaation 
coaching                                     ohjaus, jossa aiheet liittyvät                   tilaama henkilökohtainen 
                                                     henkilön yksityiselämässään                   ohjaus, jossa yrityksen tavoit- 
                                                     kohtaamiin haasteisiin.                            teet ovat selkeästi mukana. 
 
Ryhmäcoaching                         Yksityishenkilöille tarjottava                  Organisaation jäsenille tarjottava              
                                             ryhmäkeskustelu.                                     ohjaus, jossa käsitellään joko  
                                                                                                                            ryhmän yhteisiä haasteita tai 
                                                                                                                            ryhmän jäsenten omia aiheita. 
 

 

Coaching voidaan hahmottaa myös ajattelutyylinä (mindset), taitopohjana (skillset) sekä 

työkalupakkina (toolbox) (kuvio 1). Coaching mindset sisältää voimavarat, ratkaisut, 

tavoitteet ja arvostuksen. Taitopohja rakentuu coachin ja coahattavan välisestä dialogis-

ta sekä coaching-prosessin ohjauksesta. Työkalupakissa on monimuotoinen valikoima 

coaching-prosessissa käytettäviä menetelmiä, joita on kehitelty sekä coachingin alalla 

että sen lähialoilla. (Hellbom 2005, 93 ̶ 94; Räsänen 2007, 18 ̶ 19.) 
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KUVIO 1. Coaching-ajattelumalli (Räsänen 2007, 18) 

 
 

3.3 Business coaching 

 

Business coaching on henkilökohtainen tulos- ja tavoiteorientoitunut valmennusproses-

si, joka liittyy kiinteästi organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.  Sen yhteydessä pu-

hutaan usein myös executive coachingista ja leadership coachingista, joista edeltävä 

painottuu ylimmän johdon valmennukseen ja jälkimmäinen erityisesti johtamistaitojen 

kehittämiseen. (Räsänen 2007, 16 ̶ 17.)   

 

Business coachingissa coachattavat voivat siis olla työyhteisöissä ja liiketoiminta-

konteksteissa ylimmän johdon edustajia, muita avainhenkilöitä tai esimiehiä, joilla on 

haasteita työssään ja jotka haluavat tarkastella työnsä sisältöjä, suorituksiaan tai miettiä 

omia ratkaisujaan työtilanteensa ja ammatillisten päämäärien suhteen. Lisäksi business 

coaching voi kohdistua myös muihin organisaation asiantuntijoihin, jotka ovat suoritus-

kykynsä kannalta merkityksellisiä tuloksenteossa, mutta eivät ole esimiesroolissa tai 

johtajia. (Hirvihuhta 2006, 6 ̶ 7; Saarinen 2013, 41.)  

 

Business coachingin tavoitteet rakentuvat neljän pääfunktion ympärille: yrityksen, esi-

miehen, coachattavan ja coachin. Tärkein näistä kuitenkin on coachin ja coachattavan 

välinen suhde. Suhteessa ja sen sisäisessä toiminnassa pyritään mahdollisimman suu-

reen avoimuuteen ja keskinäiseen luottamukseen. Kontekstina esimies ja yritys ovat 

vahvasti mukana. Tavoitteet jaetaan lyhyen ja pitkäntähtäimen tavoitteisiin. (Hellbom 

2005, 91.) 

 

 

COACHING 
AJATTELUMALLI 

Työkalupakki  
TOOLBOX 
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3.4 Business coaching -prosessin kulku 

 

Business coaching on prosessimaista. Sen lähtökohta on coachattavan vahvuuksissa ja 

onnistumisissa ja pyrkimys on lisätä valmennettavan tiedostavuutta ja kykyä löytää 

joustavampia toimintamalleja, jotka ovat olennaisia sekä valmennettavan että organisaa-

tion kannalta. (De Beer 2005, 33; Räsänen 2007, 18 ̶ 19.)  

 

Business coaching -prosessi voidaan jakaa viiteen päävaiheeseen, joita ovat 1) sopimuk-

sen tekeminen 2) alkutilanteen kartoitus 3) kehityssuunnitelman tekeminen 4) suunni-

telman toteutus ja 5) toiminnan arviointi. Business coaching -prosessi alkaa aina yhtey-

denotolla, neuvottelulla ja sopimuksen tekemisellä. Usein, jos organisaatiosta ollaan 

yhteydessä ulkopuoliseen valmennuspalvelujen tarjoajaan, on kyseessä muutostilanne 

tai halu tehdä asiat paremmin. Organisaatiolla voi olla halu tarjota esimerkiksi esimie-

hille välineitä työssä kehittymiseen. (Hirvihuhta 2006, 22.) Business coaching -

prosessin kulku näkyy kuviosta 2. 

 

 
 

KUVIO 2. Business coaching -prosessin kulku (Hirvihuhta 2006, 22, soveltaen) 

 

Valmennussopimuksen teossa olisi hyvä olla läsnä coahattava, hänen esimiehensä sekä 

coach. Sopimuksen teko on tärkeä vaihe koko prosessin tuloksellisuuden vuoksi. Sopi-

musneuvottelussa myös varmistetaan, että eri osapuolten käsitykset valmennukselle 

asetettavista tavoitteista ovat samankaltaiset. (De Beer 2005, 19; Pohjanheimo 2007, 42  ̶

43.) Sopimus tekee myös helposti piileviksi jäävät valta- ja vastuukysymykset näkyviksi 

ja siten vapauttaa energiaa itse valmennustyöskentelyyn. Sopimuksentekovaiheessa kir-

jataan ainakin yrityksen prosessille asettamat tavoitteet ja coachattavan tavoitteet ylei-

sellä tasolla. Tämän lisäksi määritellään valmennuskertojen lukumäärä, niiden kesto ja 

kuinka tiheästi tapaamisia on. Tyypillinen valmennuskertojen määrä on 5-10 kertaa ja 

1. Sopimuksen 
tekeminen 

2. Alkutilanteen 
kartoitus 

3. Kehityssuunnitelma 4. Suunnitelman 
toteutus 

5. Toiminnan 
arviointi 
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tapaamisväli 1-4 viikkoa riippuen asetetuista tavoitteista ja työskentelytavoista. Sovi-

taan myös tavat coachin ja coachattavan väliseen yhteydenpitoon valmennuskertojen 

välissä. (Pohjanheimo 2007, 42 ̶ 43.)  

 

Kun sopimus on saatu syntymään, edetään alkutilanteen kartoitukseen, jossa keskustel-

laan coachattavan taustoista ja tilanteesta. Coach voi selvittää coachattavan tietoja, taito-

ja motivaatiotekijöitä, mahdollisesti työhistoriaa sekä tämänhetkistä tilannetta omassa 

työssä, taidoissa ja tavoitteissa. Usein tehdään jonkinasteinen testi ja hyödynnetään ana-

lyysi- ja arviointityökaluja. Tällaisia voivat olla esim. 360 asteen arviointi (esimiespa-

laute), itse-arviointi ja työskentelytyylin arviointi. (De Beer 2005, 20; Hirvihuhta 2006, 

21 ̶ 36.) 

 

Kehityssuunnitelman laatimisvaiheessa pohditaan yksilön vahvuuksia, kehittämistarpei-

ta ja hahmotellaan prosessin aikataulutusta. Tämä vaihe on tärkeä, jotta coach saa muo-

dostettua selkeän kuvan coahattavan nykytilanteesta, toiveista ja tavoitteista sekä mah-

dollisesta kuilusta näiden välillä. Tavoitteiden asetannassa vallitsee selkeä roolijako. 

Yritys määrittelee yleiset tavoitteet, eräänlaiset ”työskentelyraamit” ja coachattava ase-

taa omat konkreettisemmat tavoitteet valmennuksen suhteen. (De Beer 2005, 20; Hirvi-

huhta 2006, 21 ̶ 36; Pohjanheimo 2007, 48.) 

 

Neljäs vaihe on toteutus. Tämä perustuu coachin ja coachattavan välisiin keskusteluihin, 

coachattavan tekemiin harjoituksiin ja välitehtäviin sekä näiden arviointiin. Pyrkimyk-

senä on edetä tämänhetkisistä ongelmista tulevaisuuden visioihin, kohti tavoiteltua ide-

aalista todellisuutta. Oleellista business coaching -prosessin onnistumisessa on coachat-

tavan oma tahtotila ja halu sekä sitoutuminen kasvuun ja muutokseen. Tässä vaiheessa 

coachin rooli nousee tärkeäksi. Oleellista on, ettei coach anna vastauksia, vaan ohjaa 

coachattavaa löytämään omia ratkaisujaan ja tukee coahattavaa itseohjautuvuudessa. 

Coach auttaa coahattavaa poistamaan itseltään onnistumisen esteitä. Coach huolehtii 

myös siitä, että työskentely etenee sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet saatta-

vat muuttua työskentelyn aikana ja niitä voidaan muokata.  On ensiarvoisen tärkeää, että 

coach saa coachattavan ymmärtämään tämän olevan itse vastuussa etenemisestään, te-

kemistään valinnoista valmennuksen aikana sekä onnistumisistaan. (De Beer 2005, 20; 

Hirvihuhta 2006, 21 ̶ 36; Pohjanheimo 2007, 49.) 
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Business coaching -prosessi päätetään aina loppuarvioon. Usein coachattava tekee yh-

teenvetoa valmennuksen aikana tapahtuneista asioista, opituista menetelmistä ja arvioi 

omaa työskentelyään. Keskeistä on arvioida, kuinka asetetut tavoitteet on onnistuttu 

saavuttamaan ja mitä hyötyjä business coaching -prosessista on ollut. Konkreettisten 

muutosten lisäksi coachattavana olleen on hyvä pohtia omissa arvoissa, asenteissa ja 

ajattelutavoissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Näillä alueilla tapahtuneet muu-

tokset ennakoivat toimintatapojen pysyviä muutoksia. Tapahtuneiden muutosten ja teh-

tyjen oivallusten käsitteleminen auttaa coachattavaa sisäistämään ja ottamaan käyttöön 

niitä myönteisiä oppeja, joita valmennuksen aikana on saavutettu. (Hirvihuhta 2006, 36 ̶ 

37; Louhelainen 2013, 8 ̶ 9.) 
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3.5 Tunneäly  

 

Emotionaalinen älykkyys (emotional intelligence) eli tunneäly, on kykyä tunnistaa, ar-

vioida ja ymmärtää sekä omia, että muiden tunteita. Tämä on perustana tunteiden käy-

tölle, ymmärtämiselle ja hallinnalle. Se on myös kykyä ilmaista tunteita sekä niihin liit-

tyviä tarpeita. Lisäksi se voidaan hahmottaa yksilön kyvykkyytenä tunnetilojen sääte-

lyyn itsessä ja muissa, esimerkkinä kielteisten tunteiden hillitseminen ja miellyttävien 

emootioiden vahvistaminen. (Bar-On 2007, 2 ̶ 3.) 

 

Ihmisillä on tiettyjä aivokeskuksia, jotka liittyvät tunneälyn hallintaan ja erottavat nämä 

kyvyt verbaalisesta, matemaattisesta ja spatiaalisesta älystä (akateeminen äly) tai älyk-

kyysosamäärästä. Samat aivokeskukset erottavat tunneälyn myös persoonallisuuden 

piirteistä. Ne aivojen alueet, jotka ovat kytköksissä tunneälyyn, tukevat meitä eettisten 

valintojen tekemisessä sekä päätöksenteossa. (Goleman 2014, 10, 15.) Ihmisen vä-

liaivoissa sijaitsee tunteiden hermokeskus. Sen toiminta on merkityksellinen tunnereak-

tioissa. Ihmisen tuntoaivokuoren toiminta mahdollistaa kykymme tunnistaa ja ymmärtää 

omia tunteitamme. Tämä on tärkeää, jotta voimme ymmärtää ja myötäelää muiden tun-

teita. Tietyt aivojemme osat vaikuttavat myös tunteidemme hallintaan, ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen sekä kykyymme ilmaista tunteitamme. (Goleman 2005, 17 ̶ 20, 102 ̶ 

104; Goleman 2014, 10 ̶ 14.)  
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3.5.1 Golemanin tunneälymalli 

 

Tunneälyyn liittyy kolme päämallia: Mayer & Salovey (1990; 1997), Bar-On (2006, 

2007) ja Goleman 1995; 1998; 2002). Ne ovat teorioiltaan hieman erilaisia mutta tuke-

vat sisällöllisesti toisiaan. Ne kaikki pyrkivät ymmärtämään ja mittaamaan niitä piirteitä 

ja kykyjä, jotka helpottavat sekä omien että toisten tunteiden tunnistamisessa. (Goleman 

2014, 7.) Tutustuttuani kyseisten teorioiden tiimoilta julkaistuihin materiaaleihin, valit-

sin Golemanin tunneälymallin, koska se korostaa tunneälytaitojen merkitystä erityisesti 

johtamisen näkökulmasta. Samaa tunneälymallia on käytetty myös kirjallisuuskatsauk-

seen valituissa alkuperäistutkimuksissa (Simström 2009; Kolari 2010; Saarinen 2013). 

Lisäksi Golemanilta on ilmestynyt päivitettyä tietoa tunneälytutkimukseen liittyen. Täs-

sä opinnäytetyössä tunneälyn ja johtamiseen liitettävien tunneälytaitojen tarkastelu poh-

jaa siis Golemanin tunneälymalliin. 

 

Golemanin tunneälymallissa (kuvio 3), itsetietoisuus ja itsehallinta ovat tunneälyn tär-

keimmät osatekijät. Nämä kaksi aluetta rakentuvat tietoisuudesta omista mielentiloista 

sekä kyvykkyydestä hallita niitä ja ovat täten itsehallinnan perusta. Itsehallinnan toi-

minnot, kuten tunteiden itsesäätely ja impulssikontrolli, tapahtuvat otsalohkon ja vä-

liaivojen tunnekeskusten vuorovaikutuksesta. (Goleman 2014, 18, 26.) 

 

 

 
 

KUVIO 3. Golemanin tunneälymalli (Goleman 2014, 8, muokattu)  

 

Tunneälymallissa ihmissuhteiden hallinta tarkoittaa sitä, että olemme vastuussa siitä, 

miten muokkaamme meidän kanssa vuorovaikutuksessa olevien ihmisten tunteita. Se 

tarkoittaa myös toisten ihmisten mielentiloihin vaikuttamista. Jokaisessa kokemassam-

TUNNEÄLY 

Itsetietoisuus Sosiaalinen 
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Ihmissuhteiden 
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me vuorovaikutustilanteessa on mukana tiedostamaton tunneyhteys, joka vaikuttaa saa-

miimme viesteihin ja siihen kuinka niihin reagoimme. Nämä tunneyhteydet muodostu-

vat ihmisen peilisolu hermojärjestelmän kautta (nk. tunteiden tarttuminen) sekä niiden 

aivoalueiden kautta, jotka kartoittavat tunteita ympäri kehoa. Me vaikutamme jatkuvasti 

muiden ihmisten aivojen tilaan. (Goleman 2014, 54 ̶ 55.) 

 

Sosiaalisen tietoisuuden interpersonaaliset kyvyt rakentuvat muiden tunneälyominai-

suuksien päälle. Interpersonaalliset kyvyt suuntautuvat toisiin ihmisiin. Sosiaalinen tie-

toisuus on kykyä tunnistaa ja tuntea toisten ihmisten tunteita, huolia ja motiiveja. Se on 

myös kykyä välttää konflikteja ja saada selvitettyä jo mahdollisesti syntyneitä konflikte-

ja. Sosiaalisesti tietoisella persoonalla on hyvä empatiakyky. Se mahdollistaa hyvän 

eläytymisen toisten tunteisiin ja elämäntilanteisiin sekä myötäelämisen. Sosiaalinen 

tietoisuus vahvistaa ihmisten kykyä koordinoida ja johtaa verkostoja. (Goleman 2005, 

118 ̶ 119.)  

 

 

3.5.2 Tunneälytaidot eli tunneälykompetenssit 

 

Kompetenssi määritellään yksilön kyvykkyytenä tai taitona. Se on ryhmittymä yhteen 

liittyneitä, mutta erilaisia käytösmalleja, jotka puolestaan perustuvat aikomuksen käsit-

teeseen. Ihminen hyödyntää näitä käytösmalleja vaihdellen, tilannesidonnaisesti. Tun-

neälykompetenssi on kyky tunnistaa, ymmärtää ja käyttää informaatiota omista tunteista 

siten, että se johtaa tehokkaaseen tai erinomaiseen suoritukseen. Sosiaalisen älykkyyden 

kompetenssi on puolestaan kyky tunnistaa, ymmärtää ja käyttää muilta saamaa tunne-

informaatiota tavalla, joka synnyttää tai johtaa tehokkaaseen tai erinomaiseen suorituk-

seen.  (Goleman ym. 2002, 38 ̶ 39; Boyatzis 2009, 757; Boyatzis 2011, 91, 94.)   

 

Tunneälyyn liitettäviä kompetensseja on Golemanin ym. (2002) mukaan 18. (taulukko 

2) Kompetenssit ryhmittyvät tunneälymallin osa-alueiden mukaisesti yksilöllisiin ja 

sosiaalisiin taitoihin ja perustuvat tutkimuksiin tunteista sekä niihin liitettävistä aivo-

toiminnoista. Yksilölliset taidot määrittävät kuinka hallitsemme itseämme ja omia tun-

teitamme. Sosiaaliset taidot määrittävät kuinka hallitsemme ihmissuhteita. Niiden yh-

teydessä on hyvä huomioida, että tunneälytaidot eivät ole synnynnäisiä ominaisuuksia, 

vaan ne opitaan ja ovat sitä kautta kehitettävissä olevia taitoja. (Goleman ym. 2002, 38  ̶

39.)  
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TAULUKKO 2. Yksilölliset ja sosiaaliset tunneälytaidot (Goleman ym. 2002, 37 ̶ 45, 

soveltaen)  

 

YKSILÖLLISET TAIDOT SOSIAALISET TAIDOT 

ITSETUNTEMUS 

- Emotionaalinen itsetietoisuus: omien 
tunteiden vaikutuksista sekä tämän tie-
don hyödyntäminen päätöksenteossa 

- Itsetuntemus: Omien heikkouksien ja 
vahvuuksien tunnistaminen 

- Itseluottamus: Itsensä ja omien kykyjensä 
arvostaminen  

SOSIAALINEN TIETOISUUS 

- Empaattisuus: toisten tunteiden tunnis-
taminen, ymmärtäminen ja kiinnostus nii-
tä kohtaan 

- Organisaatiotietoisuus: on tietoinen pää-
töksentekoprosesseista ja niihin liittyvistä 
verkostoista, organisaatiotason linjanve-
doista ja strategioista.  

- Palvelualttius: Kyky tunnistaa ja täyttää 
työntekijöiden, päämiehen tai asiakkai-
den tarpeet. 
 

ITSEHALLINTA 

- Itsekontrolli: Omien tunteiden tietoinen 
hallinta, ei anna kielteisille tunteille eikä 
impulsseille valtaa 

- Läpinäkyvyys: on rehellinen ja luotettava 
- Sopeutumiskyky: kyky joustaa muuttuvis-

sa tilanteissa tai esteiden yllättäessä 
- Aikaansaavuus: pyrkimys parhaaseen 

suoritukseen omien arvojen pohjalta 
- Aloitteellisuus: mahdollisuuksien ja tilai-

suuksien hyödyntäminen 
- Optimismi: Kyky nähdä asioiden hyvät 

puolet  

IHMISSUHTEIDEN HALLINTA 

- Inspiroiva johtajuus: kyky ohjata sekä 
motivoida aikaansaavan vision avulla. 

- Vaikutusvalta: Omaa erilaisia tavuttelu-
taktiikoita 

- Coach ja mentori: Kyky kehittää muita 
ohjauksen ja palautteen annon avulla. 

- Riitatilanteiden selvittelykyky 
- Suhteiden solmiminen: luo ja ylläpitää 

ihmissuhteita 
- Ryhmä- ja yhteistyötaito: Yhteistyökyky 

ja tiimien luominen. 

 

 

 

3.5.3 Tunneälyyn liitetyt johtamiskompetenssit 

 

Johtamisessa tarvittavia tunneälytaitoja kutsutaan emotionaalisen älykkyyden johtamis-

kompetensseiksi. Ne jakautuvat Golemanin tunneälymallin mukaan henkilökohtaisiin ja 

sosiaalisiin kompetensseihin. Johtajan yhtenä tärkeimpänä ja alkuperäisimpänä tehtävä-

nä voidaan nähdä ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta huolehtiminen ja positiivi-

sen ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen. Johtaja vaikuttaa omalla toiminnallaan suo-

raan johdettaviensa tunteisiin. Johtajan tunteiden käytön ja hallinnan taidolla on suuri 

merkitys. Kun johtajalla on kyky saada ihmisistä esiin heidän parhaat puolensa sekä 

vaikuttaa positiivisesti yleiseen ilmapiiriin, kutsutaan sitä resonoivaksi johtamiseksi. 

Avain resonanssin luomiseen löytyy tunneälyyn liittyvistä johtamiskompetensseista. 

(Goleman ym.2002, 4 ̶ 6, 39 ̶ 52.)  
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Emotionaalisesti itsetietoinen (emotional self-awereness) johtaja tunnistaa herkästi si-

säisiä signaalejaan ja heillä on ymmärrys siitä, miten heidän tunteensa vaikuttavat hei-

hin itseensä ja omiin työsuorituksiin. Tarkka itsensä tuntija on tietoinen omista heik-

kouksistaan ja vahvuuksistaan. He ovat usein innokkaita oppimaan uutta ja kykenevät 

suhtautumaan positiivisesti itseensä. He osaavat sekä vastaanottaa rakentavaa kritiikkiä 

että antaa palautetta.  Itsensä tuntevat johtajat tiedostavat hyvin milloin tarvitsevat apua, 

milloin pyytää apua ja missä kohdin kehittää taitojaan ja osaamistaan. Itsevarma johtaja 

tiedostaa kykynsä ja on valmis vastaanottamaan haastaviakin tehtäviä. Tällaiset johtajat 

ottavat luonnikkaasti paikkansa ryhmänjohtajina. (Goleman ym. 2002, 253 ̶ 254.) 

 

Itsekontrolli (self-control) on kykyä hallita repiviä ja hajottavia tunteita sekä taitoa ka-

navoida niitä hyödyttävällä tavalla. Johtaja, jolla on hyvä itsekontrolli, kykenee tietoi-

sesti hallitsemaan tunteensa, ajattelemaan selkeästi ja pysyy rauhallisena tiukoissakin 

tilanteissa. (Goleman ym. 254.) Läpinäkyvyys (transparency) ilmenee johtajan kykynä 

elää ja toimia arvojensa mukaisesti. Johtaminen on tällöin avointa, rehellistä ja luotetta-

vaa. Johtaja ilmaisee avoimesti tunteitaan ja vastustaa epäeettisiä toimintatapoja. (Go-

leman ym. 2002, 39, 254.) 

 

Sopeutumiskykyinen (adaptibility) johtaja kykenee työskentelemään myös epävarmoissa 

olosuhteissa ja organisaatioissa kadottamatta energiaansa tai fokustaan käsillä oleviin 

asioihin. Hän sopeutuu hyvin uusiin haasteisiin ja kehittää itseään työelämän tarpeiden 

ja vaatimusten mukaisesti. (Goleman ym. 2002, 39, 254.) 

 

Aikaansaavuus (achievement) ilmenee korkeina persoonallisina standardeina, jotka aja-

vat johtajan etsimään jatkuvasti uusia, parempia toimintatapoja sekä omaan toimintaan-

sa, että vaatii sitä myös johdettaviltaan. Hänellä on laskelmoiva riskinottokyky ja asete-

tut tavoitteet ovat konkreettisia ja saavutettavissa olevia. Aloitteellisuus näkyy johtajan 

valmiutena tarttua tilaisuuksiin tai jopa niiden luomiseen. Aloitteellinen johtaja ei jää 

tuleen makaamaan, vaan on valmis tekemään kaikkensa paremman tulevaisuuden puo-

lesta, jopa taivuttamaan sääntöjä. (Goleman ym. 2002, 39, 255.) 

 

Optimismi (optimism) on johtajan kyvykkyyttä nähdä johdettaviensa parhaat puolet sekä 

uskoa heidän tekevän parhaansa. Optimistiset johtajat näkevät haasteissa enemmän 

mahdollisuuksia kuin uhkakuvia. Heidän tulevaisuusnäkymänsä ovat myös valoisat ja 

avartavat. (Goleman ym. 2002, 39, 255.)  
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Empatia (empathy) on varmasti näkyvin sosiaalisen tietoisuuden taidoista. Empatia poh-

jautuu itsehallintaan, kykyyn tunnistaa ja ymmärtää omia tunteitaan. Empatia on taitoa 

tunnistaa toisten tunteita, olla aidosti kiinnostunut toisten ajatuksista ja tunteista sekä 

kykyä ilmaista omia tunteitaan asiaan sopivalla tavalla. Empaattiset johtajat kykenevät 

aistimaan ihmisten tunnetiloja ja pystyvät virittäytymään samalle aaltopituudelle erilais-

ten ihmisten kanssa. He osaavat asettua toisen asemaan ja ajatella asioita heidän näkö-

kulmastaan. Empaattinen johtaja on helposti lähestyttävä ja tulee hyvin toimeen erilais-

ten persoonien kanssa. (Goleman ym. 2002, 39, 49 ̶ 50, 255.) 

 

Organisaatiotietoisuus (organisational awereness) ilmenee johtajan kyvykkyytenä tun-

nistaa organisaation tunnevirtoja sekä havaitsee työntekoon liittyviä tärkeitä verkostoja. 

Hän on taitava organisaation päätösten takana olevien poliittisten virtojen ymmärtäjä. 

Organisaatiotietoinen johtaja myös tiedostaa johdettaviensa työtä määrittävien arvojen 

ja ääneen lausumattomien ohjeiden ja sääntöjen olemassaolon sekä tunnistaa organisaa-

tion keskeiset valtasuhteet. (Goleman ym. 2002, 39, 255.)    

 

Palvelualttius (service) näkyy johtajan kykynä huolehtia, että suorassa asiakaskontaktis-

sa työskentelevillä on kaikki tarpeellinen hyvään asiakaspalveluun. Hän seuraa asiakas-

tyytyväisyyden markkereita, jotta asiakaspalvelun laatu pysyy vaadittavalla tasolla ja 

asiakas saa mitä tarvitsee.  Johtaja varmistaa toiminnallaan asiakassuhteiden pysyvyy-

den oikeilla raiteilla.  Palvelualtis johtaja on myös itse tavoitettavissa tarpeen niin vaati-

essa. (Goleman ym. 2002, 39, 255.) 

 

Ihmissuhteiden hallinta edellyttää hyvää itsetuntemusta, itsehallintaa ja kykyä empati-

aan. Johtajan tunneälytaidoilla ja sillä, miten hän niitä käyttää, on merkittävä asema 

ihmissuhteiden hallinnassa. Inspiroiva johtaja (inspiration) kykenee innostamaan ihmi-

siä tavoittelemaan yhteistä missiota ja yhteisesti asetettuja tavoitteita. Hän osaa myös 

luoda hyvää työilmapiiriä ja antaa työlle merkityksiä, mikä puolestaan lisää työn mie-

lekkyyttä ja ihmisten työhön sitoutuneisuutta. Inspiroiva johtaja tietää, että ihmisiä oh-

jaavat sisäiset arvot. Hän toimii itse esimerkkinä ja osoittaa omalla toiminnallaan suunta 

sille, mitä edellyttää muilta. (Goleman ym. 2002, 51 ̶ 52, 255 ̶ 256.) 

 

Vaikutusvaltainen johtaja (influence) osaa vakuuttaa alaisensa sanoilla sekä teoilla ja 

vedota heihin oikealla tavalla. Hänellä on kyky saada avainhenkilöiden tuki päätöksil-

leen sekä tukiverkosto tekemilleen aloitteille. (Goleman ym. 2002, 256.) 

 



22 

Johtajat joilla on kyky kehittää toisia (developing others), ovat aidosti kiinnostuneita 

niistä ihmisistä, joita haluavat tukea. He näkevät ihmisten heikkoudet ja ennen kaikkea 

vahvuudet sekä ymmärtävät heidän itselleen asettamiaan tavoitteita. Kehittävä johtaja 

osaa antaa yksilöille sopivan haastavia työtehtäviä ja hänellä on taito antaa oikea-

aikaista, rakentavaa palautetta. Kehittävä johtaja voi olla ihanteellinen coach tai mento-

ri. (Goleman ym. 2002, 256.) 

 

Kyky toimia muutosten katalysaattorina (ghange catalyst) tarkoittaa johtajan kykyä ha-

vaita organisaatiossa ilmeneviä muutostarpeita sekä taitoa ja peräänantamattomuutta 

viedä muutoksia läpi vastustuksesta huolimatta. He ovat taitavia argumentoimaan muu-

tosten puolesta ja omaavat käytännönläheisiä tapoja muutosten toteuttamiseen. (Gole-

man ym. 2002, 39, 256.) 

 

Konfliktien hallintakyvyn (conflickt management) omaava johtaja pystyy näkemään asi-

oiden eri puolet ja ymmärtämään eriäviä mielipiteitä. Hänellä on taito löytää yhteinen 

näkemys, jonka taakse kaikki voivat yhdessä asettua. Hän osaa kuunnella ihmistä ja 

ymmärtää heidän tunteitaan ja kykenee sitä kautta ratkaisemaan ristiriitatilanteita. (Go-

leman ym. 2002, 256.) 

 

Ryhmä- ja yhteistyötaito (teamwork and collaboration) on kompetenssi, jonka omaava 

johtaja osaa luoda hyvää ilmapiiriä toimivan ryhmäsynergian luomiseksi. Hän toimii 

itse esimerkkinä osoittaen arvostusta, avuliaisuutta ja yhteistyöhalukkuutta kanssaih-

misiään kohtaan. Tämänkaltaiset johtajat ovat valmiita rakentamaan ja työstämään ih-

missuhteita ja pystyvät innostamaan ihmisiä. He ovat taitavia ryhmähengen luomisessa 

ja kyvykkäitä yhteenkuuluvaisuudentunteen vahvistamisessa. Tämän kompetenssin 

merkitys on korostunut johtamisen kentällä viime aikoina, tiimiorganisaatioiden lisään-

tymisen myötä. (Goleman ym. 2002, 256.) 

 

Tutkimuksissa ei ole tullut esiin, että yksikään johtaja tai esimies hallitsisi kaikki kah-

deksantoista tunneälytaitoa. Kyvykkäälle johtajuudelle ei myöskään ole voitu osoittaa 

mitään erityistä mallia. Huippujohtajat voivat omata hyvinkin erilaisia persoonallisia 

tyylejä. Todistettavasti on kuitenkin havaittu, että kyvykkäät johtajat omaavat vahvuuk-

sia ainakin yhdessä osa-tekijässä, jokaisessa neljässä tunneälyn kompetenssialueessa. 

(Goleman ym. 2002, 39 ̶ 40.) 
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3.5.4 Johtamistyylit ja niiden perustana olevat tunneälytaidot  

 

Goleman ym. (2002, 53 ̶ 88) erottavat kuusi johtamistyyliä analysoimalla näiden tyylien 

yhteyksiä suhteessa työyhteisössä tapahtuvaan emotionaaliseen vuorovaikutukseen. 

Tyylit ovat: Visionäärinen johtaminen (visionary), valmentava (coaching), ihmissuhde-

johtaminen (affiliative), demokraattinen johtaminen (democratic), tahdin määrääminen 

(pacesetting) ja komenna-kontrolloi -tyyli (commanding) (taulukko 3). Neljä ensim-

mäistä tyyliä luovat resonointia työpaikoilla ja vaikuttavat positiivisesti organisaatioi-

den tunneilmastoon. Tämä parantaa työsuorituksia sekä ihmisten sitoutuneisuutta työ-

paikkaansa. Kahta jälkimmäistä johtamistyyliä tulisi käyttää erittäin harkiten ja tilanne-

kohtaisesti niiden mahdollisesti aikaansaamien negatiivisten vaikutusten vuoksi. (Go-

leman ym. 2002, 53.) 

 

TAULUKKO 3. Johtamistyylit, niiden vaikutus organisaatioiden emotionaaliseen vuo-

rovaikutukseen ja johtamistilanteet, joissa tyylin käyttö on eduksi (Goleman ym. 2002, 

55 ̶ 88, soveltaen) 

 

JOHTAMISTYYLIT VAIKUTUS ORGANISAATION 

TUNNEILMASTOON 

JOHTAMISTILANTEET, JOISSA 

TYYLIN KÄYTTÖ ON EDUKSI 

Visionäärinen johtaminen Liikuttaa ihmisiä kohti jaettuja 
unelmia, vaikuttaa vahvan 
positiivisesti organisaation 
tunne-ilmastoon. 

Muutostilanteet 
Kun tarvitaan visiota ja selke-
ää suunnannäyttöä. 
 

Valmentava johtaminen Kyky yhdistää yksilön tavoit-
teet organisaation tavoittei-
den kanssa. Positiivinen vai-
kutus.  

Kun halutaan tukea ja roh-
kaista yksilön tavoitteiden 
asettamista ja työsuorituksen 
parantamista pitkällä aikavä-
lillä. 

Ihmissuhdejohtaminen Lisää harmoniaa lähentämällä 
ihmisiä toisiinsa. Positiivinen 
vaikutus. 

Motivointi, tiimin jäsenten 
väliset ristiriidat ja vuorovai-
kutuksen vahvistaminen 

Demokraattinen johtaminen Vaikuttaa positiivisesti, sillä 
arvostaa ihmisten yksilöllistä 
työpanosta ja saa ihmiset 
sitoutumaan osallistamisen 
kautta. 

Konsensuksen lisääminen 
Tilanteessa, jossa halutaan 
työntekijöiltä lisäpanostusta 
johonkin. 

Tahdin määrittäminen Erittäin negatiiviset vaikutuk-
set, sillä käytännön toteutus 
on usein huono. 

Hyvä harkitusti käytettynä 
tilanteessa jossa halutaan 
hyviä tuloksia kyvykkäältä ja 
motivoituneelta tiimiltä. 

Määräilevä -tyyli Erittäin negatiiviset vaikutu-
set.  Käytetään usein väärin.  

Voi vähentää ihmisten pelko-
ja kriisitilanteissa. 
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Visionäärinen johtamistyyli saa ihmiset tuntemaan olevansa osallisia ja ruokkii avointa 

ilmapiiriä, jossa sekä tietoa että osaamista jaetaan. Visionäärinen johtaja jakaa avoimesti 

informaatiota ja on toiminnassaan läpinäkyvä. Hänellä on kyky johtaa ihmisiä tavoitte-

lemaan yhteisiä unelmia. Tunneälytaidoista tärkein visionääriselle johtamistyylille on 

empatia. Muita tärkeitä tunneälytaitoja ovat: itseluottamus ja itsetietoisuus, jotka koros-

tuvat erityisesti muutostilanteiden johtamisessa. (Goleman ym. 2002, 58 ̶ 59.)    

 

Valmentava johtamistyyli ilmentää toisten tukemisen kyvykkyyttä. Sen onnistuneeseen 

toteuttamiseen tarvitaan myös emotionaalista itsetietoisuutta ja empatiakykyä. Johtaja, 

joka on tietoinen omista arvoistaan ja tunteistaan, toimii aidosti. Hän osaa kuunnella ja 

arvioida kuulemaansa ennen kuin antaa palautetta. Hän neuvoo, opastaa ja on hyvä de-

legoimaan. Hän uskoo johdettaviensa kykyihin ja arvostaa heitä ihmisinä, ei ainoastaan 

työn tekemisen välineinä. (Goleman ym.2002, 60 ̶ 62.) 

 

Ihmissuhdejohtamisessa korostuvat ryhmä- ja yhteistyötaidot, konfliktien hallintataidot 

sekä empatiakyky. Ihmissuhdejohtajat pyrkivät luomaan harmoniaa ja hyvää työilmapii-

riä sekä ovat kiinnostuneita johdettaviensa tunteista. Johtamistyyleistä tämä on ehkä 

hieman tehoton, sillä ihmissuhdejohtajat antavat harvoin rakentavia neuvoja asioiden tai 

tehtävien läpiviemiseksi. Niinpä sitä ei olisikaan hyvä käyttää yksinään vaan yhdistää 

esimerkiksi visionääriseen johtamistyyliin. (Goleman ym. 2002, 64 ̶ 66.)  

 

Demokraattinen johtamistyyli rakentuu ryhmä- ja yhteistyötaitojen, konfliktien hallin-

nan ja vaikutusvallan tunneälytaidoille. Demokraattinen johtaja on hyvä kuuntelija. Hän 

hyötyy myös empatiakyvystä, etenkin ristiriitatilanteissa. Toimii parhaiten, kun johtaja 

tarvitsee tukea osaavilta ja ammattitaitoisilta työntekijöiltä. Joskus tällaisen tyylin 

omaava johtaja voi saada jahkailijan leiman, yrittäessään epätoivoisesti löytää strategi-

sesti yhteistä konsensusta. Demokraattinen johtamistyyli voi ylilyötynä aiheuttaa myös 

hämmennystä, jos tärkeiden päätösten tekeminen toistuvasti lykkääntyy tai johtaja sor-

tuu kysymään neuvoa työntekijöiltä, joilla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa tai ovat asi-

oista tietämättömiä. (Goleman ym. 2002, 67 ̶ 69.)   

 

Tahdin määrittelevää johtamistyyliä toteuttava johtaja, asettaa usein korkeat suoritus-

tavoitteet. Johtajana hän työskentelee itse asettamiensa tavoitteiden mukaisesti nopeasti 

ja aina vain paremmin ja vaatii sitä myös muilta. He eivät anna selkeitä toiminta-ohjeita, 

eivätkä aidosti luota siihen, että työt tulevat tehdyksi.  Työntekijät joutuvat arvailemaan 
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minkälaisia tuloksia johtaja heiltä mahdollisesti odottaa ja kokevat usein riittämättö-

myyden tunteita ja arvostuksen puutetta. Tutkimusten mukaan tämä johtamistyyli tuleh-

duttaa useimmiten työskentelyilmapiiriä ja laskee ihmisten motivaatiota ja sitä kautta 

tuloksellisuutta. Tahdin määrittelijät ovat kyllä johtajina suorituskykyisiä ja aloitteelli-

sia, mutta säälimättömiä vaatimuksissaan. He tarvitsevat johtajuutensa tueksi itsetunte-

musta, itsekontrollia, ryhmä- ja yhteistyötaitoja sekä ennen kaikkea empatiaa. (Goleman 

ym. 2002, 72 ̶ 75.)    

 

Komenteleva ja kontrolloiva johtamistyyli, on johtamistyyleistä kaikkein ehdottomin ja 

tuhoavin. Se nojautuu tunneälykompetensseista kolmeen: aloitteellisuuteen, suoritusky-

kyyn ja vaikutusvaltaan. Johtaja vaatii ehdotonta määräysten noudattamista ja kuuliai-

suutta, eikä perustele toimiaan. Kannustavaa palautetta annetaan tuskin koskaan ja työn-

tekijöitä arvostellaan negatiivisesti sekä uhkaillaan. Tämä syövyttää ihmisten itsetuntoa, 

laskee mielialaa ja vaikuttaa suoraan työn merkityksellisyyden kokemukseen. Tilanteet, 

joissa tämänkaltaisesta johtamistyylistä on hyötyä, ovat hätätilanteet ja pakottavat muu-

tostilanteet. Pysyäkseen raiteillaan, komenteleva ja kontrolloiva johtaja tarvitsee avuk-

seen empatiakykyä, kykyä itsekontrolliin sekä emotionaalisen itsetuntemuksen taitoa. 

(Goleman ym. 2002, 76 ̶ 79.)   

 

  

3.6 Valmentava johtajuus 

 

Valmentava johtajuus perustuu kokonaisvaltaisuuteen. Siihen sisältyy tapa olla, vaikut-

taa toisiin sekä vaikutetuksi tuleminen. Parhaimmillaan se on yksilöä arvostavaa ja ai-

dosti osallistavaa. Valmentavassa johtajuudessa fokus on esimiehen ja johdettavien vä-

lisessä suhteessa. Siinä miten esimies rakentaa tätä yhteistyötä systemaattisesti ja kuinka 

yhteistyö saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Valmentava johtaminen 

vapauttaa yksilön koko potentiaalin organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus ra-

kentuu valmentavalle suhtautumistavalle. Sen rakentuu erityisesti kyvystä olla läsnä 

tässä ja nyt. Valmentavaa johtajuutta toteuttava esimies näkee jokaisen henkilön erilai-

suuden ja jokaisen erilaiset voimavarat. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 12 ̶ 15, 43.) 

Valmentava johtaminen voidaan nähdä suorituksen ja suorituskyvyn kehittämisproses-

sina, jossa fokus on yhteisessä ongelmanratkaisussa eikä arvioinnissa ja valvonnassa. 

Taustalla vaikuttaa luja usko siihen, että oikeat olosuhteet luomalla, jokainen työntekijä 

pyrkii parhaaseen suoritukseen ja haluaa kehittyä. Valmentava johtaminen edellyttää 
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henkilöjohtamisen nostamista johtamiskulttuurin perusarvoksi. Ihmisten johtajuuden 

tulee olla aitoa ja lähteä suoraan sydämestä. (Kansanen 2004, 31 ̶ 33.) 

 

 

3.6.1 Valmentavan johtajan ydinroolit                       

 

Valmentavalla johtajalla on työssään monia eri rooleja. Perinteisesti johtajan työtä ku-

vataan asioiden johtamisen eli managerin ja ihmisten johtajan eli leaderin rooleissa (tau-

lukko 4). Valmentavassa johtajuudessa näiden kahden roolin rinnalle tulee vielä coachin 

rooli. Jokaisella roolilla on paikkansa johtajan toiminnassa ja kaikkia tarvitaan. Kyse on 

siitä, miten roolit arjen työssä painottuvat tilanteista riippuen. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2013, 38; Ristikangas & Grünbaum 2014, 26 ̶ 27.) 

 
TAULUKKO 4. Valmentavan johtajan ydinroolit (Carlsson & Forssell 2013, 34 ̶ 36, 
soveltaen) 
 

MANAGER LEADER COACH 

- aikaansaamista 
- suorittamista 
- prosessit 
- laatutyö 
- lakisääteiset velvol-

lisuudet 

- On suunnannäyttäjä 
- asettaa rajoja 
- edistää hyvää työil-

mapiiriä 
- ohjaa tavoitteiden 

mukaiseen toimin-
taan   

- Sparraa ja oivallut-
taa  

- tukee asetettujen 
tavoitteiden saavut-
tamisessa 

- oivalluttaa löytä-
mään persoonallisen 
äänen 

   

 
 VALMENTAVA JOHTAJUUS 

  

Managerin roolissa johtajan huomio keskittyy yleisistä asioista huolehtimiseen, proses-

sien seurantaan, laatutyöhön, eritasoisiin hallinnollisiin tehtäviin sekä lakisääteisten 

velvollisuuksien hoitoon. Leaderin roolissa johtaja toimii suunnannäyttäjänä ja toimin-

nan ohjaajana. Ihmisten johtamisessa hän on tavoitteellinen ja huolehtii asioiden infor-

moinnista ja sovittujen sääntöjen noudattamisesta. Coachin roolissa johtaja sparraa joh-

dettaviaan. Hän tukee heitä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaa heitä kehit-

tämään itseään sekä oivalluttaa heitä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa. 

Coachin roolissa johtajan tärkeimpiä tehtäviä on olla läsnä, olla kiinnostunut ja osata 

sekä kuunnella että kysyä. (Hellbom 2005, 88 ̶ 89; Carlsson & Forssell 2012, 34 ̶ 35; 

Ristikangas & Ristikangas 2013, 38 ̶ 40; Ristikangas & Grünbaum 2014, 26 ̶ 28.) 
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Coachin rooli ei sulje pois muita johtajan rooleja, eikä ole autuaaksi tekevä johtamistyy-

li, vaikka se poikkeaakin niistä toteutustavoiltaan. (Hellbom 2005, 89; Ristikangas & 

Grünbaum 2014, 27.)  

 

Valmentava johtaja on sisäistänyt coachin roolin asenteena ja ajattelutapana, joka välit-

tyy myös muiden roolien kautta. Toki coachin rooli voi näkyä yksinomaankin, esim. 

kahdenkeskisissä coaching-keskusteluissa tai vaikkapa valmennusvarteissa. Coachaus 

on luonnollinen tapa silloin, kun työntekijällä on jokin ongelma tai haaste, johon johta-

jalla ei ole valmista vastausta. Tällöin johtajan tehtävä on tukea työntekijää löytämään 

asiaan oma ratkaisunsa. (Hellbom 2005, 89; Ristikangas & Grünbaum 2014, 28.) 

 

 

3.6.2 Valmentavan johtajan ydintaidot 

 

Kaikki valmentavan johtajan ydintaidot, (kuvio 4) perustuvat johtajan arvostavaan asen-

teeseen ja hänen tapaansa suhtautua elämään ja toisiin ihmisiin (perustan luoja ja koh-

taaja). Valmentavan johtajan on tunnettava itsensä hyvin, voidakseen asettua toisen 

asemaan ja nähdäkseen toisissa olevat vahvuudet sekä mahdollisuudet. Hänen on myös 

oltava tietoinen omista toimintatavoistaan, voidakseen tukea muita. Mitä syvemmin hän 

tuntee yksilöiden persoonallisia työskentelytapoja, sitä helpompaa on asettaa tavoitteita. 

(Ristikangas & Grünbaum 2014, 31 ̶ 32.)  

 

 
 

KUVIO 4. Valmentavan johtajan ydintaidot (Ristikangas & Ristikangas 2013, 26, muo-

kattu) 

 

•Toisen kunnioitus 
•Kyky asettua toisen asemaan 
•Välitön ja nöyrä käytös 
•Odotusten asettaminen 

PERUSTAN LUOJA JA KOHTAAJA 

•Kyky aktiiviseen kuunteluun 
•Taito asettaa kysymyksiä 
•Kyvykkyys palautteen antamiseen ja 

vastaanottamiseen 

VUOROVAIKUTTAJA 

•Havainnointi- ja analyysitaito 
•Kyky aktivoida, osallistaa ja saada muut mukaan 
•Linjassa oleva ja määrätietoinen toiminta 

KEHITTYMISEN MAHDOLLISTAJA 
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Vuorovaikuttajana johtaja hyötyy kuuntelutaidosta, kysymysten asettamisen taidosta 

sekä kyvystä antaa ja vastaanottaa palautetta. Kuuntelutaito on yksi tärkeimmistä val-

mentavan johtajan ydintaidoista. Se on johtajan kykyä kuunnella aktiivisesti puheen 

sisältöä, sitä mitä toinen todella sanoo sekä puheen prosessin kuuntelua, eli kykyä ym-

märtää miten toinen puhuu ja mitä asioita puhuja painottaa. Kuuntelun onnistumisen 

edellytyksenä on johtajan keskittyminen toisen sanomaan, ei omiin, mahdollisesti puhu-

jan herättämiin ajatuksiin. Kuuntelutaidon lisäksi on valmentavan esimiehen oltava ai-

dosti kiinnostunut ihmisistä ja erityisesti heidän näkökulmistaan. Kiinnostuminen on 

huomion kohdistamista toisen kokemuksiin ja aikeisiin. Kiinnostus tarkoittaa myös 

luottamusta toisen ammattitaitoon ja tapaan toteuttaa itseään persoonallisella tavalla. 

(Ristikangas & Ristikangas 2013, 105; Ristikangas & Grünbaum 2014, 41 ̶ 42, 45 ̶ 46.) 

 

Kysymysten asettamisen taito on osa valmentavan johtajan perusosaamista. Sen opette-

lu vie aikaa ja vaatii enemmän kuin pelkän kysymystekniikan hallinnan. Kysyminen 

vaatii harjoittelua sekä läsnäolon ja kuuntelun taitoa. Hyvin asetetut kysymykset innos-

tavat, haastavat ja tukevat yksilön voimaantumista. Kysymyksillä valmentava johtaja 

luo vapaata tilaa, jossa asioita on mahdollista käsitellä, tutkia ja ymmärtää avoimesti. 

Kyselemisen päähuomio ei ole ”oikean vastauksen” löytymisessä. Pyrkimyksenä on 

pikemminkin uuden ajattelun syntyminen ja tietoisuuden lisääntyminen. (Ristikangas & 

Grünbaum 2014, 50 ̶ 52.)  

 

Valmentava johtaja osaa antaa palautetta, pyytää palautetta sekä ottaa vastaan palautet-

ta. Kaikki palautteen osa-alueet vaikuttavat vahvistavasti yhteistyön tekemiseen ja työ-

ilmapiiriin. Palautteen annon perussääntönä on hyvä pitää 3:1, joka tarkoittaa: anna 

kolme kertaa enemmän positiivista palautetta kuin kriittistä. Hyvin ja rakentavasti an-

nettu palaute vahvistaa vuorovaikutusta mutta huonosti annettu palaute hajottaa sitä. 

(Ristikangas & Grünbaum 2014, 92 ̶ 98.)     

 

Kehittymisen mahdollistajana valmentava johtaja havainnoi valmennettaviaan joko yk-

silöinä tai ryhmänä. Hän kannustaa ja kehuu sekä nostaa esiin onnistumisia, osoittaen 

arvostustaan yhteistyölle. Arjessa valmentava johtaja on kiinnostunut organisaation 

vuorovaikutussuhteista ja haluaa aktiivisesti vaikuttaa niihin pieniä muutoksia tekemäl-

lä. Hänellä on myös kyky suhteuttaa yksilöiden tai tiimien toimintaa ympäröivään kon-

tekstiin. Valmentaja johtaja pyrkii vaikuttamaan organisaatioon ja toimintaympäristöön 

mahdollistaakseen tällä tavoin tavoitteiden saavuttamisen. Hän toimii systeemisen nä-
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kökulman valossa, jossa korostuvat: sekä ̶ että -ajattelu joko ̶ tai -ajattelun sijasta, sys-

teemin tutkiminen ja siihen vaikuttaminen, ei niinkään hallinnan tunne, pienten muutos-

ten tekeminen päivittäisessä työssä sekä niiden havainnointi ja pinnan alla oleva poten-

tiaali ja sen näkyväksi tekeminen. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 115 ̶ 121.)  
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4 KATSAUKSEN METODOLOGIA JA TOTEUTUS 

 

 

4.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

 

Näyttöön perustuvan toiminnan vaatimusten myötä, systemaattisen kirjallisuuskatsauk-

sen tekeminen on saanut viime vuosina lisää painoarvoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

(Johansson 2007, 4; Kylmä ym. 2008, 23.) Jokaisella ammattilaisella on velvollisuus 

olla tietoinen alansa kehityksestä ja uusimmasta tutkimustiedosta. Jos näin ei toimita, on 

riski, että potilaat eivät saa ajantasaista hoitoa. Kirjallisuuskatsaukset kokoavat tietoa 

yhteen ja helpottavat täten ammattilaisten tiedon saantia ja saatavilla olevan tiedon arvi-

oimista sekä tiedon hyödyntämistä päivittäisessä työssä. (Aveyard 2014, 4.)  

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus eroaa muista kirjallisuuskatsauksista sen spesifin 

luonteen vuoksi. Siihen sisällytetään vain relevantit ja tarkoitusta vastaavat tutkimukset. 

(Fink 2005, 3; Johansson 2007, 4 ̶ 5; Bettany-Saltikov 2012, 9 ̶ 10; Aveyard 2014, 10.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa päämääränä on koota tietoa, arvioida sen laa-

tua ja tehdä synteesi valitusta aiheesta mahdollisimman kattavasti aikaisempien tutki-

musten pohjalta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on itsenäinen tutkimus ja siinä pyri-

tään toistettavuuteen ja virheettömyyteen. Sen yhtenä mahdollisuutena on löytää kor-

kealaatuisia tutkimustuloksia. (Fink 2005, 17; Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 46.)  

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tekeminen voidaan karkeasti jaotella kolmeen 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa perehdytään aiheeseen ja määritellään tarvittavat 

käsitteet sekä perustellaan katsauksen tarve. Toinen vaihe käsittää itse katsauksen teke-

misen, jolloin hankitaan ja valitaan mukaan otettavat tutkimukset, analysoidaan ne sisäl-

löllisesti ja tehdään synteesi saaduista tuloksista. Kolmas vaihe on katsauksen raportoin-

ti. Raportissa katsauksen jokainen vaihe kirjataan tarkasti. (Fink 2005, 4 ̶ 5; Johansson 

2007, 5.) Tämä opinnäytetyö on toteutettu systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaat-

teiden mukaisesti. 
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4.2 Tiedon keruu 

 

Tiedon keruu pohjautuu systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkasti ja selkeästi 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Sen aineisto muodostuu aiemmin tehdyistä tutki-

muksista, jotka kerätään rajatusti ja tarkasti määritellysti. Systemaattisen tiedonhaun 

menetelmässä pyritään myös tiedonkeruun toistettavuuteen. (Johansson 2007, 6; Tähti-

nen 2007, 10; Tuomi & Sarajärvi 2009, 123; Aveyard 2014, 11.) Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa tiedonkeruu toteutettiin systemaattisen tiedonhaun menetelmän periaatteilla. 

Tutkimuskysymykset mietittiin siten, että niillä saataisiin kartoitettua tutkittavaa ilmiötä 

kattavasti.   

 

 

4.2.1 Sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit  

 

Tutkimusten valintaa varten tulee laatia tarkat sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit. Tarkasti 

ja täsmällisesti kuvatut valintakriteerit ehkäisevät systemaattisia virheitä. (Johansson 

2007, 6; Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 48.) Sisäänotto- ja hylkäämiskriteereitä määritel-

täessä on pohdittava oman käsillä olevan työn tutkimuskysymyksiä, sitä mitä haluaa 

tutkia ja millaista aineistoa tarvitsee saadakseen vastauksen asettamiinsa tutkimuskysy-

myksiin. Hyvin asetetut sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit pitävät huolen, ettei tutkimus 

lähde sivuraiteille ja kirjallisuuskatsausta tekevä pysyy oikeassa fokuksessa. Ne myös 

antavat oikeat ja täsmälliset raamit kirjallisuuskatsauksen hakujen tekemiseen. (Aveyard 

2014, 74 ̶ 76.)  

 

Joskus sisäänotto- ja hylkäämiskriteereihin saattavat vaikuttaa käytännön syyt, kuten 

esim. käytettävissä oleva aika tutkimuksen tekemiseen. Tällöin voi olla viisasta asettaa 

vuosiraja sisäänotto- ja hylkäämiskriteereihin. Tämä ei tietenkään ole katsauksen näkö-

kulmasta optimaalisin rajaus. Optimaalisissa olosuhteissa kirjallisuuskatsaukseen sisäl-

lytetään kaikki käsiteltävään ilmiöön liittyvä, saatavilla oleva aineisto. (Aveyard 2014, 

79.)  

 

Kirjallisuuskatsauksen tekemistä rajoittivat valmistumiselle asetetut aikarajat, joiden 

sisällä haluttiin pysyä. Tämän vuoksi sisäänotto- ja hylkäämiskriteereihin asetettiin ai-

karajaus vuosille 2008 - 2013. Tämä oli perusteltua myös aineistomäärän hallittavuuden 

vuoksi. 
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Sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit määrittelevät siis sen, mitä aineistoa voit ottaa mukaan 

katsaukseen. Kirjallisuuskatsausta tehdessä on pidettävä tarkasti huoli siitä, että mukaan 

otettava aineisto on relevanttia suhteessa tutkimuskysymyksiin. Kaikkea vastaantulevaa 

mielenkiintoista aineistoa ei siis voi sisällyttää aineistoon. Kirjallisuuskatsauksen teki-

jän tulee pystyä perustelemaan määrittelemänsä sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit tutki-

muskysymystensä näkökulmasta, ei vain omien mielipiteidensä perusteella. (Aveyard 

2014, 78 ̶ 79.)  

 

Kirjallisuuskatsauksen sisäänottokriteereitä määriteltäessä mietittiin tarkasti käsiteltävää 

ilmiötä. Tämän kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja hylkäämiskriteerien valinnassa tär-

keää oli mahdollisimman korkealaatuisen aineiston löytäminen. Siksi sisäänottokritee-

reinä olivat väitöskirjat, lisensiaattitutkimukset, pro gradu -tutkielmat tai referee-

artikkelit. Lisäksi pyrkimyksenä oli löytää laaja-alaista aineistoa, joka toisi lisäymmär-

rystä business coachingista ja tunneälytaidoista sekä valmentavasta johtajuudesta. Tä-

män vuoksi hyväksyttiin eri metodein toteutetut tutkimukset. Tämän kirjallisuuskatsa-

uksen sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit näkyvät taulukosta 5. 

 

TAULUKKO 5. Sisäänotto- ja hylkäämiskriteerit 

 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT HYLKÄÄMISKRITEERIT 

 
Tutkimukset on tehty vuosien 2008 – 2013 aikana. 
 
Väitöskirja, lisensiaatintutkimus, diplomityö, pro 
gradu -tutkielma tai referee -lehtiartikkelit. 
 
Sisältö on tarkoituksenmukainen opinnäytetyön 
kannalta ja vastaa tutkimuskysymyksiin.  
 
 
Aineisto on saatavana kokotekstinä sähköisesti tai 
lainattavissa kirjastosta. 
 
 
Laadunarviointipisteet vähintään 16/20. 
 
Suomen- ja englanninkieliset tutkimukset. 
 
Hyväksytään eri metodein tehdyt tutkimukset. 
 

 
Ennen vuotta 2008 tehdyt tutkimukset.  
 
AMK opinnäytetyöt, YAMK -opinnäytetyö, ammat-
tilehtien artikkelit. 
 
Tutkimuksen sisältö ei vastaa oman opinnäyte-
työn kysymyksiin tai ei muuten anna relevanttia, 
luotettavaa ja sovellettavissa olevaa lisätietoa. 
 
Aineisto ei ole saatavilla sähköisesti eikä koko-
tekstinä tai sitä ei saa lainattua kirjastosta. 
 
 
Laadunarviointipisteet alle 16/20. 
 
Tutkimus ei ole suomen tai englanninkielinen. 
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4.2.2 Hakusanat 

 

Hakusanoja valitessa on varmistuttava siitä, että ne kohdentuvat tutkimuskysymyksiin 

ja että niiden avulla on mahdollista löytää tietokannoista kohdallista tutkimustietoa 

omaan työhön nähden. Tutkimusartikkelit ja lehtiartikkelit on indeksoitu tietokantoihin 

asiasanoilla ja vain näitä asiasanoja käyttämällä voi löytää kyseisiä artikkeleita. Haku-

sanojen valinnassa tulee muistaa oman kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja hylkäämis-

kriteerit, sillä ne ohjaavat hakusanojen valintaa. (Aveyard 2014, 83.) Hakusanoja mietit-

täessä on hyvä huomioida mahdolliset synonyymit. Synonyymeja voi käyttää hakusano-

jen yhdistelyssä. (Bettany-Saltikov 2012, 69 7̶0.) Tämän kirjallisuuskatsauksen hakusa-

noja valittaessa mietittiin huolellisesti tutkimuskysymyksiä sekä kirjallisuuskatsaukselle 

asetettuja sisäänotto- ja hylkäämiskriteereitä. Hakusanoja mietittäessä huomioitiin myös 

sanojen mahdolliset synonyymit. Hakusanojen tarkistuksessa käytettiin lisäksi EBSCO-

host -tietokannan thesaurus sanastoa sekä Melindassa ONKI -palvelua, josta löytyy 

yleinen suomalainen asiasanasto YSA. 

 

Boolen logiikassa hakutermejä ja lausekkeita yhdistellään operaattoreilla AND, OR ja 

NOT. OR -operaattori lisää löytyvien viitteiden määrää ja AND ja NOT puolestaan vä-

hentävät niitä. (Tähtinen 2007, 24; Aveyard 2014, 85.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa 

tehdyissä hauissa käytettiin sekä yksittäisiä hakusanoja (Melinda) että Boolen operaatto-

reilla rakennettuja hakulausekkeita (EBSCOhost ja Emerald Journals). Täsmälleen sa-

malla hakulausekkeella ei voitu halkea kaikissa tietokannoissa, sillä osa tietokannoista 

ei tunnistanut kaikkia valittuja hakusanoja. Esimerkiksi hakusana ”executive coaching” 

täytyi valita mukaan, koska osa tietokannoista, (Academic Search Elite ja Business 

Source Premier), ei tunnistanut hakusanaa ”business coaching”, huolimatta sanojen si-

sällöllisestä samankaltaisuudesta.  

 

Ensimmäisenä hakulausekkeena oli: “leadership skills OR leadership development OR 

leadership development AND emotional intelligence or executive coaching”. Toisena 

hakulausekkeena käytettiin hakusanoja: “business coaching OR executive coaching 

AND emotional intelligence”. Kolmas hakulause muodostui hakusanoista: “executive 

coaching OR emotional intelligence AND leadership”. Hakuja tehtiin yksittäisillä ha-

kusanoilla: ”business coaching”, ”executive coaching”, ”johdon coaching”, ”tunneäly”, 

”tunneälytaidot” ja ”valmentava johtaminen”. Melinda -tietokannassa haut tehtiin sekä 
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suomen että englannin kielellä. Käytetyt hakusanat ja niiden yhdistelmät tietokannoit-

tain raportoidaan taulukossa (taulukko 6). 

 

TAULUKKO 6. Hakusanat ja niiden yhdistelmät tietokannoittain 

 

HAKUSANAT JA NIIDEN YHDISTELMÄT TIETOKANNOITTAIN 

Leadership skills 
OR 
leadership  
development 
OR 
leadership styles 
AND 
“Executive 
Coaching“  
OR 
“Emotional intelligence”/ 
 
Business  
coaching  
OR 
Executive  
coaching  
AND 
emotional  
intelligence 
 

Executive coaching  
OR 
Emotional intelligence 
AND 
leadership/ 
 
business coaching/ 
 
executive coaching 

Business 
Coaching/ 
 
Coaching/ 
 
johdon coaching/ 
 
tunneäly/ 
 
tunneälytaidot/ 
 
valmentava johtaminen/ 
 
 
Leadership/ 
 
Emotional intelligence 
 

Academic Searc hElite 
(EBSCOhost) 
EMERALD Journals 

Business Source Premier 
(EBSCOhost 

Melinda 

 

 

 
4.2.3 Tietokannat 

 

Pääasiassa hakujen teko kirjallisuuskatsausten kohdalla kohdistuu internetin elektroni-

siin tietokantoihin. Tietokannat ovat jakautuneet aihespesifisesti. Näihin tietokantoihin 

kirjallisuuskatsauksia tekevillä opiskelijoilla on käyttöoikeus oman tieteenalansa kirjas-

ton kautta.  (Aveyard 2014, 80 ̶ 81.) Kirjallisuuskatsaukseen valittavat tietokannat vali-

koituvat sen mukaan, mistä tietokannoista oletetaan löytyvän relevantein tieto tutkimus-

kysymyksiin nähden. (Johansson 2007, 6; Aveyard 2014, 91.) Elektroniset lehtiartikke-

litietokannat ovat ensisijaisia vaihtoehtoja hyvän materiaalin löytämiseksi kirjallisuus-

katsaukseen. Niistä löytyy päivitetyin ja vertaisarvioitu materiaali ja ne ohjaavat usein 

suoraan alkuperäistutkimuksiin. On kuitenkin tärkeää etsiä tietoa laajasti muualtakin, 

sillä kaikkia tutkimuksia ei ole julkaistu lehdissä. (Bettany-Saltikov 2012, 67, 79.) 
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Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen tietokannoiksi valikoituivat: Academic 

Search Elite, Business Source Premier, Emerald Insight sekä kotimaisten kirjastojen 

yhteistietokanta Melinda. Näihin tietokantoihin opiskelijalla oli käyttöoikeus TAMK:n 

kirjaston kautta. Ulkomaisia e-lehtitietokantoja puolsi opinnäytetyön aihepiiri, joka on 

johtajuus-painotteinen ja sisälsi elementtejä business maailmasta ja liikkeenjohdosta. 

Näissä tietokannoissa oli myös uusinta, vertaisarvioitua akateemista materiaalia. Melin-

da valikoitui mukaan, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä kattavuus etenkin 

Suomessa valmistuneisiin väitöskirjoihin, pro gradu -tutkielmiin yms. Tietokantojen 

valinnassa käytettiin myös apuna TAMK:n informaatikko Taina Peltosta. Tämän kirjal-

lisuuskatsauksen haku suoritettiin 06-08/2014 tietokantoihin Academic Search Elite, 

Business Source Premier, Emerald Journals ja Melinda.  

 

Tietokantahakujen lisäksi on kirjallisuuskatsauksen tekemiseen hyvä sisällyttää manu-

aalista hakua, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman kattavia hakutuloksia. (Johans-

son 2007, 6; Aveyard 2014, 91.) Tietokantahakujen lisäksi tehtiin manuaalista tiedon-

hakua käymällä läpi kirjallisuuskatsaukseen valikoituneiden tutkimusten lähdeluettelot. 

Taulukossa 7 kuvataan tässä kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat. 

 

TAULUKKO 7. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat  (Nelli 2014) 
 
TIETOKANTA SISÄLTÖ 
 
Academic Search Elite 
(EBSCOhost) 

Laaja-alainen, monitieteellinen tietokanta. Sisältää yhteiskun-
tatieteellisen ja humanistisen tieteenalojen julkaisuja, mutta 
mukana on myös julkaisuja tekniikan ja liiketalouden alalta. 
Tietokanta sisältää kokotekstinä yli 2100 kausijulkaisua ja 
viitteet sekä tiivistelmän yli 3650 julkaisun artikkeleista 

Business Source Premier 
(EBSCOhost) 

Sisältää yli 10 000 lehteä, joista kokotekstilehtiä yli 2 300 
johtamisen, markkinoinnin, kaupan ja rahoituksen alalta. 
Lisäksi tietokannassa on yritysprofiileja 10 000 yrityksestä. 

 
EMERALD Journals 
(Emerald Insight) 

Yli 200 tieteellistä kokotekstilehteä johtamisen, talouden, 
tekniikan, informaatiotutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskun-
tatieteiden aihe-alueilta. Kustantaja Emerald Group Pub-
lishing. 

MELINDA On suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta. Sisältää Suomen 
kansallisbibliografia Fennican sekä viitetiedot yliopistokirjas-
tojen, AMK -kirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjas-
ton, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisälty-
vistä aineistoista. Alkuvuonna  2014 yli 6 milj. viitettä 38 kir-
jaston tietokannoista. 
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4.3 Alkuperäistutkimusten haku ja valintaprosessi 

 

Jotta kirjallisuuskatsauksesta tulisi hyvä, se vaatii onnistuakseen hyvän hakustrategian. 

Hakusanojen lisäksi viitejoukkoja on mahdollista rajata yleisillä rajausehdoilla. Tämä 

on yleensä mahdollista eri hakuohjelmissa tavalla tai toisella. Rajaus voi kohdistua 

esim. julkaisun kieleen, julkaisuajankohtaan tai julkaisutyyppiin jne. (Tähtinen 2007, 

25; Bettany-Saltikov 2012, 76.) Hakuprosessi on kirjallisuuskatsauksen kriittisin vaihe 

ja siinä on hyvä käyttää apuna kirjasto alan ammattilaista, esimerkiksi informaatikkoa. 

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 49.) Hakusanoja- ja lausekkeita tarkennettaessa sekä tie-

tokantoja valittaessa, käytettiin TAMK:n kirjastopalvelujen informaatikon Taina Pelto-

sen apua, jotta ne olisivat mahdollisimman kohdallisia tutkittavan aiheen kannalta ja 

tuottaisivat täsmällisiä osumia.  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen hauissa kartoitettiin laajasti korkealaatuista ja ymmärrystä 

lisäävää tutkimusaineistoa business coachingista, johtamiseen liittyvistä tunneälytai-

doista ja valmentavasta johtajuudesta. Hakusanojen ja hakulausekkeiden lisäksi käytet-

tiin eri tietokantojen yleisiä hakurajoituksia: vuosia 2008 - 2013, englannin kieli, aka-

teeminen artikkeli, peer reviewed -artikkeli ja PDF -kokoteksti (EBSCOhost tietokan-

nat). Melinda -tietokannassa yleisinä hakurajauksina käytettiin joko suomen tai englan-

nin kieltä, vuosia 2008 - 2013 sekä opinnäytetyöt (sis. opinnäytetyöt, pro gradu -

tutkielmat, väitöskirjat, lisensiaattityöt, diplomityöt). Nämä lisärajaukset perustuivat 

kirjallisuuskatsaukselle asetettuihin sisäänottokriteereihin. Tämän kirjallisuuskatsauksen 

haku suoritettiin 06-08/2014 tietokantoihin Academic Search Elite, Business Source 

Premier, Emerald Journals ja Melinda. Tietokantahakujen lisäksi tehtiin manuaalista 

tiedonhakua käymällä läpi kirjallisuuskatsaukseen valikoituneiden tutkimusten lähde-

luettelot. 

 

Käytetyillä hakusanoilla viitteitä löytyi kaikkiaan 408. Löydetyt viitteet käytiin otsikko-

tasolla läpi. Otsikon perusteella viitteistä valikoitui 81 alkuperäistutkimusta. Näistä al-

kuperäistutkimuksista luettiin tiivistelmät. Tiivistelmien lukemisen jälkeen valittiin vie-

lä kuusi alkuperäistutkimusta ja niistä luettiin koko teksti. Näille kuudelle alkuperäistut-

kimukselle annettiin laadunarviointipisteet sekä arvioitiin tutkimusten näytön aste. Al-

kuperäistutkimusten hakuprosessi on kuvattu (taulukko 8). Taulukosta ilmenevät käyte-

tyt tietokannat, hakusanat ja niiden yhdistelmät sekä lopulliseen työhön valittujen alku-

peräistutkimusten määrä otsikon, tiivistelmän ja kokoteksti perusteella.  
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TAULUKKO 8. Alkuperäistutkimusten hakuprosessi vaiheittain 

 

 
 
 

  

Tietokanta Käytetyt hakusanat ja niiden yhdistelmät Valittu aineisto 

 Leadership skills 
OR 
leadership  
development 
OR 
leadership styles 
AND 
“Executive 
Coaching“  
OR 
“Emotional intel-
ligence”/ 
 
Business  
coaching  
OR 
Executive  
coaching  
AND 
emotional  
intelligence 
 

Executive coaching  
OR 
Emotional intelli-
gence 
AND 
leadership/ 
 
business coaching/ 
 
executive coaching 

Business 
Coaching/ 
 
Coaching/ 
 
johdon coaching/ 
 
tunneäly/ 
 
tunneälytaidot/ 
 
valmentava joh-
taminen/ 
 
 
Leadership/ 
 
Emotional intelli-
gence/ 
 

Otsikon ja 
tiivistelmän 
perusteella 

Koko 
tekstin 
perus-
teella 

Academic 
Search 
Elite 
(EBSCOhost) 

34 64 
 

- 10 - 

Business 
Source 
Premier 
(EBSCOhost) 

- 93 
 

- 4 - 

EMERALD 
Journals 

36 - - 1 - 

Melinda - - 100 66 6  
 

Yhteensä N=70 N=157 N=100 N=81 N=6 
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4.3.1 Alkuperäistutkimusten näytön asteen arviointi  

 

Näytön asteen luokituksia on kirjallisuudessa useita. Usein käytettyjä kriteereitä ovat 

mm. tutkimusten laatu ja määrä, tutkimusasetelman vahvuus, tutkimustulosten yhden-

mukaisuus ja sovellettavuus. Näytön astetta ilmaistaan hierarkioina. Tutkimusnäytön 

hierarkkinen järjestys on asetettu näytön vahvuuden mukaan ja se perustuu tieteen sisäi-

siin kriteereihin. Hierarkiassa näytön asemaa symbolisoidaan yleisimmin käyttämällä 

numeroita (esim. I-IV tai 1-4) tai aakkosia (esim. A-D). Siten A tai 1 (tai I) osoittaa 

vahvinta mahdollista näyttöä. Monissa hierarkioissa ei viimeiseen luokkaan sisälly lain-

kaan tutkimustietoa. (Elomaa & Mikkola 2010, 14 ̶ 15.)  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen alkuperäistutkimusten näytön aste arvioitiin Suomen sai-

raanhoitajaliiton laatiman näytön asteen luokituksen mukaan. Näytön asteen luokitus 

sisältää neljä luokkaa, joista luokka I on näytön asteeltaan vahvin. III-luokka jaetaan 

siinä kolmeen alaluokkaan, nämä ilmaistaan kirjaimilla a-c. (taulukko 9) Luokituksen 

lähtökohtana on pyrkimys näytön asteen mahdollisimman selkeään ja yhdenmukaiseen 

ilmaisuun. (Suomen sairaanhoitajaliitto 2004; 20 ̶ 21).  

 

TAULUKKO 9. Näytön asteen luokitus (Suomen sairaanhoitajaliitto 2004, 21) 

 
NÄYTÖN ASTEEN LUOKITUS 

ASTEIKKO NÄYTÖN ASTE 

I Meta-analyysi, systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

II Systemoitu katsaus, yksi satunnaistettu hoitokoe (RCT= Randomized Control 
Trial) tai kvasikokeellisia tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaiset. 

III (a) Yksi hyvä kvasikokeellinen tutkimus tai useita kvasikokeellisia tutkimuksia, 
joiden tulokset ovat samansuuntaiset. 

III (b) Useita määrällisesti kuvailevia tai korrelatiivisia tutkimuksia, joissa samansuun-
taiset tulokset. 

III (c) Useita hyviä laadullisia tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaiset. 

IV Yksittäiset hyvät muut tutkimukset, tapaustutkimukset, konsensuslausumat ja 
asiantuntija-arviot, kun näyttö on arvostettujen asiantuntijoiden konsensuksen 
tulosta, kuvataan, miten se on syntynyt. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen alkuperäistutkimuksista (N=6) kaksi ylsi näytön asteen 

luokkaan III(a), neljä tutkimusta luokkaan III(c). 
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4.3.2 Alkuperäistutkimusten laadun arviointi 

 

Arvioitaessa tutkimusten laatua, tulee kiinnittää huomiota tutkimustulosten tulkintaan, 

metodologiseen toteutukseen sekä tutkimusten antaman tiedon luotettavuuteen. Jotta 

tämä olisi mahdollista, tulee olla tietoinen eri tutkimusmetodeista ja niiden sisällöllisistä 

eroista. Kirjallisuuskatsaukseen valittuihin tutkimuksiin tulee syventyä huolellisesti, 

jotta on mahdollista arvioida niiden laatua kriittisesti. (Aveyard 2014, 102 ̶ 103.) 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen alkuperäistutkimuksiin syvennyttiin erittäin huolellisesti, 

lukemalla ne läpi useampaan kertaan. Tähän kirjallisuuskatsaukseen kokotekstin perus-

teella mukaan valittujen alkuperäistutkimusten laadun arvioinnissa käytettiin Gitta Pa-

lomäen ja Heli Piirtolan opinnäytetyöhönsä (2012) rakentamaa laadun arviointilomaket-

ta, joka on liitteenä (liite 1). Lomakkeen käyttöön on saatu tekijöiden lupa. Sen pohjalta 

tutkimukset pisteytettiin. Pisteytyksen maksimipistemäärä oli 20 ja alin hyväksytty pis-

temäärä 16. Tällä rajauksella haluttiin varmistaa kirjallisuuskatsaukseen valittujen alku-

peräistutkimusten korkea taso. Pisteytyksen alarajan käyttö lisäsi varmuutta tutkimusten 

korkealaatuisuudesta. Valittujen alkuperäistutkimusten (N=6) laadun arviointipisteet 

näkyvät taulukosta 10.  

 

TAULUKKO 10. Alkuperäistutkimusten laadunarviointipisteet  

 

Laadun arvioinnin pisteet 
( max.20/ min.16) 

Alkuperäistutkimusten määrä 
(N=6) 

20 1 

19 4 

18 - 

17 1 

16 - 
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4.3.3 Kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset 

 
Kirjallisuuskatsauksen aineisto koostui kuudesta alkuperäistutkimuksesta. Näistä laadit-

tiin yhteenvetotaulukko (taulukko 10). Taulukkoon on raportoitu tutkimusten perustie-

dot, keskeiset tulokset sekä näytön aste ja laadun arviointi.  

 
TAULUKKO 11. Kirjallisuuskatsaukseen valitut alkuperäistutkimukset 

                                                                                                                                     1(6) 

 
 Tutkimuksen 

tekijä 
Julkaisuvuosi 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen taso 
Julkaisumaa 
 

Tarkoitus/Tavoite Metodologiset 
lähtökohdat 

Keskeiset tulokset Näytön 
aste 
/Laadun 
arviointi 

1 Karjalainen  
 
2013 
 
Valmentavan 
esimiestyön 
mahdollistaminen 
 
Pro gradu-
tutkielma 
 
Suomi 

Selvittää mitä valmenta-
van esimiestyön mahdol-
listaminen edellyttää 
organisaatiolta ja esi-
miehiltä.  
 
Ohjaavat alakysymykset: 
 
Mitä on valmentava 
esimiestyö? 
 
Mitä ominaisuuksia tai 
taitoja valmentavalla 
esimiehellä on? 
 
Mitkä ovat valmentavan 
esimiehen työvälineet? 
 
Miten valmentavaa esi-
miestyötä toteutetaan? 
 
Mitä valmentava esi-
miestyö vaatii organisaa-
tiolta? 

Kvalitatiivinen 
 
Teemahaas-
tattelu  
n=17  
päällikköä 
n=6 
ylin johto 
N=22 
 
Kirjallinen ja 
informoitu 
kyselylomake 
kohdeorgani-
saation henki-
löstölle   
avoimin ky-
symyksin. 
N=33 
 
Henkilöstötyy-
tyväisyysmit-
tauksen tulok-
set  
N=44 
 

Valmentavan esimies-
työn mahdollistavat: 
Organisaation tuki 
Rakenteet 
Järjestelmät 
Kyvykkäät esimiehet  
Kyvykäs henkilöstö 
 
Valmentajan roolin 
omaksumista auttaa 
esimiehen henkilökoh-
tainen kyvykkyys ja 
mielenkiinto omaksua 
ja soveltaa valmenta-
miseen liittyvää tieto-
taitoa. 
 
Tunneäly ja intuitiivi-
suus saattavat auttaa 
valmentavan esimies-
työn omaksumisessa ja 
soveltamisessa. 

IIIc/17 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 
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                                                                                                                                     2(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 Tutkimuksen 

tekijä 
Julkaisuvuosi 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen taso 
Julkaisumaa 
 

Tarkoitus/Tavoite Metodologiset 
lähtökohdat 

Keskeiset tulokset Näytön 
aste/ 
Laadun 
arviointi 

2 Saarinen 
 
2013 
 
Johdon tunneäly-
osaaminen ja sen 
kehittäminen 
coachingin kei-
noin  
 
Pro gradu- 
tutkielma 
 
Suomi 

Miten johdon coachit 
pyrkivät arvioimaan ja 
kehittämään johdon 
tunneälyn kahdeksaa 
avainosaamista osana 
valmennustyötään. 
 
 

Kvalitatiivinen 
 
Teemahaas-
tattelu 
 
Johdon 
coachit 
N=11  
 
Laadullinen 
teoriaohjaava 
sisällönanalyy-
si/ 
teemoittelu 
 
Tarkasteltavat 
avainosaami-
set:  
hyvä itsetun-
temus,  
itsekontrolli,  
läpinäkyvyys, 
empaattisuus, 
kannustavuus, 
kyky kehittää 
toisia,  
taito hallita 
konflikteja ja 
ryhmä- ja 
yhteistyötai-
dot. 

Johdon coaching on 
tehokas tapa kehittää 
tunneälyosaamista, 
koska jokainen tun-
neälyn kahdeksasta 
avainosaamisesta 
kuului olennaisena 
osana coaching-
prosessiin. 
 
Tunneälyn osaamisen 
kehittämiseen tulee 
suhtautua kokonaisval-
taisesti. 
 
Tunne, äly ja keho ovat 
kaikki tärkeitä tekijöitä 
ja niiden tulee olla 
tasapainossa keske-
nään, jotta tehokas 
tunneälyosaamisen 
kehittäminen on mah-
dollista. 
 
Hyvä itsetuntemus on 
kaikkien muiden tun-
neälyosaamisten pe-
rusta jonka kehittämi-
sen ytimessä on 
coachattavan  
itsereflektioosaamisen 
kehittäminen.  
 
Käytetyin tunneälyn 
arviointimittari oli Bar-
Onin EQ-i. 
 

IIIc/19 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 
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                                                                                                                                  3(6) 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                    

 Tutkimuksen 
tekijä 
Julkaisuvuosi 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen taso 
Julkaisumaa 
 

Tarkoitus/Tavoite Metodologiset 
lähtökohdat 

Keskeiset tulokset Näytön 
aste/ 
Laadun 
arviointi 

3 Kolari 
 
2010 
 
Tunneälyjohtami-
nen asiantuntija-
organisaation 
muutoksessa 
 
Väitöskirja 
 
Suomi 
 

Selvittää,  
miten johtaminen on 
yhteydessä henkilöstön 
motivaatioon, toiminta-
strategioihin ja osaami-
sen kehittämiseen,  
 
Miten johtaminen vai-
kuttaa henkilöstön emo-
tionaalisiin rakenteisiin 
sekä   
millaiset johtamisen 
tunneälytaidot ovat 
merkityksellisiä henkilös-
tön johtamisessa trans-
formationaalisuuden 
näkökulmasta. 
 
Osatavoitteena oli selvit-
tää, millaisten dimensi-
oiden, attribuutiotulkin-
tojen ja kokemusten 
kautta johtaminen vai-
kuttaa henkilöstön jä-
senten emotionaalisiin 
rakenteisiin. 

Kvantitatiivi-
nen ja kvalita-
tiivinen 
Triangulaatio 
 
Kysely henki-
löstölle 
(N=313) 
 
SPSS ja Exel 
tilasto-
ohjelmat, 
Bayes-
mallinnus. 
 
Teemahaas-
tattelut 
N=19 
 
Henkilöstö 
n=12 
 
Esimiehet 
 n= 5 
Johto 
n=2 
 
Case -johtajat 
N=6 
 
Fenomenolo-
gishermeneut-
tinen analyysi 
 
 

Henkilöstön merkittä-
viä motivaatioon vai-
kuttavia tekijöitä ovat: 
esimiehen osoittama 
arvostus yksilön aja-
tuksia ja päätöksiä 
kohtaan, työtyytyväi-
syys, toiminnan jatku-
vuus ja asetetun tavoi-
tetason saavuttaminen 
Motivaatiota lisää 
tunne oman työn mer-
kityksellisyydestä 
omalle organisaatiolle 
sekä kyky suoriutua 
haastavista tehtävistä. 
 
Vahvistavien tunteiden 
syntyyn vaikuttaa: 
Henkisesti tasapainoi-
nen esimies, hänen 
kykynsä olla läsnä 
aidosti, kuuntelemisen 
taito, yksilön arvostus, 
oikeuden mukaisuus, ja 
tasapuolinen kohtelu 
sekä johtajan toimin-
nallaan antama esi-
merkki. 
 
Tuloksista ilmenee, 
että johtajan tulisi 
tunnistaa yksilön tun-
teisiin vaikuttavat 
mekanismit.  
 
Johtajalla tulisi olla 
taitoa tunnistaa ihmis-
ten tunnetiloja.  
 
 
 

IIIa/19 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 
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                                                                                                                                    4(6) 
 
 Kolari 

 
2010 
 
Tunneälyjohtami-
nen asiantuntija-
organisaation 
muutoksessa 
 
Väitöskirja 
 
Suomi 
 

  Tunneälykäs johtaja 
tiedostaa omat ennak-
kokäsityksensä ja hän 
kykenee reflektoimaan 
kriittisesti omaa ajatte-
luaan ja tapaansa toi-
mia.  Hän tunnistaa 
omat kasvutarpeensa. 
Hänellä on intuitiivisen 
oivaltamisen kyky. 
Intuitiivisuus korostuu 
johtamisen vuorovai-
kutuksessa ja muutos-
tilanteissa. 
 
Johtajan tulee olla 
empaattinen ja pyrkiä 
ymmärtämään henki-
löstönsä erilaisia ko-
kemuksia sekä niiden 
taustalla olevia yksilöl-
lisiä merkityksiä. 
 
Tulokset osoittavat 
selvästi, että asiantun-
tijat odottavat saavan-
sa arvostusta osaami-
sestaan ja heitä on 
vaikea johtaa ilman 
johtajan omaa sub-
stanssiosaamista. 
 

 

 
4 

 
Virolainen 
 
2010 
 
Johdon coaching: 
Rajanvetoja, taus-
tateorioita ja 
prosesseja. 
 
Väitöskirja 
 
Suomi 

 
Tutkia miten johdon 
coachingia määritellään 
ja miten se eroaa sitä 
lähellä olevista mene-
telmistä sekä mitkä ovat 
johdon coachingiin liitty-
vät taustateoriat ja mi-
ten johdon coachingia 
toteutetaan. 

 
Kvalitatiivinen  
 
Teemahaas-
tattelu 
 
Johdon 
coachingia 
tehnyttä hen-
kilöä 
N=29  
 
Sisällön  
analyysi 

 
Johdon coaching on 
prosessimaista, tavoit-
teellista ja systemaat-
tista. 
 
Johdon coahingissa 
hyödynnetään useita 
taustateorioita ja tyy-
pillistä on taustateori-
oiden yhdisteleminen. 
 
Johdon coachingia 
voidaan toteuttaa eri 
lähtökohdista käsin, eri 
menetelmin.  
 
Tyypillisin toteutustapa 
on coachin ja coachat-
tavan välinen keskuste-
lu. 
 

 
IIIc/19 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 
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                                                                                                                                   5(6) 
 
 Tutkimuksen 

tekijä 
Julkaisuvuosi 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen taso 
Julkaisumaa 
 

Tarkoitus/Tavoite Metodologiset 
lähtökohdat 

Keskeiset tulokset Näytön 
aste/ 
Laadun 
arviointi 

5 Simström  
 
2009 
 
Tunneälytaidot 
ikäjohtamisessa 
 
Väitöskirja 
 
Suomi 

Selvittää tunneälytaidot, 
joiden oppimis- ja kehit-
tämistarve kunta-alan 
esimiehillä on kaikkein 
suurin ikäjohtamisen 
näkökulmasta 
 
Analysoida millainen 
rooli tunneälytaidoilla on 
hyvässä esimiestyössä.   
 
Arvioida kuntaorganisaa-
tion esimiesten sen het-
kiset tunneälytaidot sekä 
arvioida miten tärkeinä 
kunta-henkilöstö niitä 
pitää. 
 
Tarkastella miten arvioi-
dut tunneälytaidot ovat 
yhteydessä toisiinsa. 

Kvantitatiivi-
nen ja kvalita-
tiivinen  
triangulaatio. 
 
Kunta-alan 
esimiesten 
teemakirjoi-
telmat  
N=38 
Sisällönana-
lyysi 
 
Survey-
tutkimus 
(kyselyloma-
ke) kuntahen-
kilöstölle 
N=1290 
Lomakkeen 
pohjana LCCQ,  
(Leadership 
Competencies 
and  
Characteretics  
Questionaire), 
joka perustuu 
Golemanin 
ym. (2002) 
tunneäly-
malliin. 
 
Analyysi: eri-
laiset epäpa-
rametriset 
tilastolliset 
testit sekä eri 
ikäryhmien 
vastausten 
vertailuun 
BCM 
(Bayesilainen 
luokittelu-
analyysi.) 

Esimiestyöskentelyn 
kannalta tunneälytai-
dot koettiin tärkeim-
miksi kompetensseiksi. 
 
Kehittämisen kannalta 
avainkompetenssit 
olivat: 
1. Itsetuntemus 
2. itsekontrolli  
3. läpinäkyvyys 
4. empaattisuus 
5. kannustavuus 
6. kyky kehittää toisia 
7. taito hallita konflik-
teja 
8. ryhmä- ja yhteistyö-
taito 
 
Avainkompetenssien 
kehittäminen tukee 
hyvää ikäjohtamista ja 
parantaa esimiesten 
valmiuksia käyttää 
erityisesti hyvää ilma-
piiriä vahvistavia joh-
tamistyylejä. 
 
Bayesilainen riippu-
vuussuhdemallinnus 
tuotti kaksi verkkomal-
lia, jotka lisäävät ym-
märrystä tunneälytai-
tojen välisistä riippu-
vuus- ja vaikutussuh-
teista. 

IIIa/19 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla 
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                                                                                                                                     6(6) 
 
 Tutkimuksen 

tekijä  
Julkaisuvuosi, 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen taso 
Julkaisumaa  
 

Tarkoitus/Tavoite Metodologiset 
lähtökohdat 

Keskeiset tulokset Näytön 
aste/ 
Laadun 
arvointi 

6 Parppei 
 
2008 
 
Business coaching  
itsesesäätelyn 
kehitysinterven-
tiona 
 
Väitöskirja 
 
Suomi 

Selvittää: 
Mitä toiminnan, ajatte-
lun ja tunteidenhallin-
taan ja säätelyyn liittyviä 
rakenteita ja prosesseja 
business coachingilla 
voidaan kehittää?   
 
 

Kvalitatiivinen 
 
Teemahaas-
tattelu 
 
N=18 
 
Coach  
n=10   
Coachattava 
n=8 
 
Deduktiivinen 
sisällönana-
lyysi. 
 

Business coaching 
kehittää erityisesti 
motivaatioon ja voliti-
oon liittyvää toiminnan 
(konatiivista) itsesääte-
lyä sekä tietoisuuden 
herättämiseen, itse-
tarkkailuun ja itsere-
flektioon liittyvää kog-
nitiivista itsesäätelyä. 
 
Business coachingin 
prosessirakenne tukee 
ja kehittää toiminnan 
kontrolleihin sisältyviä 
yksilöllisiä rakenteita ja 
tehostaa tavoitteiden 
saavuttamista. 
 
Business coaching 
prosessin dialogi kehit-
tää valmennettavan 
kognitiivisia taitoja ja 
strategioita, mikä te-
hostaa tehostaa henki-
lökohtaista kehittymis-
tä ja suoritusta. 
 
Business coachingin on 
toimiva menetelmä 
valmennettavan it-
sesäätelykykyä kehitet-
täessä. 
 

IIIc/20 
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5 SISÄLLÖN ANALYYSI 

 

 

5.1 Induktiivinen sisällön analyysi 

 

Induktiivisessa sisällön analyysissa sisältöä kuvaavat teemat ohjautuvat aineistosta kä-

sin. Metodi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota tutkimuksen tarkoitus ja tutkimus-

kysymykset ohjaavat. Tavoitteena on löytää vastauksia tutkimuksen tarkoitukseen ja 

tutkimustehtäviin. Sisällöllisten väittämien tunnistaminen on oleellista, jotta voidaan 

hahmottaa yleiskuva aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95; Kylmä & Juvakka 2012, 

112 ̶ 113, 117 ̶ 119.) 

 

Ennen induktiivisen sisällön analyysin aloittamista tulee määrittää analyysiyksikkö, 

joka voi olla yksittäinen sana tai lause, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus joka sisältää 

useita lauseita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Induktiivisessa sisällönanalyysissa 

oleellista on niiden sisällöllisten väittämien tunnistaminen, jotka ilmaisevat jotakin tut-

kittavana olevasta ilmiöstä. Menetelmä perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota tutki-

muksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset ohjaavat. Kaikkea tietoa ei analysoida, vaan 

haetaan vastausta tutkimuksen tarkoitukseen ja tutkimuskysymyksiin. (Kylmä & Juvak-

ka 2012, 112 ̶ 113.) Pyrkimys on järjestää aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon, ka-

dottamatta siinä olevaa informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Tässä kirjalli-

suuskatsauksessa aineisto muodostui aikaisemmista tutkimuksista ja se analysoitiin in-

duktiivisella sisällön analyysillä. 

 

 

5.2 Sisällön analyysi ja aineiston analyysi vaiheittain 

 

Sisällön analyysi alkaa aina kokonaiskuvan hahmottamisella aineistosta. Induktiivinen 

sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 1) aineiston redusointi eli pelkistä-

minen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely, 3) abstrahointi eli teoreettisten käsittei-

den luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108 ̶ 113.) Vaiheet näkyvät kuviosta 5. 
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KUVIO 5. Aineistolähtöisen analyysin vaiheet (Kylmä & Juvakka 2012, 116, muokattu)  

 

Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa analysoitava informaatio voi olla aukikirjoi-

tettu haastatteluaineisto, muu asiakirja/dokumentti, joka pelkistetään karsimalla aineis-

tosta pois tutkimuksen näkökulmasta epäolennainen sisältö. Pelkistäminen voi olla in-

formaation tiivistämistä tai pilkkomista. Aineiston pelkistämistä ohjaa tällöin tutkimus-

tehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään esim. koodaamalla tutkimustehtävälle 

olennaiset ilmaukset. Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonai-

suus. Pelkistäminen voi tapahtua siten, että valitusta aineistosta etsitään tutkimuskysy-

myksiä kuvaavia ilmaisuja. (Kylmä ym. 2008, 24 ̶ 25; Tuomi & Sarajärvi 2009, 109 ̶ 

110.)  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen sisällön analyysi alkoi alkuperäistutkimusten läpiluvulla. 

Aineisto käytiin läpi useaan kertaan, jotta se kokonaisuudessaan hahmottuisi hyvin. 

Tutkimukset luettiin läpi yksi kerrallaan ja niistä alleviivattiin tutkittavaa ilmiötä ku-

vaavia ilmaisuja. Analyysiyksikkönä ja analyysini kohteena olivat tutkimuskysymysten 

kannalta merkitykselliset ilmaisut tai yksittäiset sanat. Taulukossa 11 raportoidaan esi-

merkkejä alkuperäistutkimuksista nousseista suorista lainauksista ja niiden pelkistämi-

sestä. Pelkistettyjä ilmauksia nousi aineistosta yhteensä 261. 

 

TAULUKKO 11. Esimerkki pelkistämisestä eli redusoinnista 
 

Suora lainaus                                                                                                                Pelkistetty ilmaus 

ihminen on itseisarvoisesti kunnioitettava                                                              arvostus                                                              
kokonaisvaltaista ihmisen kehittymistä                                                                   Ihmisen kokonaisvaltaisuus                                                                 
siihen tulee kuitenkin sen ihmisen,                                                                            
coachattavan koko persoona                                                                                     yksilöllisyys               
 
millainen kyky on nähdä ulospäin ja asettua toisen asemaan                              empatia 
alaistensa käytettävissä                                                                                               läsnäolo 
tarvitaan semmosta suunnannäyttäjää ja keskustelijaa                                        keskustelu 
 
mielestäni esimies on nykyään enemmän valmentaja kuin valvoja                     johtajan roolin muutos 
valmentava esimies, no siitä tulee mieleen  
englanninkielinen sana coach                                                                                      esimies-coach 
 
 

Yleiskuvan 
hahmottaminen 

aineistosta 
Pelkistäminen Ryhmittely 

Käsitteellis- 
täminen 
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Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä käydään tarkasti läpi koodatut alkuperäisil-

maukset ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsit-

teitä. Samankaltaiset käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi. Luokat nimetään 

sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkö voi olla jokin tutkittavan ilmiön omi-

naisuus tai piirre. (Kylmä ym. 2008, 24 ̶ 25; Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Pelkistetyt 

ilmaukset sisältävät aina jonkinasteista tulkintaa (Kyngäs & Vanhanen 1999, 11).  

 

Jatkoin tämän kirjallisuuskatsauksen aineistoin analyysia, etsimällä pelkistetyistä ilma-

uksista samankaltaisuuksia ja muodostamalla niitä kuvaavia alakategorioita. Alakatego-

rioita syntyi analyysin tuloksena kaiken kaikkiaan 90. Esimerkkejä alakategorioiden 

muodostamisesta raportoidaan taulukossa 12.  

 

TAULUKKO 12. Esimerkki ryhmittelystä eli klusteroinnista 

 

Pelkistetty ilmaus                                                                                          Alakategoria 

ihmisen kokonaisvaltaisuus                                                                          Coachingin fokus            
yksilöllisyys                                                                                                      Coachingin peruslähtökodat 
arvostus 
                                                                          
empatia 
läsnäolo                                                                                                            Tunneälytaitojen kehittäminen 
emotionaalinen itsetietoisuus                                                                       
kyky reflektoida omaa tapaa toimia                                                                                                                        
 
esimies-coach                                                                                                 Valmentavan johtajan rooli 
johtajan roolin muutos 
 
 

 

Klusterointia seuraa abstrahointi eli käsitteellistäminen. Abstrahointia voidaan jatkaa 

niin kauan kuin se on sisällön kannalta mahdollista. Yläkategorioista voidaan edelleen 

muodostaa pääkategorioita ja yhdistäviä kategoria. Kun tutkija muodostaa kategorioita 

induktiivisesti, hän päättää tulkintaansa hyväksi käyttäen, mitkä asiat yhdistetään sa-

maan kategoriaan. Tähän vaiheeseen sisältyy jo aineiston käsitteellistämistä. Siinä ede-

tään alkuperäisinformaation kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopää-

töksiin. (Kylmä ym. 2008, 24 ̶ 25.)  

 

Aineiston abstrahoinnissa muodostin syntyneistä alakategorioista niitä yhdistäviä ja 

käsiteltävää ilmiötä kuvaavia yläkategorioita. Yläkategorioita syntyi abstrahoinnin myö-
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tä 8. Esimerkkejä yläkategorioiden syntymisestä abstrahoinnin myötä, on raportoitu 

taulukossa 13. 

 

TAULUKKO 13. Esimerkki käsitteellistämisestä eli abstrahoinnista 
 

Alakategoria                                                                                        Yläkategoria               

coachingin fokus                                                                                 Business  coaching                                
 
organisaation tuki                                                                               Coaching myönteinen organisaatio 
organisaatiokulttuurin muutos 
 
esimies-coach 
coaching keinot                                                                                   Valmentava johtajuus          
valmentavan johtajan rooli                                                        
 
tietoisuuden lisääntyminen 
tunneälytaitojen kehittäminen                                                         Tunneälytaidot 
organisaatio valmentavan johtajuuden                                          Organisaation rooli valmentavassa  
mahdollistajana                                                                                   johtajuudessa                                               
 
Inhimillisen pääoman arvostus                                                         Kehittyvä ja kilpailukykyinen organisaatio 
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6 KATSAUKSEN TULOKSET 

 

 

6.1 Coachingin peruslähtökohdat ja fokus  

 

Business coachingissa tähdättiin coachattavan yksilön kehittymiseen ja sen myötä 

coachattavan organisaation strategiseen kehittymiseen. Siinä korostuivat yksilön ja yri-

tyksen tavoitteiden integraatio. (Parppei 2008, 88, 109; Virolainen 2010, 132 ̶ 133.) Bu-

siness coaching oli tavoitteellista, systemaattista ja prosessimaisesti etenevää. Menetel-

mänä sitä voitiin toteuttaa monin eri tavoin ja hyvin tyypillistä oli eri taustateorioiden 

yhdisteleminen. Sen keskeisenä elementtinä oli business coachingia toteuttavan ja sen 

kohteena olevan coachattavan välisen luottamuksen synty ja avoin keskustelu. (Virolai-

nen 2010, 142 ̶ 143, 227.) Keskustelu koostui avoimista kysymyksistä, läsnä olevasta 

aktiivisesta kuuntelusta sekä saadusta palautteesta. Tämä kahdenvälinen dialogi tuki 

cochattavan yksilön henkilökohtaista kehittymistä ja coachingin prosessimaisuus tuki 

puolestaan coachattavan itselleen asettamiinsa tavoitteisiin pääsyä. (Parppei 2008, 63 ̶ 

64.)  

 

Humanistinen lähestymistapa ilmeni coachingissa toimintaa johdattavana ajatuksena 

siitä, että ihminen on oman elämänsä ja tehtäviensä paras asiantuntija. Tähän liittyi kiin-

teästi ihmisen kunnioittaminen. Coachingissa oletettiin, että ihmisessä itsessään on se 

potentiaali ja kaikki ne voimavarat, joita hän tarvitsee kehittyäkseen. Coachin tehtäväksi 

jäi auttaa coachattavaa löytämään ne itsestään ja sitä kautta auttamaan itse itseään. (Vi-

rolainen 2010, 171 ̶ 172.) 

  

Coachingin fokuksen nähtiin olevan tulevaisuudessa ja toiminta oli ratkaisukeskeistä. 

Joissain tapauksissa työskentelyä ja varsinkin sen menestyksellistä etenemistä helpotti,  

jos coach ymmärsi hiukan coachattavan työhistoriaa ja niitä asioita, jotka olivat mahdol-

lisesti vaikuttaneet coahattavan nykytilanteeseen ja toimintatapoihin. Huomioitavaa oli, 

että coaching voi olla kehämäistä, jolloin pyrkimys ei suoranaisesti ollut ratkaisuun pää-

sy, vaan coahattavan ymmärryksen lisääminen omasta tilanteestaan. Coachattavan ym-

märryksen lisääntyminen johti ajan myötä oivallusten ja oikeansuuntaisten tekojen kaut-

ta ratkaisun löytymiseen. Coaching keskittyi tarkastelemaan sitä, miten asioiden toivot-

taan olevan. Coachattava saattoi keskustelun kautta muodostaa selkeämmän kuvan sekä 

nykytilanteestaan että tavoitteestaan. (Virolainen 2010, 176 ̶ 180.) Coaching keskustelu 
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nähtiin tilaisuutena pysähtyä ja ottaa etäisyyttä. Se oli myös mahdollisuus oppia ole-

maan läsnä ja reflektoida neutraalissa ympäristössä otetta omaan elämäänsä ja suhdetta 

coachingiin. Omien tunteiden reflektiivisen käsittelyn nähtiin lisäävän omien ajatusten 

ja tunteiden tiedostamista sekä selkeyttävän tilanteiden objektiivista tarkastelua ja pää-

tösten tekoa. (Virolainen 2010, 175.)   

 

Hyvin tyypillistä oli, että coachingille alussa asetetut tavoitteet tavalla tai toisella muut-

tuivat matkan varrella. Coahattavan tietoisuuden lisääntyessä, myös tavoitteiden merki-

tyssisällöt saattoivat muuttua. (Virolainen 2010, 204.) Yksilön tunteet ja mieliala vai-

kuttivat myös voimakkaasti tavoitteeseen pääsyyn. Positiiviset tunteet ja tunnehavainnot 

vaikuttivat myönteisesti yksilön tahtotilaan ja negatiiviset puolestaan saattoivat uhata 

sitä. Uskomusten todettiin vaikuttavan ihmisen toimintaan, ajatteluun ja tunteisiin. Ne 

liittyivät kiistatta myös yksilön itsesäätelykykyyn. Motivaatiouskomuksilla oli erittäin 

merkittävä rooli tavoitteiden valinnassa sekä kyvyssä suoriutua tehtävistä. (Parppei 

2008, 65.) Tunnehavaintokokemukset olivat myönteisinä ilmaantuessaan yksilöä voi-

maannuttavia. Tällaisina koettiin esim. työn mielekkyys, merkitys ja kiinnostavuus sekä 

hyväksytyksi tulemisen kokemus. (Kolari 2010, 128, 181.) 

 

Business coachingin onnistumiseen vaikutti suuresti coachattavan vastuu omista pää-

töksistään, toiminnastaan ja teoistaan. Yksilön vastuunottamiseen liittyivät kiinteästi 

uskomukset omista vaikutusmahdollisuuksista sekä coahattavan tietoisuuden heräämi-

nen uusien näkökulmien kautta. (Parppei 2008, 103 ̶ 104; Virolainen 2010, 172.) Erit-

täin tärkeinä elementteinä nousivat esiin yksilön oma tahto ja motivaatio kehittyä 

coachingin avulla. (Parppei 2008, 103; Virolainen 2010, 172, 201.)  

 

 

6.1.1 Coachattavan yksilön rooli business coachingissa 

 

Yksilön tavoitteet business coachingissa fokusoituivat useimmiten itsensä tai toiminta-

tapojensa kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Jonkin verran pyrittiin myös saavutta-

maan tulostavoitteita, kehittämällä omia johtamisen kompetensseja sekä omien tuntei-

den hallintaa vuorovaikutustilanteissa. Coachingissa visioitiin tulevaa ja selkeytettiin 

tavoitteita. (Parppei 2008, 109 ̶ 110; Virolainen 2010, 135 ̶ 136.) Toisaalta coaching oli 

välillä hyvinkin yksilölähtöistä, keskittyen esim. coachattavan stressinhallintaan, työ-, ja 

vapaa-ajan yhteensovittamiseen tai uraan ylipäänsä. On kuitenkin painotettava sitä, että 
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haasteellisten tilanteiden ratkaisun tarve sekä yksilön halu saavuttaa työtavoitteita liit-

tyivät kiinteästi organisaation asettamiin tavoitteisiin. (Virolainen 2010, 136.)  

 

Business coaching nähtiin tilannesidonnaisena. Tähän liittyviä asioita katsottiin olevan 

esim. coachattavan yksilön työ- ja elämäntilanne, hänen omaavansa vahvuudet, niiden 

kehittäminen ja hyödyntäminen sekä hänen tahtotilansa oman kehittymissuunnitelmansa 

laadintaan. Yleistettävää business coachingissa olivat yksilön ajattelun kehittyminen ja 

yksilön itsetunnon lisääntyminen. Nämä tekijät koettiin erittäin tärkeinä useissa johta-

mistilanteissa. Ne myös tukivat johtajan itsetuntemuksen kehittymistä. (Virolainen 

2010, 225.)  

 

Ne coachattavat, joiden tavoitteet suuntautuivat valmentavaan johtamiseen tai vuoro-

vaikutustaidoissa kehittymiseen, seurasivat ja ottivat mallia coachin toimintatavasta 

coaching -prosessin edetessä ja kehittivät tätä kautta omia itsesäätelytaitojaan. (Parppei 

2008, 160.) Coaching-prosessin onnistumisen ehdottomana edellytyksenä oli coachatta-

van aktiivinen toiminta coaching tapaamisten välillä. Tämä tarkoitti sitä, että coahattava 

sovelsi coachinging keskustelujen aikana läpikäytyjä asioita sekä saamiaan oivalluksia 

käytäntöön. (Virolainen 2010, 206.) 

 

Coachatut kokivat business coachging-prosessin selkeyttäneen heidän tavoitteidensa 

asettamista ja tavoitteita yleensä. He pystyivät paremmin keskittymään olennaiseen ja 

priorisoimaan töitään sekä hallitsemaan ajankäyttöään yleisesti. Business coaching- 

prosessi oli saanut heidän tietoisuutensa heräämään ja kehittänyt heidän kykyään ottaa 

vastuuta omista tunteistaan. Itsesäätelyn kehittyminen oli vaikuttanut positiivisesti hei-

dän uskoonsa omaan kyvykkyyteen ja pystyvyyteen. (Parppei 2008, 137.) Johdon kehit-

tämisen haasteena coachingissa oli johtajan itseohjautuvuuden lisääntyminen, kyky ke-

hittää itseään ja toimia muuttuvissa tilanteissa sekä reflektointikyvyn kehittäminen. 

Coachattavan itsetietoisuuden lisääntyminen, oman toiminnan reflektointi ja aktiivinen 

toimiminen oman kehittymisensä ja toimintansa hyväksi sekä vastuunotto omasta toi-

minnasta vastasivat tutkimuksen mukaan tähän haasteeseen. (Virolainen 2010, 224 ̶ 

225.)   
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6.1.2 Organisaation rooli business coachingissa 

 

Business coaching-prosessi oli hedelmällisintä silloin, kun coachattavan ja organisaati-

on tavoitteet olivat yhtenevät. (Parppei 2008, 88.) Coachingissa käsiteltiin myös organi-

saation strategisia asioita ja yksilön strategisen ajattelun kehittämiseen kiinnitettiin 

huomiota. Tämä auttoi coachattavaa organisaation strategian toteuttamisessa. (Virolai-

nen 2010, 221.) Oman esimiehen coaching-prosessille osoittama tuki koettiin tärkeäksi, 

samoin organisaation tuki. Jos ehdotus coachingista tuli organisaation puolelta, koettiin 

sen lisäävän myös esimiehen kiinnostusta coaching-prosessia kohtaan. (Parppei 2008, 

120; Virolainen 2010, 198.) 

 

Jos coachingissa käytettiin ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, coaching-prosessi saattoi 

olla kestoltaan melko lyhyt. Tyypillisin coachingin kestoaika oli 6-9 kk. Coaching-

prosessin yhteydessä organisaation olisi hyvä tiedostaa, että coaching-prosessit ovat 

yksilöllisiä. Niiden eteneminen ei ollut aina suoraviivaista ja ne olivat sidoksissa 

coachattavan tietoisuuden lisääntymiseen omasta itsestään. Joihinkin vaiheisiin saatet-

tiin palata takaisin ja coachattavalla saattoi herätä tarve muuttaa joitain alussa asetettuja 

tavoitteita. Organisaation näkökulmasta huomioitavaa oli, että pyrkimykset johtajana ja 

ihmisenä kasvuun, itsetuntemuksen ja itsetietoisuuden kehittymiseen vaativat aikaa. 

Tämän tyyppisten tavoitteiden kokonaisvaltainen saavuttaminen nähtiin mahdollisena 

ainoastaan pidemmällä aikavälillä. (Virolainen 2010, 209, 211 ̶ 212.) 

 

Organisaatioiden toiminnassa tulisi tulevaisuudessa kiinnittää entistä enemmän huomio-

ta siihen, miten paljon yksilöiden toimintoja todellisuudessa tuetaan. Sekä lähijohtajat 

että henkilöstö tarvitsevat organisaatiotason tukea. Resurssien ohjaus pelkästään henki-

löstön motivointiin, on lyhytnäköistä toimintaa. Pitkällä aikavälillä painoarvoa tulisikin 

laittaa ihmisten volition (tahtotilan) ja sen toimintarakenteiden ylläpitoon. (Parppei 

2008, 170.) Johtajat tarvitsevat luottamuksellisia ihmissuhteita kehittyäkseen. Täten 

organisaatiossa työskentelevien ihmisten antama tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta ta-

voitteita voidaan ylipäätään saavuttaa. (Simström 2009, 99.)  
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6.2 Tunneälytaidot valmentavassa johtajuudessa 

 

Yksi johtajien tärkeimpiä tehtäviä oli luoda hyvää tunneilmastoa ja herättää henkilös-

tössä inspiraatiota. Johtajan kokemat ja ilmaisemat tunteet heijastuivat johdettaviin, 

joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. (Karjalainen 2013, 42.) Tunneälytaidot korostui-

vat johtajan kompetensseissa. Hyvä johtajuus perustui hyvälle itsetuntemukselle. Sim-

strömin (2009) tutkimuksessa eri ikäryhmien vastausten yhteenvetoanalyysi korosti 

tunneälytaitojen kehittämisen kannalta kahdeksaa tunneälytaitoa, jotka hän nimesi tun-

neälytaitojen avainkompetensseiksi johtamisessa. (Simström 2009, 218 ̶ 219.) Johtaja 

tarvitsi tunneälyn avainkompetensseja (taulukko 14), voidakseen soveltaa eri johtamis-

tyylejä vaihtuvissa johtamisen konteksteissa. (Simström 2009, 162, 218 ̶ 219, 220.) Tä-

mä linkittyi oman toiminnan johtamiseen, jossa korostui emotionaalinen itsetietoisuus. 

Emotionaalisesti itsetietoinen johtaja kuunteli herkästi sisäisiä viestejään ja tunnisti 

omia tunteitaan ja niiden vaikutuksia itseensä ja työsuorituksiinsa. Hänet koettiin aitona, 

arvopohjaisesti johtavana ja intuitiota käyttävänä. Emotionaalinen itsetietoisuus ja lä-

pinäkyvyys olivat yhteydessä toisiinsa. (Kolari 2010, 100, 153.)  

 

TAULUKKO 14. Tunneälyn avainkompetenssit  

 

Tunneälyn avainkompetenssit 

Itsetuntemus 
Itsekontrolli  
Läpinäkyvyys 
Empaattisuus 
Kannustavuus 
Kyky kehittää toisia 
Taito hallita konflikteja 
Ryhmä- ja yhteistyötaito 
 

Läpinäkyvyys ja itsekontrolli 

Johtajalta odotettiin läpinäkyvää toimintaa, jonka koettiin ilmenevän oikeudenmukai-

suutena, tasapuolisuutena ja luotettavuutena. Läpinäkyvyyteen liittyi myös avoimuus 

ilmaista omia tunteita, käsityksiä ja toimintoja. Se oli johtajan kykyä tunnistaa ja tun-

nustaa omia virheitään. Se näkyi myös kyvyssä keskustella avoimesti työhön liittyvistä 

asioista. Johdonmukaisella toiminnallaan ja ilmaisullaan johtaja loi turvallisuudentun-

netta, hyvää työilmapiiriä sekä tuki tätä kautta ihmisten töissä jaksamista. (Simström 

2009, 140 ̶ 141; Saarinen 2013, 82  ̶85.) Läpinäkyvyys liittyi johtajan itsekontrolliin ja 

sopeutumiskykyyn. Hyvän itsekontrollin omaava johtaja hallitsi tunteensa ja suuntasi 
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niitä hyödyttävällä tavalla. Hän pysyi rauhallisena ja selväjärkisenä kovassakin painees-

sa. Läpinäkyvyyttä pidettiin oman toiminnan johtamisen avainkompetenssina. (Kolari 

2010, 100.)  

  

Empaattisuus 

Empatian käsite tulee kreikan kielen ilmaisusta em pathos, tuntea sisälle. Empatia kuu-

luu interpersonaalisiin piirteisiin, joka tarkoittaa kykyä aistia moniulotteisesti toisten 

ihmisten asia- ja tunneviestejä sekä ymmärtää niitä. (Kolari 2010, 43, 70.)  

 

Empaattisuus nähtiin johtajan tunneälykompetensseista oleellisimpana ja sen kehittämi-

nen koettiin tärkeänä. Ihmiset tarvitsivat läsnäolon kokemuksen tunnetta. Empaattisuu-

den yhteyteen liittyy kuuntelemisen taito. Se oli kykyä olla aidosti läsnä hetkessä ja 

ymmärtää puhujan näkökantoja. Empaattisuuteen tarvitaan hyvää itsetuntoa ja hyvää 

itsetuntemusta. Tunteilla on jokaiselle yksilölle erityistä merkitystä ja ne vaikuttavat 

myös tiedostamattomasti. Toisia on mahdollista ymmärtää vain tiedostamalla ensin 

omat tunteensa. Jos johtajassa yhdistyivät huono itsetunto ja empaattisuus, saattoi se 

merkitä teeskenneltyä empatiaa. (Kolari 2010, 43, 62; Saarinen 2013, 86 ̶ 91.) Empaatti-

suus auttoi johtajaa tulemaan toimeen erilaisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten 

kanssa. Empaattisuudellaan hän loi kuvaa luotettavasta johtajasta, joka toimi myös itse 

siten kuin vaati muilta. Johtajan empaattisuuden katsottiin olevan yhteydessä organisaa-

tion tasapainoon. Epäonnistuessaan henkilöstön tunteiden ymmärtämisessä, johtaja saat-

toi asettaa myös organisaation tuloksen savuttamisen vaakalaudalle. (Kolari 2010, 43, 

47.) 

 

Kannustavuus 

Johtajan empaattisuus ja itsetietoisuus olivat vahvasti sidoksissa hänen kykyynsä auttaa 

toisia. Johtamisen kannalta organisaatioissa nähtiin haasteellisena se, miten pystyttiin 

vaikuttamaan henkilöstön jäsenten emotionaalisiin rakenteisiin siten, että niissä mahdol-

listettaisiin uutta luovia merkityksiä. Merkityksen luomisessa yksilölle olivat olennai-

sessa asemassa johtamisen sosiaaliset prosessit, joissa ilmenivät myös johtajan tun-

neälytaidot muiden älykkyyden osatekijöiden rinnalla. Kannustava johtaja toimi esi-

merkkinä, osasi virittää innostusta ja loi mielekkyyttä työtehtäviin. Hänellä oli kyky 

luoda uskoa tulevaisuuteen ja yhteiseen visioon. Valmentava johtaja valtuutti henkilös-

töään. Tämä tarkoitti sitä, että johtaja rohkaisi ja kannusti henkilöstöään ottamaan vas-

tuuta ja lisäämään heidän kykyään oman työnsä tekemiseen sekä kykyään tehdä kehit-
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tämiseen liittyviä päätöksiä. Yksilöiden sisäistä sitoutuneisuutta voitiin lisäksi edistää 

osallistamalla. (Kolari 2010, 45, 48, 73; Karjalainen 2013, 20.)  

 

Kyky kehittää toisia 

Johtajien odotettiin palvelevan organisaatioita luomalla oppimista mahdollistavaa ja 

tukevaa kulttuuria. Johtajia kannustettiin toimimaan kouluttajina ja kehittäjinä sekä 

coachaajina. (Karjalainen 2013, 17 ̶ 18.) Empaattinen johtaja ymmärsi henkilöstöään ja 

heidän kehittymistarpeitaan. Mitä parempi kuuntelija johtaja oli, sitä kykenevämpi hän 

oli auttamaan yksilöä omien kehittymistarpeidensa tunnistamisessa. Tämä edesauttoi 

johtajaa kehittämään yksilöä eteenpäin. (Saarinen 2013, 119.)   

 

Valmentava johtajuus edellytti johtajalta empaattisuutta ja kykyä kehittää toisia. Se vaa-

ti johtajalta aitoa halua auttaa toista ihmistä ja taitoa antaa oikea-aikaista, rakentavaa 

palautetta. Palautteen antaminen ja sen saaminen sekä palautteiden läpikäyminen kes-

kustelujen kautta lisäsivät voimaantumisen tunnetta organisaatiossa. Voimaantumisen 

yhteydessä on muistettava, että voimaantumiseen vaikutti yksilön oma halu ja tahto. Se 

oli riippuvainen yksilön itseluottamuksesta ja uskosta omiin mahdollisuuksiinsa. Lisäksi 

siihen vaikuttivat sisäinen motivaatio, tarpeet ja odotusarvot sekä kyky omien päämää-

rien asettamiseen. Valmentava johtajuus voitiin nähdä myös eräänlaisena kehitysproses-

sina, jonka pyrkimyksenä oli auttaa henkilöstöä, yksilöä tai ryhmää, kehittymään ja pa-

rantamaan taitojaan ja sen kautta työsuoritustaan. (Simström 2009, 220; Kolari 2010, 

48, 176; Karjalainen 2013, 18 ̶ 20.) 

 

Taito hallita konflikteja 

Organisaatiokulttuurin vääjäämättömänä osana nähtiin konfliktit. Jotta konfliktit saatai-

siin johdettua kaikkia tyydyttävään lopputulokseen, oli ne pidettävä hallinnassa ja rat-

kaistava rakentavasti. Empatiakyky saattoi auttaa johtajaa ennakoimaan tai tunnista-

maan mahdollisia konfliktiin johtavia tilanteita. Tämä mahdollisti aikaisen puuttumisen 

tilanteisiin, jotka pitkittyessään ja hoitamattomina saattaisivat kärjistyä. Johtajan tuli 

luottaa omiin kykyihinsä ratkaista konflikteja. Tähän johtaja tarvitsi hyvää itseluotta-

musta. (Saarinen 2013, 100 ̶ 102.)  

 

Johtajan kypsyys ihmissuhteissa oli sidoksissa hänen taitoonsa hallita konflikteja. Hen-

kilöstö odotti johtajalta johtamisen lisäksi inhimillisyyttä ja henkistä kypsyyttä. Jos hän 

kunnioitti, oli enemmän kiinnostunut muista kuin itsestään ja osoitti halua huolehtia 
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muista, huomio painottui yhteistoimintaan. Tällöin ajattelu, ihmisten asenteet ja yhteis-

työ kehittyivät. Henkinen kypsyys oli sidoksissa myös kykyyn erottaa oikea väärästä. 

(Kolari 2010, 99, 176.) Johtajan oli tunnistettava omat tunteensa ja kyettävä tiedosta-

maan se, miksi toisten tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen oli tärkeää. Itsensä 

tiedostava johtaja reflektoi niin omaa toimintaansa, kuin sen vaikutuksia ja seurauksia, 

kriittisesti. Johtajan tuli ymmärtää eri näkökulmia ja olla avoin erilaisille tunteille sekä 

kyetä ratkaisemaan ristiriitatilanteita neutraalisti. Johtajan oikeudenmukainen ja luotet-

tava toiminta vaikutti konflikteja vähentävästi. (Kolari 2010, 48, 200; Saarinen 2013, 

101.) 

 

Ryhmä- ja yhteistyötaito 

Ryhmä- ja yhteistyötaidoilla oli johtamisen tunneälytaidoissa väistämättä korostunut 

asema. Niiden katsottiin olevan ihmissuhdejohtamisen avainkompetenssi. Ne liittyivät 

johtajan kykyyn kehittää ja kannustaa toisia sekä konfliktien hallinnan taitoon. Ryhmä- 

ja yhteistyötaidoista puhuttaessa ei voi unohtaa sosiaalista tietoisuutta. Sosiaalista tietoi-

suutta johtajuudessa kuvaavia tekijöitä olivat organisaatiotuntemus, sosiaalisten verkos-

tojen ja keskeisten valtasuhteiden tunteminen sekä yhteistyön hallitseminen. Vuorovai-

kutustaidot olivat tärkeitä ja vaikuttivat siihen, millaisena johtajuus koettiin. Näitä olivat 

mm. erilaisuuden hyväksyminen, avoimuus erilaisille näkökulmille ja positiivisuus. 

Vuorovaikutustaitoihin liittyi taito olla aidosti läsnä ja kuulla oikeasti mitä toinen sanoo. 

Sen onnistumiseen vaikuttivat yksilön kyky kontrolloida omia tunteitaan, miten hyvin 

pystyi työntämään omat ajatuksensa sivuun ja keskittymään toisen ihmisen sanomaan 

hänen näkökulmastaan. (Kolari 2010, 98,101.) 

 

Simströmin (2009, 215) mukaan tunneälytaidot eivät olleet ikäsidonnaisia. Tämä tieto 

voi yllättää peilattuna siihen käsitykseen, että eri-ikäiset omaavat erilaisia arvoja, eri-

laista osaamista ja johtamisodotukset saattavat vaihdella työhistorian aikana. Kannusta-

vuuden, kyvyn hallita konflikteja ja ryhmä- ja yhteistyötaidon koettiin olevan tärkeim-

mät johtajan kompetenssialueet. Samoilla alueilla oli tutkimuksen mukaan suurin oppi-

mis- ja kehittämistarve. (Simström 2009, 207, 210, 214 ̶ 215.) 
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6.3 Organisaation tunneälykäs johtaminen  

 

Huolimatta siitä, että tunneäly ilmeni pääasiassa yksilössä, sen vaikutukset koettiin ja 

tunnettiin työyhteisön sisällä. Tämän vuoksi oli tärkeää tarkastella työyhteisön ilmapii-

riä ja ryhmässä vallinnutta asenne-, ajattelu ja toimintakulttuuria sekä tarkastella mah-

dollisesti esiintynyttä tehottomuutta. Organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota siellä 

vallitsevaan tunnekenttään. Sillä oli merkitystä motivaation, osaamispääoman kehittä-

misen ja toimintastrategioiden toteuttamisessa. Tämän vuoksi johtamisen tunneälytaito-

ja tarvitaan teknis-taloudellisen osaamisen rinnalle. Kyky intuitiivisuuteen korostui 

henkilöstön tunneälykkäässä johtamisessa. (Kolari 2010, 62, 200.) 

 

Organisaatioissa henkilöstö koki arvot, vision ja toiminta ajatuksen lähinnä ylimmän 

johdon agendaksi ja moraalisesti yleviksi lauseiksi, jotka eivät jalkautuneet ymmärret-

tävästi käytäntöön. (Kolari 2010, 108.) Tämä oli seurausta epäselvyydestä ja huonosti 

toteutuneesta tiedottamisesta. Jos organisaatiolla ja henkilöstöllä oli selkeä yhteinen 

päämäärä (tunneälykompetenssi läpinäkyvyys), se vaikutti suoraan ihmisten sitoutumi-

seen. Sitoutumista vahvisti myös työn merkitykselliseksi kokeminen. Merkityksellisyy-

den kokemus lisäsi myös motivaatiota. (Kolari 2010, 110.) Hyvällä työilmapiirillä oli 

merkittävä vaikutus sekä henkilöstön motivaatioon että jaksamiseen. (Simström 2009, 

219.) 

 

Organisaatioiden tulisikin kiinnittää huomiota henkilöstön töiden haastavuuteen, uuden 

oppimiseen ja jatkuvaan kehittämiseen (tunneälykompetenssi kannustavuus). Tämä oli 

mahdollista vain avoimen keskustelukulttuurin omaavissa organisaatioissa. Työn merki-

tyksellisyyden kokemuksen todettiin olevan jokaisella henkilöstön jäsenellä yksilölli-

nen. Organisaation, lähiesimiehen ja henkilöstön välistä kanssakäymistä siis tarvittiin 

(tunneälykompetenssi ryhmä- ja yhteistyötaidot). Työn muutosvaatimukset asettivat 

organisaatioille haasteita. Näitä kohdatessaan henkilöstö kaipasi kannustusta inno-

voidakseen sekä asiallista ja rakentavaa palautetta kehittääkseen ja reflektoidakseen 

toimintaansa. (Simström 2009, 220; Kolari 2010, 110 ̶ 111.)  

 

Organisaatioissa tulisi keskittyä henkilöstön oppimisen ja osaamisen kehittämiseen 

(tunneälykompetenssi kyky kehittää toisia). Henkilöstön älyllinen stimulointi, osaamista 

ja ammattitaitoa vastaavat työtehtävät, olisivat tärkeä askel. Uuden oppiminen koettiin 

henkilöstössä haasteena, mutta myös motivaatiotekijänä. Uutta tietoa oli huomattavasti 
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helpompi vastaanottaa, jos kollektiivista tieto-taitoa jaettiin työntekijöiden kesken. Joh-

tajien toivottiin ottavan selkeästi ja rohkeasti kantaa henkilöstön urakehitysmahdolli-

suuksiin. (Kolari 2010, 112 ̶ 113.)  

 

Asiantuntijaosaamisen johtaminen nähtiin olevan yhä kiinteästi lähijohdon tehtävä. Silti 

organisaatiotasolta asetettiin tulosvaatimukset. Tässä koettiin organisaatiomuutoksen 

tarve. Henkilöstön osaamisen kehittäminen nähtiin organisaation johtotasolla tärkeänä, 

mutta siihen liittyi myös ristiriitaisia tunteita ja epäilyjä. Asiantuntijaosaamisen kehit-

tyminen koettiin myös riskinä. Nähtiin, että työntekijä voi alkaa hinnoitella osaamistaan 

tai jopa siirtyä kilpailevaan yritykseen. Organisaation kollektiivinen osaaminen ja ko-

kemus, olivat merkityksellisiä organisaation kilpailukyvyn ylläpitäjinä. Ne vaikuttivat 

välillisesti myös tavoitteisiin pääsyyn. Koulutuksen kohdalla kuvaan astuivat myös kus-

tannukset ja koulutuspolitiikan oikeudenmukaisuus; mahdollistettiinko koulutus kaikille 

tasapuolisesti? (Kolari 2010, 118, 142 ̶ 143.) 

 

Muuttuvat toimintaympäristöt edellyttivät organisaatioilta ajattelutavan muutosta. Joh-

tamisen hierarkkiset mallit ja käskyttävät johtamistyylit, estivät henkilöstön osaamispo-

tentiaalin löytämistä ja käyttöönottoa. Organisaatio nähtiin ennen kaikkea edellytysten 

ja mahdollisuuksien luojana. Organisaatiotason johtamiselta odotettiin ihmisten arvos-

tavaa huomioimista sekä huomion kiinnittämistä myös heidän inhimillisten voimavaro-

jensa riittävyyteen. Tämän edellytyksenä oli aito dialogi ja johdon taito tukea organisaa-

tiossa olevaa inhimillistä osaamispääomaa. Tunneälytaitojen kehittäminen vaikutti posi-

tiivisesti organisaation ilmapiiriin. Organisaatioiden tunneosaaminen oli myös strategi-

nen kilpailutekijä. (Simström 2009, 96, 223; Kolari 2010, 146 ̶ 147.) 

 

Tunneälytaitojen koettiin olevan välttämättömiä asiantuntijaorganisaation johtamisessa. 

Tavoiteltaessa tehokkuutta ja tulosta, ei voitu sivuuttaa sitä tosi asiaa, että ihminen tuli 

nähdä inhimillisenä ja holistisena kokonaisuutena. Tämän ymmärtäminen avasi organi-

saatioille mahdollisuuksia aitoon työhyvinvointiin ja sen myötä lisääntyvään tuottavuu-

teen. Tunteet vaikuttavat jokapäiväisessä elämässä monin tavoin. Ihminen kamppaili 

niin sisäisten kuin ulkoistenkin paineiden alla alati muuttuvassa maailmassa. Tieto, 

osaamispääoma ja sen hankkiminen korostuivat organisaatioiden toiminnassa. Myös 

työn hektisyyden katsottiin kasvavan jatkuvasti.  Tämän tiedon valossa johtaminen tulisi 

nähdä sekä sosiaalisena että emotionaalisena vaikuttamisen prosessina. (Kolari 2010, 

199.)  
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6.4 Johtajan tunneälytaitojen kehittäminen 

 

Tunneälytaitoja oli tutkimusten mukaan mahdollista oppia ja kehittää. Vaikka tunneäly-

kompetensseilla oli tutkimusten mukaan keskeinen asema johtamisessa, ne eivät pois-

sulkeneet muita johtamisen kompetensseja. Tunneälyvalmennuksen pitkäjänteisyyttä 

kuitenkin korostettiin. Omien tunteiden hallinta ja ihmisten johtaminen nähtiin taitoina, 

joiden oppimisprosessin pituus on elinikä. Tunneälytaitojen harjoittelu auttoi kiinnittä-

mään huomiota ihmisten sosiaaliseen ja emotionaaliseen dynamiikkaan ja sen kautta 

oppimaan entistä enemmän vuorovaikutuksesta ja päivittäisistä kokemuksista muiden 

kanssa. Tunneälyn avainkompetenssien kehittäminen auttoi johtajia käyttämään ja hyö-

dyntämään eri johtamistyylejä. Hyöty korostui erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavien 

johtamistyylien kohdalla, joita ovat visionäärinen johtaminen (visionary), valmentava 

johtajuus (coaching), ihmissuhdejohtaminen (affiliative) ja demokraattinen johtaminen 

(democratic). (Simström 2009, 89 ̶ 90, 102, 202, 222 ̶ 223.)  

 

Yhtenä työvälineenä voitiin esim. coaching-prosessissa käyttää erilaisia mindfullness-

harjoituksia. Niillä koettiin olevan vaikutusta erityisesti johtajan empaattisuuden kehit-

tämisessä, mutta myös monien muiden tunneälytaitojen kohdalla. (Saarinen 2013, 118  ̶

122.) 

 

 

6.5 Business coachingin, tunneälytaitojen ja valmentavan johtajuuden integraatio 

 

Business coachingin avulla voitiin kehittää tunneälytaitoja. Kaikki johtamiseen liitettä-

vät tunneälyn kahdeksan avainkompetenssia (itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, 

empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja ja ryhmä- ja 

yhteistyötaito), kuuluivat olennaisena osana myös business coaching-prosessiin. Niiden 

kehittämisessä oli huomioitava ihmisen kokonaisvaltaisuus. Tunneälytaitojen kehittämi-

sen keskeisiä elementtejä coachingissa olivat tunne, äly ja keho sekä näiden keskinäinen 

tasapaino. Mindfullness menetelmien koettiin voivan auttaa kehon ja mielen yhteyden 

havaitsemisessa. Tunneälytaitoja kehitettäessä oli tärkeää, että kehittäminen suhteutet-

tiin coachattavan työ- ja elämäntilanteeseen. (Saarinen 2013, 70, 72.) Itsetuntemuksen ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen olivat avainasemassa business coachingissa. Empa-

tiaosaaminen nähtiin myös erittäin tärkeänä kehittämisen kohteena, koska se linkittyi 
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niin kiinteästi lähes kaikkiin tunneälyn johtamiskompetensseihin. (Saarinen 2013, 74, 

117, 121).  

 

Business coaching tehosti yksilön henkilökohtaista kehittymistä ja edisti tavoitteiden 

saavuttamista. Tämä menetelmän jalostaminen organisaatioiden käyttöön nähtiin mah-

dollisuutena, joko koko organisaation kattavana vuorovaikutusmallina tai sisällyttämällä 

se johtamiseen (valmentava johtajuus, esimies-coach). Johtamisessa business coaching 

ilmentyisi johtajan/esimiehen coach-roolina. Koska business coaching kehitti myös yk-

silön itsesäätelyä ajattelu- ja toimintatapojen muutoksen kautta, se voisi ajaa asemaansa 

työuupumuksen ehkäisyssä tai jopa sen vähentämisessä. (Parppei 2008, 162.)  

 

Valmentavassa johtajuudessa coachaamisen voitiin nähdä tuovan lisäarvoa yritykselle 

johtamisen myötä. Valmentavan johtajan intressit olivat organisaation tavoitteissa, jotka 

saavutettiin yksilöiden menestymisen kautta. (Karjalainen 2013, 17 ̶ 18.) Johtajan tehtä-

vä oli varmistaa liityntäpinta organisaation arvojen, mission ja strategisten tavoitteiden 

yksilön itselleen asettamiin tavoitteisiin sekä tukea yksilöä sekä näiden tavoitteiden 

asettamisessa että niiden saavuttamisessa. Karjalaisen (2013) tutkimuksesta ilmeni, että 

johtajat eivät kokeneet odotusarvonaan tai tärkeimpänä tehtävänään yksilöiden tukemis-

ta tavoitteisiin pääsyssä. Tämä herätti kysymyksiä ja erimielisyyttä siitä, riittävätkö joh-

tajan odotusarvoiksi pelkästään tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus. (Karjalainen 2013, 

100 ̶ 101.) Tunneälytaidot itsetuntemus, itsekontrolli, empaattisuus, läpinäkyvyys, kan-

nustavuus ja kyky kehittää toisia auttoivat valmentavaa johtajaa kohtaamaan tämän 

haasteen. (Simström 2009, 140 ̶ 141, 220; Kolari 2010, 45, 48, 73, 100, 176; Saarinen 

2013, 82 ̶ 85, 119; Karjalainen 2013, 18 ̶ 20, 54.) 

 

Valmentavan johtajan yhtenä tärkeimpänä tehtävänä nähtiin yksilön oppimisen ja kehit-

tymisen mahdollistaminen. (Karjalainen 2013, 100.) Tämä viittasi suoraan johtamisen 

tunneälykompetenssiin kyky kehittää toisia. (Simström 2009, 220; Kolari 2010, 48, 176; 

Saarinen 2013, 119.) Valmentavan johtajan oli pyrittävä tiedostamaan yksilöiden erilai-

sen tavat oppia. Oppimisen tukemisen tuli lähteä yksilön tarpeiden ja vahvuuksien nä-

kemisestä. Tärkeintä oli ehdottoman luottamukselliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen 

perustuvan suhteen rakentaminen johtajan ja yksilön välille. (Karjalainen 2013, 100.) 

Avoin keskustelukulttuuri ja johtajan aitous sekä rehellisesti osoitettu kiitos edesauttoi-

vat työyhteisön vapautuneisuutta ja voimaantumisen tunnetta. Tässä kohtaa johtaja hyö-
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tyi empaattisuudesta sekä tämän tunneälyn avainkompetenssin kehittämisestä. (Kolari 

2010, 42, 54, 62, 70, 132.)  

 

Valmentavan johtaminen vaati johtajalta valmentavan roolin (esimies-coach), sisäistä-

mistä ja sen syvällistä ymmärtämistä. Roolin omaksumiseen vaikuttivat johtajan henki-

lökohtainen motivaatio, kyky ja halu kehittyä sekä usko omiin kykyihin toimia valmen-

tavassa roolissa. Lisäksi siihen vaikutti johtajan ymmärrys perinteisen managerin ja 

valmentavan johtajan roolien välisistä eroista. Kaikille johtajille valmentavan otteen 

omaksuminen ei nähty olevan luontaista tai helppoa. (Karjalainen 2013, 99, 101 ̶ 102.) 

Tunneälyn johtamiskompetenssit ja tunneälyyn liittyvä intuitio saattoivat tukea johtajaa 

esimies-coach roolin oppimisessa ja omaksumisessa. (Karjalainen 2013, 98,102.) 

 

Valmentavan johtajuuden positiivisen tunnevaikutuksen nähtiin perustuvan pitkälti em-

paattisuuden tunneälykompetenssiin. Siihen vaikuttivat myös johtajan itsetuntemus ja 

itsekontrolli. (Saarinen 2013, 118 ̶119.) Johtajan hyvä itsetuntemus avasi tietä empaatti-

suudelle, jonka ansiosta johtaja rohkeni olla aidosti läsnä ja kuunnella aktiivisesti toisen 

ihmisen ajatuksia. Itsekontrolli auttoi johtajaa hallitsemaan paremmin omia tunteitaan ja 

tällöin hän oli myös kykenevämpi toimimaan tilanteisiin sopivalla tavalla. Itsekontrollia 

voitiin kehittää coachingissa reflektoinnin kautta. Samalla voitiin myös työstää johtajal-

la mahdollisesti olevia rajoittavia uskomuksia, jotka saattaisivat käsittelemättöminä 

muodostua hänen kehityksensä esteeksi. (Parppei 2008, 142; Virolainen 2010, 140 ̶ 141; 

Saarinen 2013, 116; Karjalainen 2013, 101.) 

 

 

6.6 Organisaation rooli valmentavassa johtajuudessa 

 

Ylimmän johdon tuki oli keskeisin elementti. Sen koettiin vaikuttavan kaikkeen organi-

saatiossa tehtävään kehittämiseen ja näiden toimintojen onnistumiseen tai vastaavasti 

epäonnistumiseen. Ylimmän johdon tulisi varmistaa, että lähijohtajille on mahdollistettu 

tarvittava, oikeanlainen tuki ja koulutus tilanteissa, joissa kehittämistä tehdään. Tämä 

edellyttäisi tietoisuutta niistä haasteista, joita mahdolliset muutosohjelmat saattaisivat 

työyhteisössä aiheuttaa ja mitkä tukitoimet olisivat asiaankuuluvia tai jopa välttämättö-

miä lähijohtajan johtamistyön menestyksekkäälle hoitamiselle. Vaikka johtaja olisi ollut 

erittäin innostunut oppimaan uutta ja kehittämään henkilöstöään, saattoivat käytännön 

ongelmat kaataa oppien käytäntöön soveltamisen. Tämän kaltaisina tekijöinä johtajat 
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kokivat mm. organisaatiopolitiikan, organisaatiorakenteen, ongelmat ajankäytön prio-

risoinnissa, epätietoisuuden vastuiden jakautumisessa ja mahdollisuuksissa sekä juonit-

telun. (Karjalainen 2013, 52, 99.) 

 

Organisaatiolta peräänkuulutettiin arvojensa mukaista toimintaa sekä ehdottoman avoin-

ta sekä valmennusmyönteistä organisaatiokulttuuria. Jotta valmentava johtaminen olisi 

mahdollista, organisaatio tarvitsi kyvykkään henkilöstön. Valmennus oli aina vastavuo-

roista ja epäonnistui, ellei coachattava halunnut kehittyä. Oli tärkeää, että yksilö oli itse 

kiinnostunut tulemaan coachatuksi, eli hänellä oli halu sekä into oppia ja kehittyä. Tämä 

vaati lisäksi kykyä reflektoida objektiivisesti omaa toimintaansa. Tähän kaikkeen voitiin 

vaikuttaa johtamisen keinoin kannustamalla, rohkaisemalla ja rakentamalla coachatta-

viin luottamuksellinen suhde. Yksilön kyvykkyyttä heijastivat myös uteliaisuus, mie-

lenkiinto sekä omaa että muiden työtä ja toimintatapoja kohtaan. (Karjalainen 2013, 50, 

53, 55, 96 ̶ 100.) 

 

Tutkimuksista ilmeni, että käskyttävästä ja kontrolloivasta johtamistyylistä tulisi organi-

saatioissa luopua. Se latisti henkilöstön innostusta ja motivaatiota sekä aiheutti arvosta-

mattomuuden kokemuksia. Jos yksilön oma ajattelu ja ideat jätettiin täysin huomioimat-

ta, häneen suhtauduttiin ylimielisesti tai hänet mitätöitiin, negatiiviset tunnekokemukset 

lisääntyivät. Negatiiviset tunnekokemukset ilmenivät yksilöissä ahdistuksena, stressinä, 

pettymyksenä, kiukkuna ja ärtymyksenä, jopa vihana. Niiden lisääntyessä yksilön työ-

motivaatio laski, hän tuli välinpitämättömäksi organisaatiota kohtaan ja saattoi hakeutua 

toiseen työpaikkaan. (Parppei 2008, 65; Kolari 2010, 133, 137.) Inspiroivan ja visionää-

risen johtamistyylin nähtiin luovan organisaatiossa resonanssia. Resonanssin luomisessa 

johtajalla oli merkittävä osa. Yhdistämällä yksilön ja organisaation visiot, johtaja loi 

positiivista ilmapiiriä. Tämä puolestaan tuki yksilöiden potentiaalin hyödyntämistä sekä 

innosti yksilöitä työskentelemään vision organisaation toteuttamisen eteen. (Saarelainen 

2013, 118.) 

 

Tärkeänä pidettiin sitä, että organisaation johtaminen on inhimillistä ja se arvostaa hen-

kilöstöään yksilöllisinä ihmisinä. Johtajan taholta annettu tuki henkilöstön tekemien 

päätösten ja ratkaisuja kohtaan sekä johtajan osoittama luottamus yksilön ammatilliseen 

osaamiseen ja omaan ajatteluun, vaikuttivat yksilön kokemiin vahvistaviin tunnekoke-

muksiin positiivisesti. Myönteiset tunnekokemukset lisäsivät myös henkilöstön sitoutu-

neisuutta motivaatiota organisaatiota kohtaan. (Parppei 2008, 65; Kolari 2010, 131, 134, 
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136 ̶ 137.) Tämä edellytti aitoa dialogia ja johdolta taitoa tukea organisaatiossa olevaa 

inhimillistä osaamispääomaa. Tunneälytaitojen kehittämisen nähtiin vaikuttavan positii-

visesti organisaation ilmapiiriin. Organisaatioiden tunneosaaminen oli myös strateginen 

kilpailutekijä. (Simström 2009, 96, 223; Kolari 2010, 146 ̶ 147.) Organisaatioiden rek-

rytoinneissa tulisikin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota tunneälykkäiden johtajien 

valintaan. Karjalaisen (2013) mukaan johtajan kyvykkyys koostui tunneälystä, intuitios-

ta, itsetunnosta ja johtamistaidoista. (Karjalainen 2013, 98.) 
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7 KATSAUKSEN EETTISET KYSYMYKSET JA LUOTETTAVUUS 

 

 

7.1 Eettisyys 

 

Kaiken tieteellisen toiminnan ytimenä voidaan pitää tutkimuksen eettisyyttä. Tutkijan 

tulee olla toiminnassaan tunnollinen, jotta informaatio jota hän hankkii ja välittää, olisi 

mahdollisimman luotettavaa. Ehdoton vaatimus on tutkijan vilpittömyys. Tutkijan tulee 

olla aidosti kiinnostunut uuden tiedon hankinnasta. Tutkimusaineistoa ei saa väärentää 

eikä sitä saa keksiä itse. Omaa tutkimusta ja sen perusteita tulee tarkastella monipuoli-

sesti ja kriittisesti. Tutkimuksen tulokset tulee raportoida noudattaen oman tiedeyhtei-

sön sääntöjä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 172 ̶ 173; Ronkainen, Pehko-

nen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2011, 152 ̶ 153; Kylmä & Juvakka 2012, 137, 

154.)  

 

Tämä kirjallisuuskatsaus toteutettiin eettisten periaatteiden mukaisesti. Kirjallisuuskat-

sausta tehdessään sen tekijä toimi rehellisesti ja tunnollisesti. Kirjallisuuskatsauksen 

tekijä, oli aidosti kiinnostunut oman aiheensa tiedon hankkimisesta ja aiheen yleisen 

ymmärryksen lisääntymisestä katsauksen tekemisen myötä. Tiedonhankinnassa pyrittiin 

huomioimaan kaikki aiheeseen liittyvät relevantit tutkimukset kirjallisuuskatsauksen 

teolle asetetut aikarajat huomioonottaen. Tutkimuksia ei plagioitu. Alkuperäistutkimuk-

sien tietoa sovellettiin ja niistä tehtiin sisällön analyysia vääristelemättä alkuperäistä 

tietoa. Lähdemerkinnät ja lähdeviitteet merkittiin asianmukaisesti noudattaen Tampe-

reen ammattikorkeakoulun kirjallisen raportoinnin ohjeita. Eettisyyden nimissä kirjalli-

suuskatsauksen tekijä toteaa, että raportoidut tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset 

kuvaavat kuitenkin vain hänen rajallista ymmärrystä tutkitusta ilmiöstä. 
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7.2 Luotettavuus 

 

Kirjallisuuskatsaus alkaa huolellisen tutkimussuunnitelman teolla. Siinä määritellään 

tutkimuskysymykset, joihin kirjallisuuskatsauksessa vastataan. Tutkimussuunnitelman 

teko luo pohjaa katsauksen teolle ja ohjaa jokaista vaihetta kirjallisuuskatsauksen teos-

sa. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 47; Aveyard 2014, 26 ̶ 34.) Oleellista on myös katsa-

uksen tekijän oma motivaatio aihetta kohtaan, sillä kirjallisuuskatsauksen tekeminen on 

pitkä ja tarkkuutta sekä voimia vaativa prosessi. (Aveyard 2014, 22 ̶ 23.) Tämä kirjalli-

suuskatsaus aloitettiin tutkimussuunnitelman teolla keväällä 2014. Tutkimussuunnitel-

ma sai hyväksynnän sekä työelämästä että opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta. Kirjal-

lisuuskatsauksen tekijän esiymmärrys valitusta aiheesta ja kirjallisuuskatsauksesta me-

todina laajeni huomattavasti tutkimussuunnitelman teon aikana. Tämä sekä lisäsi edel-

leen kiinnostusta aihetta kohtaan että avasi uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. 

 

Täsmälliset ja tarkasti kuvatut sisäänottokriteerit vähentävät systemaattisia virheitä. 

Hakuprosessi on kirjallisuuskatsauksen tärkein vaihe sen onnistumisen kannalta. Siinä 

tehdyt virheet heijastuvat harhaisuutena ja mahdollisena epäluotettavuutena kirjalli-

suuskatsauksen tuloksiin. Hakustrategian suunnittelussa ja hakusanojen valinnassa sekä 

käytettävien tietokantojen valinnassa on hyvä tehdä yhteistyötä kirjastoalan ammattilai-

sen kanssa (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 48 ̶ 49; Aveyard 2014, 74 ̶ 79.) Tässä kirjalli-

suuskatsauksessa käytettyjä tietokantoja, hakusanoja ja hakulausekkeita valitessa käy-

tettiin apuna TAMK:n kirjaston informaatikon Taina Peltosen asiantuntijuutta. 

 

Kirjallisuuskatsauksen teossa on oleellista kriittisesti arvioida tehtyä tutkimusta, sen 

heikkouksia ja vahvuuksia sekä saatuja tuloksia. (Aveyard 2014, 160.) On arvioitava 

kuinka luotettavaa löydetty tieto ja kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyt tutkimukset ovat. 

Kieliharhaa tulisi pyrkiä välttämään sisällyttämällä kirjallisuuskatsaukseen myös muilla 

kielillä julkaistua aineistoa, jotta relevanttia tietoa ei katoaisi. Kirjallisuuskatsauksen 

tulisi noudattaa kaavaa johdanto, metodit, tulokset ja pohdinta. Raportin metodiosasta 

tulee ilmetä mukaan valittujen tutkimusten kriteeristö ja niiden arviointitapa. Kirjalli-

suuskatsauksen työvaiheet on raportoitava, jotta lukija voi seurata prosessia sekä tehdä 

arvioita tutkimuksen luotettavuudesta. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 53 ̶ 54; Aveyard 

2014, 87, 165 ̶ 168.)    
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Tämän kirjallisuuskatsaus on raportoitu noudattaen johdanto, metodit, tulokset ja poh-

dinta kaavaa. Myös eri työvaiheet on raportoitu. Lukija voi tarkastella kirjallisuuskatsa-

uksen sisäänotto- ja hylkäämiskriteerejä sekä valituista alkuperäistutkimuksista tehtyä 

näytönasteen- sekä laadunarviota. Valitut alkuperäistutkimukset raportoitiin taulukko-

muodossa, josta ilmenevät valittujen alkuperäistutkimusten keskeiset tiedot, näytön aste 

sekä laadun arvioinnissa saadut pisteet. Myös aineiston sisällönanalyysi raportoitiin 

vaiheittain ja eri vaiheista esitettiin esimerkit, jotta lukija saisi käsityksen analyysin vai-

heista.  

 

Prosessin luotettavuutta saattaa vähentää harmaan kirjallisuuden, eli julkaisemattoman 

aineiston käyttö. Kieliharha voi tulla ongelmaksi, jos kirjallisuuskatsauksessa käytetään 

esimerkiksi vain englanninkielistä aineistoa.  Kieliharha voidaan välttää valitsemalla 

katsaukseen eri kielillä tehtyjä tutkimuksia. (Pudas-Tähkä & Axelin 2007, 53.) Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa ei käytetty harmaata kirjallisuutta, koska se toteutettiin syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteiden mukaisesti ja harmaan kirjallisuuden 

käyttö olisi ollut ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa. Kieliharhaa ehkäistiin asetta-

malla sisäänottokriteereissä kielirajaus suomen- ja englanninkieliset tutkimukset. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa laajasti jo olemassa olevaa korkealaa-

tuista ja luotettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Huolimatta sisäänottokriteerien kielira-

jauksesta, kirjallisuuskatsaukseen ja aineiston analyysivaiheeseen valitut alkuperäistut-

kimukset olivat kaikki suomenkielisiä. Tämän voi katsoa heikentävän luotettavuutta. 

Toisaalta kuitenkin tekijä esittää luotettavuutta lisäävänä asiana sen, että kirjallisuuskat-

saukseen valituista alkuperäistutkimuksista (N=6) neljä oli väitöskirjoja (Parppei 2008, 

Simström 2009, Kolari 2010, Virolainen 2010) ja tutkimuksina suhteellisen uusia. Nii-

den sisältö ja tulokset voidaan nähdä ajankohtaisina. Ne myös ottivat sekä kantaa että 

tuottivat erittäin hyödyllistä ja sovellettavissa olevaa tietoa tämän hetken johtamisen 

kentälle Suomessa. Näiden Suomessa tehtyjen väitöskirjojen tulokset olivat myös pa-

remmin sovellettavissa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen hallinnollisiin ja toiminnalli-

siin rakenteisiin. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään niiden antama tieto oli 

paremmin hyödynnettävissä. 

 

Tekemällä manuaalista hakua, voidaan löytää aineistoa, joka jää saavuttamatta tietokan-

tahauilla ja lisätä täten kirjallisuuskatsauksen kattavuutta ja sitä kautta sen luotettavuutta 
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(Aveyard 2014, 91.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa manuaalista hakua tehtiin käymällä 

läpi valittujen alkuperäistutkimusten lähdeluettelot. Manuaalinen haku ei tuottanut lisää 

tutkimusaineistoa tähän kirjallisuuskatsaukseen, mutta lisäsi kirjallisuuskatsauksen teki-

jän ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tekeminen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteiden 

mukaisesti, oli katsauksen tekijälle pitkä, vivahteikas ja hyvin opettavainen prosessi. 

Kirjallisuuskatsauksen tekijän kokemattomuus saattaa vähentää katsauksen luotetta-

vuutta. Luotettavuuteen saattoivat vaikuttaa myös kirjallisuuskatsaukseen käytettävissä 

ollut aika ja resurssit. Tekijä olisi varmasti hyötynyt keskusteluista käsitellyn ilmiön eri 

asiantuntijoiden kanssa. Tämän kirjallisuuskatsauksen päämääränä oli tulosten hyödyn-

nettävyys johtamisen kehittämisessä. Tekijä toivoo, että tällä kirjallisuuskatsauksella 

saadut tulokset sekä laajentaisivat että syventäisivät tietoisuutta käsitellystä ilmiöstä ja 

herättäisivät ajatuksia ja keskustelua. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta lisäävät ja 

heikentävät tekijät on taulukoitu (taulukko 15).  

 

TAULUKKO 15. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta lisäävät ja heikentävät tekijät  

 

Luotettavuutta lisäävät Luotettavuutta heikentävät 

Hyväksytty ja huolella tehty suunnitelma 

Syvällinen aiheeseen perehtyminen 

Informaatikon asiantuntija-apu  

Työvaiheiden raportointi 

Alkuperäistutkimusten korkea laatu 

Tutkimusten hyödynnettävyys 

Kieliharha 

tekijän kokemattomuus 

vain yksi tekijä 

Rajallinen aika ja resurssit katsauksen tekoon 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

 

Coachingin kautta johtajat voivat saada valmentavaan johtajuuteen uusia näkökulmia ja 

oivalluksia. Coachin tukemana johtajalla on erinomaiset mahdollisuudet reflektoida 

tapaansa olla ja työskennellä luottamuksellisen keskustelun ja rohkaisun kautta. (Saari-

nen 2013, 119.) Coaching keskustelu nähdään tilaisuutena pysähtyä ja ottaa etäisyyttä. 

Omien tunteiden reflektiivinen käsittely lisää ajatusten ja tunteiden tiedostamista ja sel-

kiyttää tilanteiden objektiivista tarkastelua ja päätösten tekoa. (Virolainen 2010, 175.) 

Johtajien voi olla vaikeaa löytää työyhteisöstä neutraalia ja luotettavaa keskustelu-

kumppania, jonka kanssa jakaa ajatuksia ja tunteita sekä pohtia omaa kehittymistään 

ihmisenä ja johtajana. Etenkin tunneälytaitojen kehittäminen vaatii pitkä-aikaista ja sy-

vällistä prosessointia. Business coahingin kautta tähän voidaan löytää ratkaisu ja johtaja 

voi saada tukea johtajuuteensa. Oman työn reflektointi lisää yksilön ymmärrystä omasta 

tilanteestaan ja lisääntyneen ymmärryksen myötä, johtaja voi saada oivalluksia ja niiden 

kautta löytää oikeasuuntaisia tapoja tehdä työtä. Reflektiivisyys vaikuttaa myös johtajan 

itsekontrollin kehittymiseen.  

 

Hyvä itsetuntemus on perusta tunneälykkäälle johtamiselle. Myös tunneälytaidot koros-

tuvat johtamiskompetensseissa. (Simström 2009, 62, 218 ̶ 219, 220.) Hyvän itsetunte-

muksen omaava johtaja arvostaa henkilöstöään, toimii arvopohjaisesti ja uskaltaa olla 

aidosti läsnä, kuunnella aktiivisesti sekä osaa nähdä asiat puhujan näkökulmasta. Tun-

teet vaikuttavat kaikkeen tekemiseen. Johtajalta vaaditaan tunneälyä, jotta hän kykenee 

aistimaan vaikuttavaa tunneilmapiiriä ja ihmisten tunnetiloja. Johtaja tarvitsee tunneälyä 

ja tunneälyn johtamiskompetensseja voidakseen toteuttaa onnistuneesti valmentavaa 

johtajuutta.  

 

Itsetuntemus, oman toiminnan reflektointi ja johtajan omat motivaatiouskomukset vai-

kuttavat valmentavan johtajan roolin sisäistämisessä. Valmentajan roolin sisäistäminen 

ei ole helppoa kaikille. Toisille se on osittain luontaista, mutta osalta se vaatii enemmän 

aikaa. Valmentavan roolin sisäistämisessä tunneälystä ja tunneälyn johtamiskompetens-

sien kehittämisestä saattaa olla hyötyä. Johtajaa voi auttaa myös kyky intuitiivisuuteen 

ja uskallukseen sitä kautta toteuttaa asioita omiin tuntemuksiin luottaen. Yksilön toimin-

taan, ajatteluun ja tunteisiin vaikuttaviin rajoittaviin uskomuksiin voidaan puuttua 
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coaching harjoituksilla, jotka asettavat yksilön pohtimaan ja perustelemaan toimintaan-

sa, miksi hän toimii siten kuin toimii.   

 

Valmentavassa johtajuudessa organisaation tuki on ensiarvoisen tärkeää etenkin johta-

jalle mutta myös henkilöstölle. Inhimillistä pääomaa tulisi arvostaa ja sen tulisi olla läh-

tökohtana kaikelle kehittämistyölle. Organisaatioissa tulisi nykyistä paremmin ymmär-

tää, että tunneälytaidot ovat olennainen johtamisen kompetenssi. Tunneälytaidot eivät 

siis ole ikäsidonnaisia eivätkä synnynnäisiä ominaisuuksia. Onneksemme tunneälytaito-

ja voi jokainen oppia ja kehittää. Tunneälytaitojen kehittäminen vaatii aikaa, eikä oppi-

misen sykli ole suoraviivainen. Tunneäly ja tunneälyn johtamiskompetenssit ovat myös 

tilannesidonnaisia. Niihin vaikuttavat sekä yksilön oma elämäntilanne että työn muuttu-

vat kontekstit.  

 

Oppimista ja kehittymistä ei voi tapahtua ilman toisten ihmisten antamaa luottamuksel-

lista tukea. Organisaatioissa olisi hyvä muuttaa ajattelutapaa ja hyväksyä se tosiasia, että 

kehittämiseen ja uuden oppimiseen täytyy varata aikaa. Johtajan ja organisaation yksi 

tärkeimpiä tehtäviä on merkityksellisyyden kokemusten mahdollistaminen henkilöstöl-

le. Oman työn merkityksellisyyden kokemuksella on suora vaikutus motivaatioon. 

Myös ammatti-identiteetti rakentuu merkityksellisyyden kokemuksista itsetunnon ja 

itsetietoisuuden ohella. Merkityksellisyyden kokemuksia voidaan vahvistaa arvostamal-

la yksilöitä ja heidän tekemäänsä työtä. Yksilöllisyyden arvostaminen on myös yksilöl-

listen työtapojen tunnustamista, hyväksymistä ja tukemista. Tämän lisäksi uuden oppi-

minen ja itsensä kehittäminen motivoivat ihmistä. Mahdollisuudet, resurssit ja aika uu-

sien oivallusten kokeiluun ja käyttöön käytännössä, lisäävät inspiroitumista. Ne saavat 

aikaan positiivisesti vaikuttavia tunnekokemuksia, parantavat organisaation ilmapiiriä ja 

lisäävät organisaatiositoutuneisuutta.  

 

Ihminen on holistinen kokonaisuus (tunne, äly, keho) ja tämä tulisi tunnustaa näkyvästi 

organisaatioissa. Sitä kautta myös valmentavalla johtajuudella on pohja onnistua ja toi-

mia käytännössä. Vastuunotto omasta toiminnasta on tärkeää sekä johtajan että yksilön 

osalta. Vastuunotto myös omista tunteista ja toiminnasta tulisi ottaa vakavasti tässä 

maassa, jossa työpaikkakiusaamista kohtaa päivittäin lukematon määrä ihmisiä. Kan-

nustavuuteen ja kollegiaalisuuteen tulisi myös jokaisen yksilön kiinnittää työpaikalla 

huomiota. Johtajat toimivat tässä esimerkkeinä ja edelläkävijöinä. Johtamisen läpinäky-

vyys heijastuu työyhteisöön johtajan arvostuksena. Aitous, empaattisuus, pidetyt lupa-
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ukset sekä luottamuksellinen ja manipulaatiosta vapaa käytös, lisäävät turvallisuuden 

tunnetta ja resonanssia työyhteisössä.   

 

Tunteita on pidetty kautta aikojen työpaikoille kuulumattomina. Se on absurdia, kun 

otetaan huomioon se, että tunteet vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme. Tunteet vaikut-

tavat myös tiedostamattomasti. Kaikessa vuorovaikutuksessa niillä on oleellinen osa ja 

useimmat konfliktitilanteet johtuvat tunteista tai niiden aiheuttamista reaktioista ihmi-

sissä. Jo pelkkä kehollinen ilmaisu kuvastaa tunteitamme. Omien tunteiden tiedostami-

nen ja itsekontrolli auttavat ihmisiä käsittelemään tunteitaan ja niiden aiheuttamia reak-

tioita.  Muiden tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttavat ristiriitatilanteissa ja 

mahdollisissa konflikteissa. Ihmisillä saattaa olla erilaisia, piintyneitäkin uskomuksia 

siitä, miten tunteellinen ihminen ei voi olla viisas. Mutta, eihän tunteen vastakohta ole 

tyhmyys.  

 

Ihmisen perustarpeista yksi, on olla arvostettu. Johtajan ja organisaation yksi tärkeimpiä 

tehtäviä on työn merkityksellisyyden kokemusten mahdollistaminen henkilöstölle. 

Valmentava johtajuus lähtee siitä, että yksilö itsessään on arvokas. Myös business 

coaching lähtee ajatuksesta, että yksilö on arvokas ja hänellä on kaikki kehittymiseen 

tarvittava itsessään. Sekä business coaching että valmentava johtajuus fokusoivat orga-

nisaation tavoitteisiin ja toiminnalle sekä kehittymiselle asetettavat tavoitteet pohjautu-

vat niistä. Menestymistä haetaan siis molemmissa yksilön kehittymisen kautta. Menes-

tymistä edesauttavat molemmissa luottamuksellisen suhteen rakentuminen coachin ja 

coahattavan välille, yksilölliset tavoitteet integroituna organisaation tavoitteisiin, kes-

kittyminen coahattavan vahvuuksiin ja omiin motivaatiotekijöihin sekä tahtotilan (voli-

tion) ylläpitoon. Keskeisiä tekijöitä sekä business coachingissa että valmentavan johta-

juuden toteuttamisessa ovat luottamuksellinen keskustelu, saatu tuki ja rakentava palau-

te sekä oman toiminnan reflektointi. 

 

Organisaatioiden toimintatapojen muutos on välttämätöntä, jos halutaan säilyttää kilpai-

luvaltti vallitsevilla markkinoilla. Keppi ja porkkana ovat väärät työkalut ihmisten ke-

hittymisen mahdollistamisessa. Rohkeudella nähdä ja tunnustaa ihmisyys ja ihmisarvo, 

saavutetaan tulevaisuudessa paljon kauaskantoisempia vaikutuksia ja edistetään työhy-

vinvointia ja sitä kautta tuloksellisuutta. Toimivat, tehokkaat ja laadukkaat prosessit 

tarvitsevat toimiakseen arvostettuja, osallistettuja, hyvinvoivia ja työn merkityksellisyyt-

tä kokevia ihmisiä. Eli inhimillistä pääomaa. Organisaatiot eivät voi pakottaa ihmisiä 
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toimimaan haluamallaan tavalla. Ihmisten tulee haluta sitä itse. Yhteisten arvojen tar-

kastelu ja selkeiden yhteisten tavoitteiden määrittely sekä yhdessä niihin pyrkiminen 

arvostamalla sitä pääomaa, joka työtä toteuttaa, avaisi varmasti uusia menestymisen 

mahdollisuuksia.  

 

Valmentavan johtajuuteen kannattaa panostaa ja sille kannattaa antaa aikaa ja mahdolli-

suus. Muutosprosessi on pitkä, muttei mahdoton. Oikoreittejä ei ole. Apua ja tukea on 

kuitenkin saatavilla. Kaikki lähtee omasta halusta. Toisilta ihmisiltä saatu tuki ja kan-

nustus ruokkivat kehittymisen prosessia ja pitävät sen liikkeessä. Täydellisiä johtajia ei 

ole, eikä kenenkään tulisi pyrkiä täydellisyyteen, vaan inhimillisyyteen sekä itseään että 

tekemäänsä työtä kohtaan.  

 

Yleisesti ottaen tässä kirjallisuuskatsauksessa saadut tulokset, tukivat katsauksen teo-

reettisissa lähtökohdissa esille tulleita asioita. Lisäksi ne laajensivat näkökulmaa ja 

huomioon otettavia elementtejä, niin business coachingin, tunneälytaitojen kuin val-

mentavan johtajuudenkin suhteen. Tuloksista nousi esiin se, miten kaikki asiat (business 

coaching, tunneälytaidot ja valmentava johtaminen) liittyivät toisiinsa ja tukivat ele-

mentteinä toinen toistaan. Business coaching-prosessi tuki johtajan tunneälytaitojen 

kehittymistä. Tunneälytaitojen hallitseminen sekä niiden kehittäminen helpottivat puo-

lestaan valmentavan johtajan roolin sisäistämistä ja valmentavan johtajuuden toteutta-

mista, sillä valmentavan johtajuuden arvostava asenne, vaatii johtajalta myös vahvoja 

tunneälytaitoja.  
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9 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

 

Johtajille olisi hyvä tarjota organisaatioiden puolelta luottamuksellista tukea ja koulu-

tusta valmentavan johtajuuden haltuunottoon. Business coaching voisi olla tähän loista-

va ratkaisu. Oman valmentajan, joko sisäisen tai ulkoisen, olemassaolo antaisi mahdol-

lisuuden johtajan omien työ- ja toimintatapojen tavoitteelliseen reflektointiin suhteessa 

organisaation tavoitteisiin. Johtaja ei voi sisäistää valmentajan roolia, ellei hän pääse 

harjoittelemaan sitä käytännössä ja saa kehittymisprosessistaan rakentavaa palautetta. 

Organisaatioissa voisi olla hyvä panostaa sisäisen coachin kouluttamiseen. Toisaalta 

tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että ulkoinen coach saatetaan kokea neutraalim-

pana ja hänelle ehkä avaudutaan paremmin. Jokainen voi toimia sparraajana ja toisen 

tukena, mutta se edellyttää sisimmästä lähtevää vilpitöntä halua sekä ehdotonta luotta-

muksellisuutta.  

 

Organisaatioiden toimintatapojen muutos on välttämätöntä, jos halutaan säilyttää kilpai-

luvaltti vallitsevilla markkinoilla. Keppi ja porkkana ovat väärät työkalut ihmisten ke-

hittymisen mahdollistamisessa. Rohkeudella nähdä ja tunnustaa ihmisyys ja ihmisarvo, 

saavutetaan tulevaisuudessa paljon kauaskantoisempia vaikutuksia ja edistetään työhy-

vinvointia ja sitä kautta tuloksellisuutta. Toimivat, tehokkaat ja laadukkaat prosessit 

tarvitsevat toimiakseen arvostettuja, osallistettuja, hyvinvoivia ja työn merkityksellisyyt-

tä kokevia ihmisiä. Eli inhimillistä pääomaa. Organisaatiot eivät voi pakottaa ihmisiä 

toimimaan haluamallaan tavalla. Ihmisten tulee haluta sitä itse. Yhteisten arvojen tar-

kastelu ja selkeiden yhteisten tavoitteiden määrittely sekä yhdessä niihin pyrkiminen 

arvostamalla sitä pääomaa, joka työtä toteuttaa, avaisi varmasti uusia menestymisen 

mahdollisuuksia.  

 

Johtamisen ja organisaatioiden kehittymiseen vaikuttaisi positiivisesti tunteiden käsitte-

leminen. Tietoisuus ja ymmärrys omista tunteista, tekee mahdolliseksi muiden ihmisten 

ymmärtämisen. Tunteiden tiedostaminen ja muiden ymmärtäminen ei tarkoita alistumis-

ta sopimattomalle käytökselle tai manipulaatiolle, vaan se auttaa käsittelemään omia 

tunteita ja toimintamalleja sekä helpottaa konfliktitilanteissa niiden ratkaisemista. Se 

voisi helpottaa myös erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja niiden objektiivista tar-

kastelua.  
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Tämän opinnäytetyön liitteisiin (liitteet 2 ̶ 9) on kerätty muutamia oivallisia työkaluja 

valmentavan johtajuuden tueksi ja kenties ajatusten herättäjiksi. Ne ohjaavat coachingin 

käytössä (liite 2, liite3 ja liite 4), tunneälytaitojen kehittämisessä (liite 5 ja liite 6) sekä 

antavat lempeitä käytännön ohjeita (liite 7, liite 8 ja liite 9) valmentavaa johtajuutta to-

teuttavalle johtajalle. Liitteissä olevat työkalut eivät ole nousseet suoraan tutkimustu-

loksista, vaikka osaan niistä alkuperäistutkimuksissa viitattiinkin. Työkalut ovat tulleet 

kirjallisuuskatsauksen tekijälle vastaan opinnäytetyön prosessissa, tutkimuksia lukiessa 

ja teoreettista taustaa kartoittaessa. Esiymmärrykseni ja opinnäytetyöni tekemisen myö-

tä koen, että niistä saattaisi olla paljon hyötyä valmentavan johtajuuteen harjaantumises-

sa sekä itsetutkiskelumateriaalina. Niistä on hyötyä ja iloa kaikille jotka ovat kiinnostu-

neet coachingista ja tunneälytaidoista sekä itsensä tai oman työnsä kehittämisestä. Joh-

taja voi hyödyntää niitä oman kasvu- ja kehitysprosessin tukena tai kokeilla/käyttää 

niitä ohjatessaan yksilöitä omien tavoitteidensa saavuttamisessa.   

 

 

 

Ihmiset eivät välitä kuinka paljon tiedät ennen kuin he tietävät, kuinka paljon välität. 

John Maxwell 
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LIITTEET 

Liite 1. Alkuperäistutkimusten laadun arviointilomake 

ALKUPERÄISTUTKIMUSTEN LAADUN ARVIOINTI 

Tutkimus 

 Kyllä Ei Ei tietoa / Ei 

sovellu 

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

Tutkittava ilmiö on määritelty selkeästi.    

Tutkimuksen aihe on perusteltu kirjallisuuskatsauksen avulla sisällöllises-
ti, menetelmällisesti ja eettisesti. 

   

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävät on määritelty selke-
ästi. 

   

Aineisto ja menetelmät 

Aineistonkeruumenetelmät ja – konteksti on perusteltu ja kuvattu riittävän 
yksityiskohtaisesti. 

   

Aineiston keruumenetelmä soveltuu tutkittavaan ilmiöön.    

Aineiston keruu on kuvattu.    

Aineiston käsittelyn ja analyysin päävaiheet on kuvattu.    

Analyysimenetelmä soveltuu tutkittavaan ilmiöön.     

Tutkimus on luotettava ja eettisesti toteutettu.    

Tutkimuksen kohderyhmä on relevantti.     

Tutkimuksen otos on riittävä ja sitä on arvioitu.  
(kvantitatiivinen tutkimus) 

   

Tutkimuksen sisällön riittävyyttä on arvioitu.  
(kvalitatiivinen tutkimus) 

   

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkija on nimennyt kriteerit, ja niiden pohjalta arvioinut tutkimuksen 
luotettavuutta. 

   

Tutkija on pohtinut eettisiä kysymyksiä huolellisesti.    

Tulokset ja johtopäätökset 

Tulosten merkittävyyttä on arvioitu.    

Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä ja yhteneväisiä aikaisempiin tutki-
muksiin verrattuna. 

   

Tulokset on esitetty selkeästi ja niitä on verrattu aikaisempiin tutkimuk-
siin. 

   

Tutkimusten tulokset perustuvat tutkimuksiin ja ovat hyödynnettävissä.    

Kokonaisarvio 

Tutkimus muodostaa eheän, selkeän ja loogisen kokonaisuuden.    

Tutkimuksesta saadaan vastauksia tutkimuskysymyksiin.    

Tutkimus on sovellettavissa suomalaisen terveydenhuollon kenttään.    

 
(Jousimaa, Liira, Liira & Komulainen 2010, 1936–1941; Kontio ym. 2007, 103 -107; Sairaanhoitajaliitto 
2004, 10–19.)  
Lomake on Gitta Palomäen ja Heli Piirtolan (2012) opinnäytetyöstä: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 
terveydenhuollon hoitoketjuista ja niiden vaikuttavuudesta. Lomakkeen käyttöön on tekijöiden lupa. 
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Liite 2. GROW -malli 

GROW -mallin avulla voidaan coachata ja tukea. Se on hyvä apu haasteissa sekä tavoit-
teiden pohtimisessa ja niiden asettamisessa. Se voi toimia hyvänä toiminnan runkona 
myös valmentavan johtajan arjessa sekä oman kehittymisen osalta että yksilön tukena.  
 
GOAL REALITY OPTIONS WILL 

1 TAVOITE (Goal) 
     
HUOM! TÄMÄ ON COACHATTAVAN TEHTÄVÄ. VAIN KONKREETTINEN TAVOITE TE- 
KEE COACHING -PROSESSIN ETENEMISEN HELPOMMAKSI 
   
    Mikä on tavoitteesi/ haasteesi? 
    Miten muotoilisit haasteesi/ toiveesi/ ongelmasi tavoitteeksi? 
    Mitä tavoite sinulle merkitsee? 
    Minkä asian haluat muuttuvan ja millä tavoin? 
    Miten tavoitteen saavuttaminen näkyisi arjessasi? Miltä se sinusta tuntuisi? 
    Milloin tavoitteen tulisi olla saavutettu?  
 
2 NYKYTILANNE (Reality) 
   Kartoitetaan olemassa olevia vahvuuksia ja resurssia  
     
    Kuvaa lyhyesti nykytilaa, jos siihen on tarvetta. 
    Mitä vaikutuksia nykytilalla on? Kuinka usein tämä tapahtuu? 
    Mitkä muut tekijät ovat oleellisia? 
    Mitä sinulle/ asian kannalta merkittävät henkilöt ajattelevat asiasta? 
    Mitä keinoja olet kokeillut tähän mennessä? 
    Mitä sellaisia vahvuuksia/ kyvykkyyksiä sinä omaat, joita voisit hyödyntää/  
    ottaa käyttöön? 
    Mikä oli eri tavalla ennen tätä haasteellista tilannetta? 
 
3 VAIHTOEHDOT (Options) 

    Millaisia vaihtoehtoja sinulla on tilanteen ratkaisemiseksi? 
    Näetkö mahdolliseksi muita ratkaisuvaihtoehtoja? 
    Kuka voisi tukea tai auttaa sinua? 
    Mitkä olisivat realististen, eri vaihtoehtojen edut ja riskit?  
     
4 MITÄ AIOT/ TAHDOT TEHDÄ? (Will) 
    Valmentaja tukee valmennettavaa tekemään valintaa eri vaihtoehdoista ja  
    edellyttää sitoutumista. 
 
    Mitkä ovat seuraavat askeleesi? 
    Milloin aiot tehdä sen? 
    Mikä voi estää sen toteutumista? 
    Mitä tukea siihen tarvitset? 
    Miten onnistut siinä? 
   
(Ristikangas & Grünbaum 2014, 167, muokattu)  
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Liite 3. PILARI -malli 

                                                                                                                                    1(3)                                                                                                                                                  
 
Valmentavan esimiehen työkalu 
Pilari malli sopii erityisen hyvin kahdenkeskiseen dialogiin. Sen avulla valmentava joh-
taja voi vahvistaa yhteistyösuhdetta coachattavaan yksilöön ja auttaa häntä asetta-
maan tavoitteita sekä saavuttamaan niitä. Se on silta onnistumisille. Ristikangas & Ris-
tikangas 2010, 113 ̶ 122.) 
 

 
(Ristikangas & Ristikangas 2010, 114) 

 

I VAIHE  
Nykyhetki ja fokuksen määritys 
Mistä haluaisit keskustella juuri nyt? Mitä ajankohtaisia asioita sinulla on mielessäsi? 
Mihin suuntaat ajatuksesi ja energiasi työssäsi? 
Mistä asioista keskusteleminen auttaisi sinua etenemään? 
 
Tavoite, se tärkein hahmottaa 
Mitä toivoisit mieltäsi askarruttavalle asialle (asioille) tapahtuvan? 
Mikä on sinun tavoitteesi ja kuinka se liittyy tekemääsi työhön?  
(Coachingin kannalta on erittäin oleellista ymmärtää tavoite) 
Mitä haluaisit muuttaa? Miten tekisit sen? 
Mistä tiedät, että tavoite on saavutettu ja olet onnistunut?  
Miltä maailma sen jälkeen mielestäsi näyttäisi? 
Miten arvioit onnistumistasi? 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                  

1.Fokuksen 
määrittely 

2. Mahdollisuudet 

3. Toiminnan 
suunnittelu 

4. Esteiden ylitys 
 

5. Tuki ja 
palkitseminen 

6. Toisto 

 



82 

                                                                                                                                   2(3) 

II VAIHE  
Mahdollisuudet 
KUUNTELE (Oman puheen määrä yksi viidesosa valmennettavan puheesta) 
 
Millaisia vaihtoehtoja näet? 
Mikä olisi mielestäsi paras ratkaisu? 
Jos sinulla on yksi vaihtoehto, mieti mikä vaikutus sen valinnalla olisi  
a) sinuun b) johtajaasi c) organisaatioon d) läheisiin? 
Voisiko olla toista tai kolmatta vaihtoehtoa? 
Tiedätkö jonkun, joka olisi onnistunut vastaavassa tilanteessa? 
Jos tietäisit, että onnistut varmasti, kuinka toimisit? 
 
Vaihtoehtojen pohdinta kannattaa, jos tarkastelee niitä eri näkökulmista. 
Kannattaa pilkkoa tavoitteita pienempiin osiin ja muodostaa niistä konkreettisia. 
 
 
 
III VAIHE  
Toiminnan suunnittelu 
Valmentava johtaja ohjaa valmennettavaa itse määrittämään niitä arjen valintoja, jotka 
kuljettavat kohti asetettua tavoitetta. Työelämässä on paljon asioita joihin voi vaikut-
taa ja joiden kohdalla voi tehdä itsenäisiä päätöksiä. 
 
Mitä kannattaa tehdä ensin? Miten etenet siitä? 
Miten se ilmenee käytännössä? 
Mitkä ovat kriittisimmät asiat onnistumisen kannalta? 
Mikä on ensimmäinen askeleesi? Entä toinen? 
Millaisen suunnitelman tarvitset onnistuaksesi? Millaisen aikataulun?  
 
 
 
IV VAIHE  
Esteiden ylitys 
Vaiheen tarkoituksen on varmistaa, että suunnitelma on toteutuskelpoinen.  Oleellista 
on mahdollisten esteiden tunnistaminen ja niiden ylittäminen. Tärkeintä on löytää kei-
not niiden ylittämiseen tai ohittamiseen. 
 
Mikä suunnitelman toteuttamisessa mietityttää? 
Mikä voisi nousta esteeksesi? 
Voisiko joku auttaa tai antaa sinulle neuvoja haasteen ratkaisemiseksi? 
Voisitko keskustella jonkun kanssa tästä asiasta? 
Miten itse voisit toimia, että este muuttuisi hidasteeksi? 
Mitä vahvuuksia sinulla on, joista voisi olla hyötyä esteen ylittämisessä tai sen kiertä-
misessä?  
Mitä vahvuuksiasi tai kykyjäsi voisit ottaa käyttöön enemmän?  
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V VAIHE  
Palkitseminen ja tuki 
Toisilta saatu positiivinen palaute ja hyväksyntä antaa energiaa. On kuitenkin tärkeää 
olla omia tapoja palkita itseään onnistumisistaan. Tuen antaminen ja sen pyytäminen 
ei ole aivan itsestäänselvyys. Tukea kannattaa rohkeasti kysyä.  
 
Millaista tukea toivot ja haluat? 
Kuka voisi toimia tukenasi parhaiten? Miten hän silloin toimisi? 
Millaisia resursseja tarvitset, jotta voit onnistua? 
Kenen kanssa jaat onnistumisesi ja kuinka palkitset itsesi? 
Millä tavoin haluat minun olevan mukana prosessissasi? 
 
 
 
VI VAIHE 
Toisto 
Suunnitelman toisto. Kun toisto kohdistuu siihen, mihin valmennettava on asettanut 
tavoitteensa tulevaisuudessa, hän sitoutuu enemmän visionsa mukaiseen toimintaan. 
Valmennettavan on hyvä itse kerrata suunnitelmaa. Valmentavalla johtajalla on tällöin 
mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä. Tärkeä näkökulma on myös tarvittavien 
resurssien varmistus. 
 
Tehtäisiinkö hieman yhteenvetoa käymästämme keskustelusta... Sanoisitko vielä ää-
neen suunnitelmasi keskeisimmät asiat? 
Miten koet suunnitelmasi tällä hetkellä? 
Miten todennäköisenä pidät sen toteutumista? 
Miten realistisena pidät aikataulua, johon olet sitoutunut? 
Onko vielä jotain, mitä pitäisi huomioida? 
Mitä tulet tekemään tavoitteesi eteen ennen seuraavaa tapaamistamme? 
Mitä toivot minulta, jotta edellä kuvaamasi suunnitelma voi toteutua? 
Mitä otat mukaasi tästä keskustelusta? 
 
 
(Ristikangas & Ristikangas 2010, 113 ̶ 121; Ristikangas & Grünbaum 2014, 168 ̶ 170 

muokattu) 
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Liite 4. Neliapilametodi 

                                                                                                                                     1(2)              

Neliapilametodi pyrkii vastaamaan erityisesti esimiesten esille tuomaan haasteeseen, 
kuinka viedä käytännön coaching-keskustelua eteenpäin. Neliapila määrittelee oivalta-
van coachingin neljä aihepiiriä, joille kullekin on omat työvälineensä. Ryhmittely auttaa 
myös coaching-menetelmien käytössä erilaisissa tilanteissa ja kulloisiinkin tarpeisiin 
sovittaen. (Carlsson & Carlsson 2013, 223  ̶224.)  
 

Tarkoituscoachingin pääpaino on valmennettavan vision, arvojen ja vahvuuksien sel-
kiyttämisessä ja tarkoitusesteiden väistämisessä.  
 
Toimintacoachingin painottuu johonkin tulevaan suoritustilanteeseen tai konkreetti-
sen tavoitteen saavuttamiseen. Tässä on tärkeää huomioida itselle tyypillisiä toimin-
nanesteitä ja toiminnan kytkeytyminen omiin arvoihin, sisäisiin vahvuuksiin sekä aiem-
piin onnistumisiin. Coahingissa ylitetään toimintaesteitä ja tuetaan ja kannustetaan 
kohti tiettyä suoritusta tai tiedossa olevaa päämäärää. (Carlsson & Carlsson 224.) 
 
Tunnetilacoaching keskittyy valmennettavan tunteiden tunnistamiseen, tunteiden 
kontrolloituun esille tuomiseen sekä tunne-esteiden purkamiseen. Tavoitellaan tilaa, 
jossa negatiiviset tai tukahdutetut tunteet eivät haittaa tavoitteeseen pääsyä. (Carls-
son & Carlsson 224  ̶225.)  
 
Tasapainocoachingissa paneudutaan energiatasapainoon fokuksena päivittäinen ener-
giatasapaino ja stressinhallinta. Pyritään valmennettavaa tukemalla hänelle tärkeiden 
eri elämänalueiden tasapainoiseen suhteeseen. (Carlsson & Carlsson 2013, 225.) 
 
 

 
  
(Carlsson & Carlsson 2013, 223, muokattu) 
 

NELIAPILA 

Tarkoitus-
coaching 

Toiminta-
coaching 

Tunnetila-
coaching 

Tasapaino-
coaching 
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Neliapilametodin johtoajatuksena on joustavan otteen periaate. Sillä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä sitä, että eri coaching-aihepiirien välillä voi sujuvasti liikkua val-
mennettavan hyöty huomioiden. Usein coachingissa tullaan tilanteeseen, että pienel-
tä ja selkeältä tuntuva tavoite käsittääkin melko laajan alueen yksilön elämässä ja kaik-
kien neliapilametodin osa-alueiden käytöstä joiltain osin on hyötyä. (Carlsson & Carls-
son 2013, 226  ̶227.) 
 

 

ESIMERKKEJÄ NELIAPILAN KYSYMYKSISTÄ OSA-ALUEITTAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Carlsson & Forssell 2013, 269, muokattu)  

Tarkoitus 
Minkälaista elämää haluaisit elää? 
Voisivatko unelmasi näkyä enemmän arjessasi ja työssäsi? Miten? 
Missä asioissa rajoitat itseäsi? 
 

Toiminta 
Mitä haluat tapahtuvan? 
Kun olet onnistunut saavuttamaan tavoittelemasi, niin mitä sinulla on? 
Mitkä ovat tyypillisiä esteitä sinulle? 

Tunnetila 
Mitä tunteita et anna itsellesi lupaa tuntea? 
Miten tunnet ja koet sen kehossasi? Kuvaa tuntemustasi. 
Mitä kyseinen tunne viestii sinulle? 

Tasapaino 
Oletko jossain asioissa automaattinen? Kyllä tai ei? 
Mitä kyseinen toiminta ”maksaa” sinulle? 
Mihin menetät energiaasi? Kenelle? Missä tilanteessa? 
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Liite 5. Työkaluja omien tunteiden tunnistamiseen 

 

MIKSI OMIEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN ON TÄRKEÄÄ? 
Parannat omaa itsetuntoasi ja itseluottamustasi. 
Lisäät sillä päämäärätietoisuuttasi ja tehostat tavoitteellista toimintaasi. 
Ihmissuhteidesi laatu kohenee.  
Ymmärrät paremmin tunteidesi viestejä ja kykenet päättämään mitä teet ja kuin-
ka toimit eri tilanteissa. 
Opit erottamaan sinua ohjaavat, lamauttavat ja välttämiseen pyrkivät tunteet. 
Huomaat kuinka tunteet suuntaavat mielenkiintoasi, vaikuttavat tekemiisi ha-
vaintoihin ja vaikuttavat kaikkeen toimintaasi. 
 
 

TUNNISTA TUNTEESI 

Mitkä tunteet ovat sinulle tutuimpia? 
Miten tunnistat omia tunteitasi? 
Mitä tunteesi kertovat sinusta? 
Miten käsittelet tunteitasi? 
Miten ilmaiset rakentavasti tunteitasi? 
Miten herättelet positiivia tunteitasi? 
Miten ylläpidät oman elämäsi mielekkyyttä ja onnellisuutta? 
 
 

(Ristikangas & Grünbaum 2014, 151, muokattu) 
 

TUNNETAUSTAN SELVITTÄMINEN (puhumattomuus ja tunteiden salaaminen) 
 
Mitä tapahtui? 
 
Mistä tämänhetkinen tunnetilasi/ tulkintasi kyseisestä tilanteesta sai alkunsa? 
 
Mitä ajattelit ja miten toimit? Mitä tunteita tapahtumaan liittyy? 
 
Miten toimisit nyt, jos tilanne toistuisi? 
 
Mikä koet suurimpana esteenä toimintatavan toteuttamiselle? Mitä minä voin tehdä, 
jotta onnistut esteen ylittämisessä ja pystyt toimimaan suunnitellusti? Voisiko joku 
toinenkin auttaa sinua? 
 
Mitä muuta meidän olisi hyvä puhua liittyen yhteistyöhömme? 
Tunnistatko asioita, jotka estävät sinua sanomasta/puhumasta? 
  
 
(Ristikangas & Grünbaum 2014, 146, muokattu)  
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Liite 6. Tunneälytaitojen kehittäminen 

                                                                                                                                     1(2) 

 

Johtajien tunneälytaitojen kehittämisessä voidaan käyttää apuna johtajuuden kehittä-
mismallia. Se pohjautuu Boyatzisin kolmen vuosikymmenen aikana kehittämään itse-
ohjatun oppimisen teoriaan (theory of self directed learning), jota kutsutaan myös in-
tentionaaliseksi muutosteoriaksi (intentional change theory). Keskeistä mallissa on 
vahvistuva tai intentionaalisesti kehittyvä näkemys itsestä, siitä kuka minä olen ja kuka 
minä haluan olla. Itseohjatun oppimisen tavoitteena on tien avaaminen muutoksille 
oivallusten kautta. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 109.) 
 

Itseohjattu oppiminen rakentuu viidestä oivalluksesta. Kehitysvaiheet eivät etene ta-
saisen johdonmukaisesti, vaan jokainen vaihe sisältää omat haasteensa ja ajat vaihei-
den läpikäymiseen vaihtelevat. Jokainen vaihe vaatii harjoittelua, jonka ansiosta uudet 
toimintatavat tulevat vähitellen osaksi johtajan uutta minää. Itseohjatun oppimisen 
syklin sanotaan olevan elinikäinen. Johtajan tunneälyn, johtamistyylien ja toimintata-
pojen muutokset näkyvät usein myös muutoksina hänen ihanneminässään, toiveissaan 
ja haaveissaan. (Goleman ym. 2002, 109.) 
 

 

    
 

Boyatzisin itseohjatun oppimisen teoria (Goleman ym. 2002, 110, muokattu)  

 

                                                                                                                                    

2.Todellinen minä  
Kuka minä olen ? 

Vahvuuteni 
Miltä osin ihanneminä ja 
todellinen minä vastaavat 

toisiaan? 

Heikkouteni 
Miltä osin ihanneminä ja 

todellinen minä poikkeavat 
toisistaan? 

5. Luottamuksellisten 
ihmissuhteiden kehittäminen 
-ne toimivat apuna, tukena ja 

rohkaisuna prosessin eri vaiheissa 

3. Kehittämissuunnitelma 
Omien vahvuuksien ja 

heikkouksien kehittäminen 

4. Kokeilu 
-uudet toimintatavat, 
ajatukset ja tunteet 

Harjoittelu 
-Uudet toimintatavat 

- uusien hermoratojen 
kehittyminen tavoiksi 

1. Ihanneminä  
Kuka minä haluan olla? 
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                                                                                                                                    2(2) 

 

Ensimmäinen oivallus on vastata kysymykseen kuka minä haluan olla, mitä odotuksia 
minulla on elämältäni ja mitä haluan työltäni. Ihanneminän löytyminen luo johtajalle 
motivaatiota kehittää johtamistaitojaan. Tässä prosessissa kohti ihanneminää, johtajaa 
auttavat hänen omista elämänarvoistaan nousevat unelmat ja visiot. Ne toimivat polt-
toaineena, joka pitää joskus turhauttavaltakin tuntuvan prosessin käynnissä. Johtajalta 
vaaditaan hyvää itsetietoisuutta ja reflektiokykyä. (Goleman ym. 2002, 109.) 
 
Kuka minä olen, on itseohjatun oppimisen toinen oivallus. Sille on oleellista omien 
vahvuuksien ja heikkouksien selvittäminen. Johtajan on katsottava peiliin nähdäkseen 
kuinka todella toimii ja miten muut hänet näkevät ja kokevat. Osa havainnoista saattaa 
sisältyä johtajan ihanneminän kuvaan ja jotkut taas saattavat paljastaa kuilun ihanne-
minän ja todellisen minän välillä. Jälkimmäiset muodostavat perustan johtamistyylin 
muutokselle. Prosessin tueksi johtaja tarvitsee empatiakykyä ja kykyä kuunnella avoi-
mesti sekä kykyä etsiä eri tavoin palautetta. (Goleman ym 2002, 111.) 
 

Muutoksen onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yksityiskohtaisesti laadittu ke-
hittämissuunnitelma, josta ilmenee mitä ja miten johtamistaitoja aiotaan parantaa 
(kolmas oivallus). Uusia asioita tulee kokeilla käytännössä päivittäin. On tärkeää, että 
tavoitteet ovat itselle tärkeitä ja perustuvat johtajan jo olemassa oleviin vahvuuksiin, ei 
heikkouksiin. Yksilöllisiin oppimismieltymyksiin tulee kiinnittää huomiota elämän ja 
työn realiteettien rinnalla. Kiireen tuntu saattaa muodostua oppimisprosessin esteeksi. 
Tavoitteita ei tarvi olla valtavia määriä, jo yhden keskeisen tunneälykompetenssin ke-
hittäminen johtaa mahdollisesti huomattavaan tehokkuuden lisääntymiseen. (Gole-
man ym. 2002, 111.) 
 

Neljäs oivallus on uusien tapojen opettelu ja harjoitteleminen. Keskeistä on reflektiivi-
syys, sinnikäs harjoittelu ja kokemuksista oppiminen. Huolestuttavana ilmiönä on ha-
vaittu johtajien vähäinen ajankäyttö asioiden konkreettiseen harjoittelemiseen ainai-
sen suorittamisen sijaan. (Goleman ym. 2002, 111.) 
 

Viides oivallus liittyy itseohjatun oppimisen jokaiseen vaiheeseen; luottamuksellisten 
ihmissuhteiden rakentaminen. Onnistuakseen oppimisprosessin eri vaiheissa johtaja 
tarvitsee muiden ihmisten tukea. Työyhteisössä työskentelevät ihmiset luovat johtajal-
le kokeiluun ja harjoitteluun vaihtelevan kontekstin. Ihmiset auttavat johtajaa havait-
semaan virheitään, testaavat johtajan näkemyksiä ja antavat hänen toiminnastaan 
rakentavasti palautetta sekä vahvistavat hänessä ilmennyttä kehitystä. Luottamuksel-
listen ja läheisten ihmisten antama tuki nähdään kriittisen tärkeänä, sillä ilman sitä 
itseohjatun oppimisen prosessi ei voi toteutua. (Goleman ym. 2002, 111 ̶ 112.) 
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Liite 7. Valmentavan johtajan huoneentaulu 

 

VALMENTAVAN JOHTAJAN HUONEENTAULU 

Arvosta ihmisiä. 

 

Sinulla on yksilönä oikeus ja velvollisuus tehdä omasta 

työelämästäsi juuri sinulle paras mahdollinen. 

 

Uskalla olla rohkea ja rakenna hyvinvoivaa tulevaisuuttasi 

ottamalla vastuu itsestäsi. 

 

Vastuunotostasi hyötyvät tiimisi jäsenet, perheesi ja ennen kaikkea sinä itse. 

 

(Ristikangas & Grünbaum 2014, 25, muokattu) 
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Liite 8. Valmentavan johtajan TOP 10 

 

VALMENTAMISEN TOP 10 

1. Rakentakaa yhteistyössä selkeät tavoitteet.  Pidä innostavia tulevaisuuden-

kuvia näkyvillä. 

2. Suuntaa yhteistä keskustelua innostaviin ratkaisuihin, ei ongelmien vatvomi-

seen, vaan niiden uudelleenmäärittelyyn. 

3. Luota ihmisten voimavaroihin, vahvuuksiin ja taitoihin. 

4. Kehitä omia valmentaja taitojasi omalla tahdonlujuudellasi. 

5. Luo onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia hyvällä yhteistyöllä. 

6. Katsokaa asioita kokonaisuuksina. Tehkää vastuullisia päätöksiä yhdessä.  

7. Luokaa kannustavaa palautekulttuuria. Antakaa rakentava palautetta ja vas-

taanottakaa sitä rohkeasti ja hyväksyen. 

8. Kiinnostukaa aidosti toisistanne: opetelkaa kuuntelun ja kysymisen taitoja. 

9. Kehittykää arvostaen toisianne. 

10. Ole inhimillinen ja suopea itseäsi kohtaan. Täydellistä valmentajaa ei ole 

olemassakaan! 

 

 

(Ristikangas & Grünbaum 2014, 163, muokattu) 
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Liite 9. Mindfullness 

 

Mindfullness on tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa. Huomio kiinnitetään siihen, mikä on 
tässä ja nyt. Se tarkoittaa nykyhetkeen keskittymisen lisäksi sen hyväksymistä juuri 
sellaisena kuin se on. Ihmismieli elää helposti menneessä, tulevassa tai suunnitellen. 
Mielen harjoittaminen parantaa hyvinvointiamme. Se auttaa stressinhallinnassa ylei-
sessä jaksamisessa sekä vaikuttaa unemme laatuun. Työssä se voi auttaa meitä keskit-
tymään työtehtäviemme tekemiseen niistä stressaamisen sijaan.  
 
LEMPEYSMEDITAATIO 
Voit tehdä toivomuslauseen itsellesi 
                                              jollekin rakkaallesi 
                                              jollekin, joka elää parhaillaan vaikeita aikoja 
                                              jollekin, jonka kanssa sinulla on ollut vaikeuksia 
Tai tee toivomuslause kaikille olennoille: ihmisille tai eläimille, kaikille ilman erottelua. 
Toimi seuraavalla tavalla: 

1. Etsi itsellesi rauhallinen paikka, jossa voit istua hiljentyen. 
2. Mieti sitten mielessäsi listasta valitsemiasi henkilöitä yksi kerrallaan ja muodos-

ta jokaiselle toivomuslause. 
̶̶>mitä ystävällistä ja rakkaudellista hänelle toivoisit. Toista lausetta mielessäsi. 
Jos tunnet, että ajatuksesi vaeltavat, palauta ne vain lempeästi takaisin lausee-
seen. Käytä jokaista henkilöä kohden muutama minuutti. Visualisoi ajattelema 
henkilö mielessäsi. Anna toiveen nousta tässä hetkessä ja aidosti sydämestäsi. 
Toivomuksesi voivat vaihdella päivittäin. Toivomus voi muotoutua vaikka näin: 
”Toivon, että hänellä on tänään kaikki hyvin ja hän saa kokea jotain ihanaa”  
 
 

NÖYRÄSTI MUTTEI NÖYRISTELLEN 
Nöyryys on itsensä hahmottamista realistisesti suhteessa muuhun maailmaan. Olem-
me tiedoissamme ja taidoissamme erilaisia, mutta ihmisinä olemme samanarvoisia.  
 
Jatka lauseita: 
”Minä olen hyvä...............(sinun taito), ja vielä parempi siinä on...................(henkilö).” 
 
”Minä olen etevä..............(sinun taito), ja vielä etevämpi siinä on..................(henkilö).” 
 
”Olen erinomainen....................(kerro taitosi) ja omalla tavallaan  
yhtä hyvä siinä on......................(kerro henkilö).” 
 
(Kurttila ym. 2010, 125, muokattu) 
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