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Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin esimiestyötä, -taitoja ja -rooleja. Opinnäytetyön em-
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vään esimiestyöhön. 
 
  



 

 

Abstract 

Author(s): Kärnä Reetta 

Title of the Publication: The managerial work at the Company X 

Degree Title: Bachelor of Business Administration, Business Economics 

Keywords: management, manager role, manager skills, self-management 

 

The aim of this thesis is to stady management theory and reflect my own work as a manager on 

it and thus find areas for development. 

The theory section of the thesis deals with management, mangement skills and roles. The empir-

ical part of the study consists of my own work experience and courses that I have participated.  

As a result, I faund several areas of development in my work as a manager. They include decision 

making, delegating, and self-management. The most important area is self-management. When I 

studied the theory I understood that I have already included my work as a manager with such 

features that are associated with good management. 
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1 Johdanto 

Esimiehellä on suuri vaikutus työpaikalla. Olen itse ollut työelämässä jo kymmenen vuotta mu-

kana, niin vakituisena kuin osa-aikaisena työntekijänä. Työurani aikana olen tutustunut monen-

laisiin esimiehiin, toiset ovat olleet mielestäni parempia kuin toiset. Olen jo aikaisemmin mietti-

nyt, mikä tekee toisesta paremman esimiehen kuin toisesta. Itse olen työskennellyt viimeiset 

kaksi vuotta esimiesasemassa. Esimiestyötä en ole opiskellut muutamaa kurssia enempää, mutta 

mielestäni olisi tärkeää tuntea teoria, joka vaikuttaa taustalla. Oli siis luonnollista valita opinnäy-

tetyöni aikeesi esimiestyö, koska siihen tutustumien tarkemmin auttaisi minun urani kehitystä. 

Tutustuin esimiesteoriaan ja peilasin sitä sitten tämänhetkiseen esimiestyöhöni. Analysoin mikä 

minun tavassani olla esimiehenä ja tehdä esimiestyötä, on erilaista verrattuna hyvän esimiestyön 

teoriaan. Tämän vertailun avulla löysin kehitettävät kohteet. Kehitettävää olisi varmasti kaikilla 

osa-alueilla, mutta tässä opinnäytetyössä keskityin vain kolmeen kehityksen kohteeseen. Tutus-

tuessani teoriaan, huomasin ilokseni ottaneeni omiksi ohjenuoriksi esimiestyössä sellaisia piir-

teitä, mitkä liitetään hyvään esimiestyöhön.  

Koska esimiestyöhön liittyy paljon asiaa, rajasin tästä opinnäytetyöstä tietoisesti juridisen puolen 

pois. Koen että tällä hetkellä on tärkeämpi keskittyä juurikin esimiestyössäni roolien, taitojen ja 

johtamisen kehittämiseen, eikä juridisen tiedon lisäämiseen. 

Opinnäytetyössäni raapaisin vasta pintaa liittyen esimiesteoriaan. Jotta varmistaisin kehitykseni, 

tulee minun jatkaa esimieskirjallisuuden lukemista. Teoriatiedon pohja on nyt hyvin rakennettu, 

ja siihen on helppo opiskella lisää uutta tietoa.  
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2 Esimiestyö 

Jalavan (2001, 11) mukaan esimies on henkilö, joka toimii ryhmän tai yksilöiden johtajana. Taval-

lisesti esimies on sen alan ammattilainen minkä alueen esimiehenä toimii. Alaiset eivät helposti, 

hyväksy esimiehekseen henkilöä, jolta puuttuu tarvittavan alan ammattitaito, vaikka esimiehenä 

hän olisi kokenut. Edellytyksenä esimiehenä työskentelylle ja siinä onnistumiselle on johtajuuden 

ottaminen ja sen merkityksen ymmärtäminen (Järvinen 2011, 143). 

Onnistuakseen työssään esimiehen tulee ymmärtää laajoja kokonaisuuksia. Esimiehen tulee olla 

sisäistänyt roolinsa ja hänen on tunnettava erilaiset johtamistavat. Esimiehen on tiedettävä mitä 

pitkän ajan liiketoiminnallisia tavoitteita hänelle on asetettu. Hänen on osattava kertoa työnteki-

jöille yrityksen tavoitteet ja kytkeä ne osaksi työntekijöiden jokapäiväiseen toimintaan. Esimiehen 

on tiedettävä miten parhaiten johtaa alaisiaan. Esimiehen on tiedettävä myös, miten hankitaan 

hyvää ja motivoitunutta uutta henkilökuntaa, sekä ymmärrettävä työilmapiirin ja motivoinnin vai-

kutus työntekijöihin. Esimiehen on kannustettava työntekijöitä kehittymään ja varmistettava ke-

hittymisen mahdollisuus. Esimiehellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot. Esimiehen tulee ym-

märtää miten muutokset vaikuttavat henkilökuntaan ja osattava johtaa muutostilanteissa tar-

peen vaatimalla tavalla. Hänen tulee tietää miten työsuhde päätetään lakeja noudattaen sillä ta-

voin, että molemmille jää hyvä tunne. Esimiehen on ymmärrettävä, mitkä lait vaikuttavat hänen 

työhönsä laajemmin ja osattava hakea apua ja tukea itselleen tarpeen vaatiessa. Esimiehen tulee 

osata johtaa itseään, jotta voi johtaa muita. (Hyppänen 2009, 21-22.) 

Järvinen (Järvinen 2006, 27-31) kirjoittaa kirjassaan seuraavaa: Esimies on valta-asemassa suh-

teessa työntekijään. Esimies toimii organisaation edustajana ja hänellä on oikeus teettää työnte-

kijöillä työtä korvausta vastaan. Esimiehen auktoriteetti perustuu siis ensisijaisesti hänen ase-

maan organisaatiossa.  Auktoriteettina toimiminen edellyttää yhteisymmärrystä vallanpitäjän ja 

vallan kohteena olevan välillä. Esimiestyössä ei tule unohtaa muodollisen vallan ja auktoriteetin 

tarvetta, vaikka nykyisin korostetaan enemmän persoonallista valtaa ja auktoriteettia. Organisaa-

tion tulee valtuuttaa ja oikeuttaa esimies toimimaan roolissaan, tästä muodostuu muodollinen 

valta ja auktoriteetti. Persoonallinen valta ja auktoriteetti esimiehen tulee taas itse omalla toi-

minnallaan hankkia. (Aarnikoivu 2008, 28-34) Kuvassa 1 on kuvattu johtajuuden osatekijät. 
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Kuva 1. Johtajuuden osatekijät. Järvinen 2006. 

Uutta esimiestä nimittäessä tulee käydä läpi ainakin esimiehen rooli ja tehtävät, tavoitteet ja odo-

tukset, jotka häneen kohdistetaan. On tehtävä myös yhteinen päätös siitä, miten nimityksestä 

kerrotaan organisaatiossa sekä selvitys siitä, miten rooli konkreettisesti otetaan haltuun. (Aarni-

koivu 2008, 28-34). Organisaation selkeä valtuutus ei yksin riitä johtamistyön onnistumiseen, esi-

miehen tulee myös käyttää itse auktoriteettia ja valtaa. Johtajuutta ei anneta, vaan se pitää ottaa 

ja ansaita (Järvinen 2006, 31.) 

 

Muodollinen valta 
ja auktoriteetti 

     Organisaatio 

Johtajuus  

Persoonallinen 
valta ja auktori-
teetti 

Esimies 

Henkilöstö hyväksyy 
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Johtaminen on ennen kaikkea toisten kautta toimimista. Esimiehen aikaansaaminen riippuu siitä, 

miten hyvin hänen alaiset suoriutuvat tehtävissään. (Jalava 2001, 14.) Vallalla tarkoitetaan sitä, 

että henkilö kykenee vaikuttamaan toiseen. Esimiehen on siis hyvä tunnistaa ne taipumukset mitä 

hänellä on vallankäytön suhteen. Eri tilanteissa sopivat erilaiset vallankäyttötavat. (Jalava 2001, 

32-33.) 

Vallan lähteet voidaan erotella viiteen eri kategoriaan. Asemavalta on tullut siten että henkilöllä 

on asemansa perusteella oikeus käyttää valtaa. Tämä vallan muoto on organisaatioissa selkein ja 

ensisijainen vallanmuoto. (Jalava 2001, 32-33.) 

Pakkovallassa toisella henkilöllä on mahdollisuus rangaista sellaista henkilöä, joka ei tee niin kuin 

hän käskee. Pakkovalta on nopeaa, jos vallan käyttäjällä on selvä ylivoima. Pakkovallan käytössä 

on huonoja puolia. Pakkovallan käyttö heikentää työilmapiiriä ja työntekijän sitoutumista ja tyy-

tyväisyyttä. Pakkovallan käytön jälkeen on mahdoton käyttää muita vaihtoehtoja. Suostuttelu on 

vaikeaa, jos on ensin uhannut toista. Pakkovallan kohteeksi joutuessa työntekijä voi kokea, että 

ei ole vastuussa toiminastaan.  Pakkovallan käyttöä tulee harkita huolellisesti, se soveltuu parhai-

ten joko kriisitilanteisiin tai viimeiseksi keinoksi saada ongelmatyöntekijä kuriin. (Jalava 2001, 33-

35.) 

Palkitsemisvallassa esimies palkitsee toiminnasta, joka on hänen tavoitteiden mukaista. Palkitse-

misessa tulee muistaa palkita sellaisella mitä toinen arvostaa. Asiantuntijavallassa on kyse siitä, 

että toinen osapuoli kokee toisella olevan enemmän tietoa ja taitoa mihin voi luottaa. Tämä val-

tasuhde perustuu luottamukseen. Informaatiovallassa on kyse siitä, että esimies päättää, mitä 

tietoa jakaa ja kenelle. Esimiehellä on valta päättää, mitä informaatiota kertoo, ja mitä ei, ja miten 

tulkitsee saamaansa tietoa.  Henkilökohtaisessa vallassa toinen osa puoli pitää ja arvostaa toista 

ihmistä henkilönä. Ihmisellä on tässä tapauksessa piirteitä, jotka ovat arvostettuja. Karismaatti-

silla johtajilla on paljon kyseistä valtaa. (Jalava 2001, 35-38.) 

Hyvä esimies on sisäistänyt perustehtävänsä mikä selviää yrityksen perustehtävästä. Yleisesti voi-

daan sanoa, että esimiehen perustehtävä on varmistaa sellainen työympäristö missä ihmiset voi-

vat tehdä parhaansa ja näin ollen päästä tavoitteisiin. Jos esimiehen roolia ei ole määritelty tar-

peeksi selvästi voi perustehtävä vaarantua. (Aarnikoivu 2008, 34-35.) 
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Esimiesroolin rakentamista voi helpottaa se, että tiedostaa piirteitä, jotka liitetään innostaviin tai 

masentaviin esimiehiin. Innostaviin esimiehiin liitetään seuraavia piirteitä. Luettelo Jalavan kir-

jasta. (Jalava 2001, 23-24) 

1. Esimies kuuntelee (todella kuuntelee) työntekijöitä. Ei välttämättä ole samaa mieltä, 

mutta osoittaa ymmärtäneensä, mitä heillä on sanottavaa. 

2. Vaikka hän ei hyväksyisi ajatusta, hän kunnioittaa siihen liittyvää hyvää tarkoitusta ja pyr-

kimystä. 

3. Kunnioittaa työntekijän osaamista ja kykyjä, uskoo ihmisiin. Jakaa vastuuta. 

4. Samanveroisesti huomaa, mikä menee työssä hyvin kuin löytää parannettavaakin. 

5. Innostunut asioista, aktiivinen ja positiivinen. 

6. Myöntää omat virheensä.  

7. Hyvä opettaja, jakaa ajatuksiaan. 

8. Luotettava, pitää luottamukselliset asiat omana tietonaan. 

9. Hyväksyy ihmiset heidän esittämästään kritiikistä huolimatta.  

10. Reilu mutta jämäkkä.  

11. Toimii esimerkkinä, ”tee niin kuin minä teen”. 

12. Vaikka hän kritisoi työntekijän työtä, hän antaa toivoa ja aineksia parempaan suorituk-

seen.  

Innostava esimies on aidosti kiinnostunut työntekijöistään. Hän haluaa varmistaa, että työntekijät 

kehittyvät työssään ja saavuttavat työn imun. Piirre joka liitetään innostavaan esimieheen, on 

kyky kannustaa työntekijöitä kehittymään. Esimiehen tulee vahvistaa työntekijän uskoa ja luottoa 

omiin kykyihin, sekä vahvistaa työntekijän itsearvostusta ja ammatillista pysyvyyttä. Innosta esi-

mies haastaa työntekijää johtamaan itseään ja tekemään työstään itsensä näköistä. (Koskensalmi, 

Seppälä, Hakanen & Pahkin 2015, 16-18.) 

Esimies arvostaa työntekijöitä ja heidän osaamistaan. Esimies ajattelee, että kun työntekijät me-

nestyvät myös yritys menestyy. Koska esimies ei voi hallita kaikkea parhaiten, tulee hänen kerätä 
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ympärilleen työntekijöitä jotka paikkaavat hänen osaamisen puutteita. Esimiehen tulee osata an-

taa onnistuneen tehtävän suorituksesta kunnia kaikille joille se kuuluu, eikä vain itse ottaa kaikkea 

kunniaa. (Koskensalmi ym. 2015, 22.) 

Esimiehen tulee olla oma itsensä ja rehellinen. Esimies ei käytä valta-asemaansa väärin suhteessa 

työntekijöihin. Esimies ei peitä roolillaan omaa todellista minäänsä vaan on aito oma itsensä. Hän 

tietää omat heikkoudet ja vahvuudet eikä yritä peitellä niitä. Esimies toimii oikein ja oikeudenmu-

kaisesti tilanteissa. (Koskensalmi ym. 2015, 26.) 

Epäonnistumiset ja virheet sallitaan, eikä niitä jäädä muistelemaan pitkäksi aikaa. Esimies osaa 

myös antaa anteeksi eikä jää kantamaan kaunaa. Hän ymmärtää että anteeksiantaminen mah-

dollistaa luottamuksen syntymisen, mikä taas mahdollistaa sen, että työntekijä uskaltaa mennä 

oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja näin ollen saavuttaa enemmän. Epäonnistumisista tulisi 

ajatella, että ne tarkoittavat sitä, että uskalletaan tehdä tarpeeksi vaikeita asioita. (Koskensalmi 

2015, 30-32.) 

Esimies on kuin retkiopas, hänellä tulee olla selvä suunta mihin ollaan menossa. Hän ymmärtää, 

että työntekijät tarvitsevat selkeät ohjeet siitä mitä heiltä odotettaan työskennelläkseen organi-

saation tavoitteiden mukaisesti. Esimies antaa työntekijöille vallan päättää, mitkä ovat parhaat 

keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös vastuu tavoitteiden saavuttamisesta tulee samalla 

työntekijöille itselleen. (Koskensalmi ym. 2015, 34.) 

 

Masentaviin esimiehiin taas liitetään seuraavanlaisia piirteitä (Jalava 2001, 23-24). 

1. Esimies osoittaa virheitä. Ei välitä siitä, mitä tehdään oikein. 

2. Ei ymmärrä päämäärien ja hyvän työn tekemisen suhdetta. Ei ymmärrä, mitä onnistumi-

nen työssä on ja miten se näkyy eikä siksi ole koskaan tyytyväinen. 

3. Ei kuuntele, mitä työntekijöillä on sanottavaa. 

4. Tietää kaiken ja hänen on aina saatava viimeinen sana. 

5. Hänellä ei ole aikaa työntekijöiden asioille. 

6. Hän ei luota työntekijöihin. Ottaa kaiken vastuun ja tuottaa työntekijöille kokemuksen, 

että hän ei ole tärkeä.  
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7. Saa ihmiset kokemaan itsensä merkityksettömäksi. Esimerkiksi työyhteisön kokouksissa 

ei tunnu juuri vilkaisevankaan sinuun. Sarkastinen, vähättelevä ja nolaava. 

8. Käyttää asemaansa ”kävelläkseen työntekijöiden ajatusten yli” 

9. Negatiivinen asenne, ”ampuu ideat alas” 

10. Epäluotettava, säännöt ovat epämääräisiä ja ehkä joustavat tai vaihtelevat henkilön mu-

kaan. 

11. Esittää työntekijän ideoita ominaan.  

12. Olettaa, että ihmiset tietävät hänen toiveensa ”ajatuksen voimalla”, kykenee huonosti 

kertomaan näkemyksiään.  

Luetteloita piirteistä joita liitetään innostaviin tai masentaviin esimiehiin voi käyttää oman toi-

minnan kehittämiseen. (Jalava 2001, 23-24.) 

Perinteisesti esimiehen tehtävät on jaettu management- ja leadership-tehtäviin. Management- 

johtajat suunnittelevat, organisoivat ja valvovat. Leadership-johtajat taas osoittavat suunnan, oh-

jaavat ihmisiä ja motivoivat. Management-johtajat tekevät asioita oikein ja leadership-johtajat 

oikeita asioita. Hyvä esimies kuitenkin painottaa molempia puolia tasapuolisesti. (Hyppänen 

2009, 10-11.) Tässä opinnäytetyössä emme kuitenkaan paneudu enempää näihin käsitteisiin.  
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Esimiehen asennoitumisella rooliinsa ja tehtäviinsä on vaikutusta siihen, miten hän toimii työyh-

teisössä. Asennoitumisen voi jakaa välineelliseen ja omistautuneeseen (kuva 2). 

 Välineellinen asennoituminen Omistautunut asennoitumien  

Esimiehen 

motivaatio 

tekijät 

Valta-asema, status, pakkorooli, 

mahdollisuus oman aseman edistä-

miseen 

Aito halu, kutsumus, valinta, omien vah-

vuuksien tiedostamien ja halu hyödyn-

tää niitä, usko työntekijöiden kykyihin 

Esimiehen 

toiminta 

Esimies pääosassa henkilöstö sivu-

roolissa, oman aseman ja toimijuu-

den korostaminen, käskytys, tulos-

johtajuus tai ”antaa mennä”, oman 

työpanoksen näkeminen merkityksel-

lisimpänä, keskittyy siihen tai kulut-

taa aikaa ja keskittyy siihen , että 

asiat näyttävät hyvältä 

Esimiestoiminta henkilöstöä tukevana, 

henkilöstön kehittämiseen  ja sitoutta-

miseen panostaminen, työntekijöiden 

näkeminen tuloksentekijöinä, henkilös-

tön arvostamien, valmentava johtajuus. 

Toimii pitkäjänteisesti tulevaisuutta luo-

daten.  

Työyhtei-

sön ja hen-

kilöstön toi-

minta 

Työyhteisö tekee mitä käsketään tai 

tekee mitä haluaa. Motivaatio ja hy-

vinvointi alhainen. Työn tulokset tyy-

dyttäviä tai huonoja. Innoton työyh-

teisö.  

Itseohjautuva ja kehittyvä henkilöstö ja 

työyhteisö. Motivaatio ja hyvinvointi 

korkealla sekä tulokset hyviä. Oman 

työn arvostus korkea. Innovatiivinen, 

oppiva työyhteisö. 

Kuva 2. Esimiehen asennoituminen rooleihin. Aarnikoivu 2010 
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3 Esimiesroolit 

Roolilla tarkoitetaan odotuksia, jotka kohdistetaan tiettyä henkilö kohtaan hänen sosiaalisessa 

asemassa (Aarnikoivu 2010, 31.) Esimiehen rooleista voi tilanteista riippuen korostua valmentaja, 

tiiminvetäjä, projektipäällikkö, työnjohtaja, ongelmanratkaisija, kannustaja, työhönottaja tai pe-

rehdyttäjä. Ennen kaikkea esimies on kuitenkin aina työnantajan roolissa. (Hyppänen 2009, 9.) 

Esimiesrooli muodostuu esimiehen havainnoidessa ja tunnistaessa ne erilaiset odotukset mitkä 

häneen kohdistuu johdon ja työntekijöiden suunnalta. Esimiehen havaitessa, että hänen käyttäy-

tymisensä ei johda toivottuihin tuloksiin, tulee hänen muuttaa käyttäytymistään. Tämä on viisasta 

sillä työntekijöiden voimakas kritiikki voi aiheuttaa epäluottamusta esimiehen suuntaan. Toinen 

olennainen osa johtajuusroolin sisäistämisessä on esimiehen osaaminen. Kolmas osatekijä on 

persoona. Jokainen esimies toimii roolissa omalla tavallaan, persoonalla ei ole väliä, kunhan roo-

likokonaisuus on toimiva. Neljäntenä osatekijänä on kyky ja halu arvioida omaa toimintaansa ja 

kehittää sitä eteenpäin. (Jalava 2001, 18-19.) 

Esimiesroolit voidaan jakaa kolmeen eri pääalueeseen: henkilöstösuhde-, informaatio- ja päätök-

sentekorooleihin. Tämä on esimiestyön yksinkertaistamista jotta sitä olisi helpompi käsitellä. Esi-

mies ei voi erikoistua yhteenkään näistä rooleista vaan hänen tulee hallita jokainen osa-alue jol-

lain tasolla, mutta joku osa-alue on aina vahvempi kuin toiset. (Nurmi 2000, 13-24.) Tässä kappa-

leessa käsiteellään myös kaksoisroolia, koska minun työssäni on sitä paljon.  

3.1 Henkilöstösuhderooli 

Esimiehellä on kolme henkilöstösuhderoolia: keulakuva, johtaja ja yhdyshenkilö. Keulakuvana esi-

mies edustaa työpaikkaansa, muodollisen arvovaltansa turvin. Esimiehen toimiessa keulakuvan 

hän myös luo tietynlaista kuvaa työpaikastaan. Tämä tapahtuu verbaalisen, kirjallisen, käyttäyty-

misen ja jopa pukeutumisen avulla (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 54). Edustaminen voi tuntua 

raskaalta ja aikaa vievältä, mutta sitä ei saa laiminlyödä. Esimies vahvistaa ja allekirjoittaa, työn-

tekijöidensä valmistamia ja sopimia asioita kelakuvana. Esimiehelle osoitetaan paljon huomiota 

ympäristöltä juuri keulakuvana toimimisen johdosta. Keulakuvana toimiminen on esimiehelle tär-

keää mutta ei ole pakollinen edellytys esimiestehtävissä onnistumiselle (Nurmi 2000, 14).  
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Eniten rooleista vie aikaa johtaja. Tämä rooli on selkeä ja helpoiten sisäistetty. Rooli pitää sisällään 

sekä välittömän että välillisen ohjaamisen. Välittömässä ohjaamisessa esimies esimerkiksi antaa 

työntekijöille tehtävät, palkkaa uuden työntekijän tai palkitsee hyvin tehdystä työstä. Välillisessä 

ohjaamisessa esimies määrittelee yhteisiä toimintatapoja ja luo hyvälle työmotivaatiolle pohjaa. 

Työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on esimiehen tärkein tehtävä palveluyrityksessä, koska 

asiakkaat vaistoavat hyvin ilmapiiriin, jossa palvelu suoritetaan (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 

54-55.) Johtajana esimiehen tulee tuoda työpaikkansa tavoitteet työntekijöille tiedoksi ja sovittaa 

ne yhteen alaisten tavoitteiden kanssa. Näistä tavoitteista ei koskaan saada täysin yhtenäiseviä 

vaan esimies joutuu aina selvittämään ristiriitoja (Nurmi 2000, 15).  

Yhdyshenkilön roolissa esimies hoitaa kaikkia niitä muita suhteita kuin esimiesalainen. Tämä on 

tärkeä rooli palveluyrityksessä, koska suhteiden kautta saa hyödyllistä tietoa. (Joutsenkunnas ja 

Heikura 2003, 55). Nämä suhteet vievät yllättävän paljon aikaa esimiehen työajasta. Yhdyshenkilö 

toimii ympäristön ja työpaikan välisen tiedon välittäjänä (Nurmi 2000, 15-16).   

3.2 Informaatiorooli 

Yhdyshenkilöroolinsa takia esimies saa paljon tietoa työnpaikaltaan ja ympäristöstä. Esimiehen 

tulee käyttää omaa harkintavaltaansa miettiessään mitä tietoa kenellekin jakaa (Joutsenkunnas 

ja Heikura 2003,56). Näitäkin rooleja on kolme: tiedon hankkija, työpaikan tietoimpulssi ja puo-

lestapuhuja (Nurmi 2000, 6.) Tiedon hankkijana esimies saa ja etsii paljon erilaista tietoa, jonka 

avulla voi sitten tehdä päätöksiä. Esimies saa tietoa niin työpaikan sisältä kuin ulkoa päin. (Nurmi 

2000, 16-17.) 

Tietoimpulssina esimies jakaa saamaansa tietoa muille. Tieto voidaan jakaa toiminnalliseksi ope-

ratiiviseksi tai yleis- ja tukitiedoksi. Toiminnallisella tiedolla tarkoitetaan sitä tietoa mitä ilman 

työtehtävät eivät toimi ollenkaan, esimerkiksi kaupassa tuotteiden hinnat. Palveluyrityksissä ei 

riitä pelkkä toiminnallisen tiedon siirto vaan työntekijät tarvitsevat myös yleis- ja tukitietoa sel-

viytyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 56). Osa tiedosta on 

sellaista että esimies toimii itse sen perusteella mutta suurin osa on sellaista että hänen tulee 

saattaa se alaisen tietoon (Nurmi 2000, 18.) 

Esimies toimii myös yrityksen puolestapuhujana jo muodollisen asemansakin takia. Tiedonhank-

kija roolinsa ansiosta esimiehellä on paras käsitys yrityksen kokonaiskuvasta ja laaja alainen tieto 

(Nurmi 2000, 19.) Suunnitellulla ja aktiivisella tieodottamisella saadaan halutut kohteena olevat 
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ihmiset kiinnostumaan juuri niistä asioista mistä halutaan puhua (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 

57.) 

3.3 Päätöksentekorooli 

Esimiehen työstä oleellinen osa on päätösten aikaan saaminen. Varsinkin palveluyrityksissä, asia-

kaspalvelu tilanteissa päätöksentekotilanteet tulevat yllättäen. Henkilöstöllä tulee olla selkeät oh-

jeet joiden mukaan toimia näissä tilanteissa. Päätöksentekijäroolit voidaan jakaa neljään: aloit-

teentekijä, häiriöiden käsittelijä, voimavarojen jakaja ja neuvottelija (Joutsenkunnas ja Heikura 

2003, 58). Aloitteentekijänä esimies muiden roolien kautta saaman tiedon avulla uudistaa ja rea-

goi tuleviin muutoksiin, pyrkimyksenään ohjata yritystä haluttuun suuntaan (Nurmi 2000, 20-21).  

Häiriöiden käsittelijänä esimies joutuu yllättäen tilanteeseen joka vaatii päätöksiä. Häiriöiden kä-

sittely on osa esimiehen päivittäisiä työtehtäviä. Varsinkin palveluyrityksissä tulee reagoida no-

peasti häiriöihin koska ne vaikuttavat nopeasti asiakaspalveluun. Ristiriidat työyhteisössä on hyvä 

esimerkki edellä mainitusta tilanteesta (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 59). Esimiehen tulee sie-

tää häiriötilanteita ja oppia olemaan niiden kanssa tekemisissä. Häiriötilanteita voidaan pitää tes-

tinä esimiehelle, ja hänen osaamiselleen ratkaista ne (Nurmi 2000, 21). 

Voimavarojen jakajana esimies jakaa käyttöönsä luovutetut voimavarat niin että ne toteuttavat 

parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen tavoitteen. Esimiehen tehtävä on huolehtia, että työvoi-

maa on oikea-aikaisesti tarvittava määrä töissä. Erilaiset kuormituksen mittarit auttavat tämän 

varmistamisessa (Joutsenkunnas ja Heikura 2003). 

 

3.4 Kaksoisrooli 

Monien esimiesten työ sisältää paljon suorittavaa työtä. Tästä johtuen on vaarana, että esimies-

työ hoidetaan vajavaisesti tai ei ollenkaan. Vaikka esimies hoitaisi suorittavan työn, miten tehok-

kaasti tahansa, ei se ole kuitenkaan niin tehokasta kuin hyvin johdetun työyhteisön tehokkuus. 

Monilta esimiehiltä on unohtunut, että johtamisen ydintehtävä on päästä tuloksiin vaikuttamalla 

työntekijöihin ja heidän avullaan, ei yksin. (Järvinen 2006, 15-16.)  
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Esimiehen onnistumista ei tulisi mitata vain operatiiviseen työn kautta vaan myös esimiestehtä-

vien kautta. Jos keskitytään liikaa operatiivisiin, tehtäviin voi esimies ajatella, että hänenkin tulee 

keskittyä vain niihin ja näin ollen esimiestehtävät jäävät tekemättä. Liian usein esimiestyötä käsi-

tellessä keskitytään vain suoraan esimiestyöhön. Suorassa esimiestyössä esimies on vuorovaiku-

tuksessa alaisensa kanssa ja keskustelee työhön liittyvistä asioista. Epäsuora esimiestyö jää sivu-

rooliin. Tällaista on vaikka koulutus, jolla esimies lisää osaamistaan. (Aarnikoivu 2008, 34-35.) 
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4 Esimiestaidot 

Aarnikoivu (2010, 71) kutsuu hyväksi esimieheksi henkilöä, jonka työyhteisö saavuttaa tavoitteet 

ja henkilöstö voi hyvin. Esimies johtaa niin henkilöstöä kuin itseään. Yleisimmät esimiestaidot, 

jotka nousevat pintaan ovat: analysointi- ja suunnittelutaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, 

delegointi, päätöksentekotaidot ja ristiriitojen hallinta. Nykyään myös itsensä johtaminen lisätään 

esimiestaitoihin.  Sisällön esimiestaidot saavat tehtävärooleista. Taidot eivät ole sidottu vain yh-

teen rooliin vaan taitoja tarvitaan useamman roolin suorittamiseen.  

Esimiesosaamisen perustana on tieto, taito ja tahto. Tahto pitää sisällään halun toimia esimie-

henä. Tietoa tarvitaan, jotta selvitään velvoitteista ja vastuista, ymmärretään työlainsäädännön 

asettamat rajat ja oman organisaation tavoitteista. Taito on sitä, että osaa käyttää olemassa ole-

via työkaluja ja toiminta tapoja päästäkseen haluamiin tuloksiin. Taito vaatii harjoittelua (Hyppä-

nen 2009, 23-24). 

 

Kuva 3. Esimiesosaamisen kokonaisuus. Hyppänen 2009 

Tietoa

Tahtoa

Esimiesosaa
minen

Taitoa

Operatiivinen toiminta 

 ohjeistus 

 käsikirjat 

 laatujärjestelmät 

 asiakassopimukset 

 yhteistyösopimukset 

 vuosikellon mukainen 
toiminta 

 tulosvatuu 

Organisaation strategiset ta-
voitteet 
Esimiehen rooli ja vastuut 
Lakiasia 

Viestintä- ja vuorovai-
kutustaidot 
Kyky hyödyntää johta-
misen työkaluja 
Tunneäly 

Halu olla esi-
mies 
Itsetuntemus 
Halu kehittyä 
Kyky kysyä neu-
voa 
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Esimiesosaamista voi hahmottaa johtajuuden osaamispuun avulla. Puun on kehittänyt Sydän-

maanlakka (2009) kuva 3. Puun runkona toimii itseluottamus. Ravinnon ja kasvuympäristönä toi-

mii koti, koulutus ja sosiaalinen ympäristö. Juurina toimii arvot, periaatteet, persoonallisuus, hen-

kilökohtaiset visiot ja tavoitteet, energia ja lahjakkuus ja tietoisuus. Puun lehdet kuvaavat esi-

miestyön keskeisiä alueita, joita ovat ammattiosaaminen, vuorovaikutustaidot, johtamisosaami-

nen, tehokkuusosaaminen ja hyvinvointi osaaminen. 

Vuorovaikutusosaaminen on yksi tärkeimmistä osaamisista, mitä esimiehen tulee hallita. Jämäk-

kyydellä tarkoitetaan sitä, että pystyy kommunikoimaan positiivisesti stressaavissakin tilanteissa 

toisten kanssa. Empaattisuudella tarkoitetaan kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja nähdä 

asiat hänen näkökulmastaan. Kommunikointi pitää sisällään taidon hallita omaa henkilökohtaista 

viestintää. Avoimuus on johtamisessa tärkeää. Esimiehen tulee olla oma itsensä ja ottaa vastaa 

palautetta sekä uudistua sen avulla. Vaikuttamisella tarkoitetaan kykyä olla vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Verkoston rakentamisella tarkoitetaan kykyä pitää yllä suhteita ihmisiin, joista voi 

olla tulevaisuudessa hyötyä. Tämä sisältää niin ulkoiset kuin sisäiset verkostot. (Sydänmaanlakka 

2009, 153-154.) 

Johtamisosaamisen visioinnilla tarkoitetaan kykyä nähdä tulevaan ja saada muut seuraamaan 

omia ideoita. Tuloksellisuudella tarkoitetaan sitä, että toimii tehokkaasti ja pyrkii aina parhaaseen 

tulokseen. Pyritään aina parantamaan omaa ja muiden suoritusta. Valtuuttaminen on kykyä jakaa 

valtaa ja vastuuta. Tiimin johtamiseen liittyy kyky toimia tiimissä ja johtaa sitä niin että saavute-

taan tulokset. Valmentaminen on taito kehittää alaisia jatkuvasti ja saada heidät tekemään yhä 

enemmän tehtäviä oman mukavuusalueensa ulkopuolelta. Muutoksen johtamisella tarkoitetaan 

kykyä johtaa hyvin organisaatiota muutostilanteessa. (Sydänmaanlakka 2009, 155-154.) 

Tehokkuusosaamisen lehvistö pitää sisällään havaitsemisen eli kyvyn hakea uutta tietoa. Analy-

soinnilla tarkoitetaan osaamista ajatella analyyttisesti ja kriittisesti asioista sekä näkemistä, 

kuinka asiat liittyvät laaja-alaisesti toisiinsa. Toimintatarmolla tarkoitetaan kykyä suunnata ener-

giansa oikein ja motivoivasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Ajanhallinta pitää sisällään kyvyn or-

ganisoida ja käyttää ajan tehokkaasti saavuttaakseen tavoitteensa. Uudistumisella tarkoitetaan 

kykyä pystyä muuttamaan omia ajattelumalleja ja ymmärtää muiden näkökulmia asioihin. (Sy-

dänmaanlakka 2009, 157-158.) 

Hyvinvointiosaaminen fyysinen kunto pitää sisällään kykyä huolehtia omasta fyysistä hyvinvoin-

nista.  Psyykkinen kunto tarkoittaa sitä, että hallitsee ajatteluprosessejaan. Sosiaalinen kunto pi-

tää sisällään sosiaalisten suhteiden ylläpidon kaikilla elämänaloilla. Henkinen kunto kertoo miten 
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ihminen on tasapainossa itsensä, ja arvomaailmansa kanssa. Stressinhallinnalla tarkoitetaan sitä, 

että ihminen osaa kohdata stressinsä ja ahdistuksen ja tietää keinot millä voi lievittää niitä. Nöy-

ryydellä tarkoitetaan kykyä nähdä omat rajansa ja oppia virheistään. Pitää yllä vaatimattomuutta, 

vaikka onnistuisikin tehtävissä. (Sydänmaanlakka 2009, 158-160.) 

Puun juuret kuvaavat millainen johtaja on. Arvot ja periaatteet opitaan usein jo varhaisessa kas-

vuympäristössä. Jokaisella johtajalla on oma persoonallisuutensa, mikään luonteenpiirre ei tee 

automaattisesti hyvää johtajaa. Tärkeintä on, että johtaja tuntee itsensä. Yleensä johtajaksi tule-

mine edellyttää ammatillista osaamista, vahvaa suoritusmotivaatiota, halua toimia johtajana ja 

onnea. Johtajana toiminen vaatii nykyisin niin hyvää fyysistä kuntoa.  Kasvuympäristö luo pohjan 

mille johtajuus rakennetaan. (Sydänmaanlakka 2009, 163-170.) 

 

Kuva 4. Johtajuuden osaamispuu. Sydänmaanlakka 2009   
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4.1 Liiketoiminnan analysointi- ja suunnittelutaidot 

Esimiehen tulee ymmärtää yrityksen perustehtävä kirkkaasti, jotta hän voi toimia niin että yritys 

pääsee tavoitteeseen lähitulevaisuudessa ja myöhemmin. Strategisen johtamisen kannalta liike-

toiminnan analysointi- ja suunnittelutaidot ovat erittäin tärkeät (Aarnikoivu 2010, 72). 

Toiminta-ajatus kiteyttää organisaation olemassaolon perusteen suhteessa asiakkaisiin. Toimin-

taperiaatteita kuvaavat arvot ja ne toimivat henkilöstöjohtamisen perustana. Esimiehen tulisi 

näyttää esimerkkiä toiminnallaan ja ottaa arvot osaksi tekemistään ja noudattaa niitä. Visio on 

tulevaisuuden toivetila. Visiolla näytettään suuntaa työntekijöille ja asiakkaille. (Hyppänen 2009, 

43-44.) 

4.2 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

Yksi työyhteisön perussuhteista on esimies-työntekijäsuhde, ja se rakentuu vuorovaikutuksen 

avulla (Jalava 2001, 60). Avoin vuorovaikutus ja luottamus ovat toimivan työyhteisön ja työilma-

piirin perusta (Hyppänen 2007, 25.) Esimiehen tulee hallita viestintä- ja vuorovaikutustaidot hy-

vin. Johtaminen on viestintää alaisten kanssa. Myös hyvä kuuntelutaito on osa vuorovaikutusta. 

(Aarnikoivu 2010, 72). Kuuntelija yrittää selvittää itselleen, mitä toinen ajattelee ja tuntee ja mistä 

syystä. Aktiivisen kuuntelun voi ilmaista seuraavin tavoin, nyökkäilet tai kommentoit lyhyillä sa-

noilla. Toistamalla toisen sanomiset sanan tarkasti. Tekemällä kysymyksiä tai yhteenvedon omin 

sanoin. (Jalava 2001, 62-64.) 

Palveluyrityksessä esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeässä asemassa. 

Palveluyrityksissä ei ole varaa siihen että asiakaspalvelija sanoo asiakkaalle olevansa tietämätön 

asiasta.    Esimieheltä vaaditaan viestinnässä puhumisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja luke-

misen hallintaa. Myös ei-sanalinen viestintä tulee ottaa vakavasti, ristiriita tilanteessa ei-sanalli-

nen viestintä voittaa sanallisen. Ei-sanallista viestintää on esimerkiksi pukeutuminen, eleet, il-

meet ja äänenpaino. Viestinnän välineet voidaan jakaa kirjallisiin ja suulliseen muotoon. Esimie-

hen tulee osata valita tilanteeseen parhaiten sopiva muoto. Viestintä on onnistunut silloin, kun 

viesti on mennyt lähettäjältä vastaanottajalle muuttumattoman ja samanlaisena. Usein tämä epä-

onnistuu, koska vastaanottaja ei saa muodostettua viestistä samanlaista mielikuvaa kuin lähettä-

jällä on ollut. Esimiehen tulee varmistaa että työntekijöillä on kaikki se tarvittava tieto mitä he 
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tarvitsevat suoriutuakseen työstään. Esimiehen tiedotusvelvollisuus on kerrottu monissa laissa ja 

sopimuksissa. (Joutsenkunnas ja Heikurainen, 2003 136-148). 

 

4.3 Delegointi 

Delegointi on tärkeä osa johtamista ja esimiehen tulee ymmärtää, miten delegoidaan hyvin. Esi-

mies voi kiteyttää delegoinnin 4M-malliin: mitä alaiselle tulee selvittää mitä tehdään ja minkä 

laisella laatutasolla, miksi tehtävä tehdään ja alainen valtuutetaan, miten tehtävä tehdään kerro-

taan olevista työkaluista, toimintatavoista ja keinoista, milloin eli minkälainen aikataulu tehtävällä 

on. Delegointi on yksi konkreettisista tavoista tukea työntekijän kehitystä ja osoittaa luottamusta.  

(Aarnikoivu 2010, 74-75, Nurmi ja Darling 1997, 122.) Hyvin suoritetulla delegoinnilla savutetaan 

monia etuja. Esimiehelle jää enemmän aikaa suorittaa esimiestehtäviä. Työntekijät pääsevät ke-

hittymään työtehtävissään ja näin ollen voivat motivoitua entistä enemmän. Delegoinnissa työn-

tekijälle syntyy tilivelvollisuus esimiestä kohtaan. Delegointi ei kuitenkaan poista esimiehen vas-

tuuta (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 149.) 

Huonosti onnistunut delegointi taas aiheuttaa negatiivisia tunteita työyhteisössä. Pahimmillaan 

se voi aiheuttaa epäluottamusta ja ristiriitaa esimiehen ja työntekijän välille, mikä haittaa esimies-

työntekijäsuhteen kehittymistä ja muodostumista. (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 149.) Dele-

gointi on usealle esimiehelle vaikeaa ja siinä voi epäonnistua helposti. Delegointi epäonnistuu jos 

alaisella ei ole todellisia valtuuksia suorittaa tehtävää, tehtävänanto on epäselvää, esimies se-

kaantuu koko ajan tekemiseen, suorituksesta ei anneta palautetta tai työntekijän taitoja ja osaa-

mista ei oteta tarpeeksi huomioon suhteessa tehtävään. Delegointia ei koskaan saa käyttää ran-

gaistuksena. (Aarnikoivu 2010, 75-76.) Esimiehen tulee myös muistaa delegoidessaan, että muut 

eivät näe asioita samalla tavalla, ja että on tärkeää varmistaa että viesti menee perille (Joutsen-

kunnas ja Heikura 2003, 160.) 

Esimiehet kokevat helposti, että delegointi on vaikeaa. Syynä voi olla oman esimiesroolin sisäis-

tämisen keskeneräisyys, pelko oman asiantuntijuuden heikkenemisestä ja ajatuksesta, että työn-

tekijöillä on jo niin paljon tehtävää, että delegointi ei ole mahdollista. (Aarnikoivu 2010, 75-76.) 
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Delegointia voi helpottaa hyväksymällä oman roolinsa. Esimiehen tulee delegoida tehtäviä muille, 

jos heillä riittää valtuudet tehdä. Esimiestehtävät tulee hoitaa itse. Delegoinnissa esimiehen teh-

tävä on priorisoida tehtävät ja selvittää tärkeysjärjestys sekä hyväksyä oman asiantuntijuuden 

heikkeneminen, ja miettiä muita tapoja lunastaa paikka alaisten silmissä. (Aarnikoivu 2010, 76.) 

4.4 Päätöksentekotaidot 

Esimiehen tehdessä päätöksiä hän käyttää valtaa. Päätöksenteon voi jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tavoitteet. Päätöksenteosta tulee esimiehelle vaikeaa jos 

hän ei ole selvittänyt itselleen riittävän hyvin tavoitteita ja asioiden tärkeysjärjestystä. Liikeide-

asta saa tietoa miten asiat tulisi asettaa tärkeysjärjestykseen. Toisessa vaiheessa kerätään tarvit-

tava tieto. Tieto on aina pohja hyvälle päätökselle. Kolmannessa vaiheessa luokitellaan päätettä-

vät asiat heti päätettäviin, yhteisesti päätettäviin ja strategisesti päätettäviin. Esimiehen tulisi 

neuvoa työntekijät tekemään itse heti päätettävät päätökset. Yhteisesti päätettäviin päätöksiin 

tulisi ottaa työntekijät mukaan mahdollisuuksien mukaan. Strategisessa päätöksessä esimies jou-

tuu myymään korjausehdotusta johonkin liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. (Joutsenkunnas 

ja Heikura 2003, 176-178.) 

Päätöksentekotaito on yksi esimiehen tärkeimmistä taidoista. Huono päätöksentekotaito vaikut-

taa työilmapiiriin ja yrityksen tulokseen. Esimiehen tulee osata tehdä päätöksiä nopealla tahdilla 

isolla tai pienellä tietomäärällä ja joskus tuntuman varassa. Jokaisen persoona vaikuttaa päätök-

sen tekoon ja tapoihin. (Aarnikoivu 2010, 77.) 

4.5 Ristiriitojen hallinta 

Jokaisen esimiehen tulee hallita ristiriitatilanteiden selvittäminen. Ristiriidat eivät ole vain uhka 

vaan niistä voi syntyä jotain uutta ja eteenpäin vievää yritykselle. Esimieheltä tulee löytyä roh-

keutta, halua ja taitoja puuttua ristiriitatilanteisiin. Esimiehen tulee myös tunnistaa milloin hänen 

ei tule puuttua asiaan, vaan kannustaa henkilöitä selvittämään ensin tilannetta keskenään. (Aar-

nikoivu 2010, 78-79.)  



20 

Ristiriidat voidaan jakaa kahteen tyyppiin, todelliset ristiriidat ja näennäisristiriidat. Todellisissa 

ristiriidoissa on kyse ihmisten erilaisista tavoitteista ja eduista, ja miten missäkin tilanteessa me-

netellään. Näennäisristiriidassa on kyse siitä kun ihminen uskoo toisen ajattelevan jostakin asiasta 

toisella tavalla. Tämä yleensä johtuu huonosta viestinnästä. (Joutsenkunnas ja Heikura 2003, 163-

167.) 

4.6  Johtaminen  

Johtamiseen on ennen liitetty paljon negatiivisia tunteita, koska siinä joku käyttää valtaa toisiin 

nähden ja sen on ajateltu olevan vain autoritääristä käskyttämistä. Vasta nyt myöhemmin on he-

rätty siihen, että johtamisen tulisi olla tasa-arvoisempaa, demokraattisempaa ja ihmisten voima-

varoja ja taitoja arvostavampaa. (Järvinen 2001, 18.) 

Älykkään johtamisen mallissa on viisi erilaista johtamistyyliä: käskeminen, valmentamien, osallis-

tuminen, delegoiminen ja valtuuttamien. Kullekin tyylille on oma aikansa ja paikkansa. Käskemien 

on paikallaan, kun tehtävä on selkeä ja tulee valvoa, että se tehdään ohjeiden mukaan. Valmen-

tamisella tarkoitetaan sitä, että opastetaan, annetaan ohjeita ja tuetaan. Osallistumista käytetään 

silloin kun yhteinen tekeminen tuottaa parhaan tuloksen. Delegoinnissa esimies antaa työnteki-

jälle tehtäviä ja ohjaa tarvittaessa. Valtuuttamisessa työntekijä toimii itsenäisesti. (Sydänmaa-

lakka 2009) 

Aarnikoivu taas puhuu kumppanuusjohtamisen puolesta. Kumppanuusjohtaminen sisältää esi-

miestyön ja johtamisen perusasiat. Näillä varmistetaan hyvä tulos ja hyvinvoiva työyhteisö. Tässä 

johtamisen mallissa pyritään siihen, että työntekijä sitoutuisi vapaaehtoisesti työhön. Kumppa-

nuusjohtamien perustuu siihen, että molemmilla esimiehellä ja alaisella on positiivinen riippu-

vuus toisiinsa nähden. Kumppanuusjohtamisessa korostetaan myös alaistaitoja, esimiestaitojen 

vastinparina. Esimiestyötä katsotaan sellaisesta näkökulmasta, että asioita johdetaan ihmisten 

kautta.  Esimiehen toiminta perustuu kolmeen kokonaisuuteen: tavoitteiden asettamiseen ja mit-

tareiden määrittämiseen, alaisten valmentamiseen ja suorituksen arvioimiseen. Merkityksiä luo-

van esimiehen tulee myös tietää yrityksen missio, visio, strategia ja arvot. Nämä ovat tärkeitä 

työkaluja henkilöstön sitouttamisessa.  Esimiehen tulee myös tietää riittävällä tasolla työntekijöi-

den työtehtävät, ja valita sopiva johtamistyyli riippuen johdettavasta. (Aarnikoivu 2008, 15-17.)  

Yksi johtamisen tärkeistä asioista on huolehtia työhyvinvoinnista. Jos näitä ongelmia ei hoideta 

hyvin aiheuttaa ne lisää ongelmia. (Hyppänen 2009, 173.) 
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4.7 Palautteen antaminen 

Palautteen jakaminen positiiviseen ja negatiiviseen palautteeseen aiheuttaa väärinymmärrystä. 

Jos palaute annetaan oikein se ei ole negatiivista, vaikka koskisi epäonnistumista, koska palaute 

ohjaa sinua kohti parempaa suoritusta. (Aarnikoivu 2010, 126.) 

Palautteen voi jakaa positiiviseen ja rakentavaan palautteeseen.  Positiivisessa palautteessa kiite-

tään ja kehutaan sanallisesti ja elein. Rakentavassa palautteessa puututaan johonkin asiaan mikä 

aiheuttaa palautteen antajassa negatiivisia tunteita. Paras aika antaa palautetta on heti kun toi-

minta on suoritettu. Positiivisen palautteen voi antaa vastaanottajasta riippuen joko julkisesti tai 

kahden kesken. Rakentava palaute tulee aina antaa kahden kesken. (Hyppänen 2009, 141.) Esi-

miehen tulee keskustella virheen seuraamuksista, mitä voidaan jatkossa tehdä että se ei toistu ja 

sitten unohtaa se eikä mainita asiasta enää. (Nurmi ja Darling 1997, 158.) 

Jos työyhteisössä osataan antaa ja ottaa palautetta vastaan, voidaan siellä paremmin kuin työyh-

teisössä, jossa palautteen antaminen ei toimi. Sen lisäksi että ihmisten tulisi harjoitella palautteen 

antamista, tulisi harjoitella myös palautteen vastaanottamista. Positiivisen palautteen vastaanot-

taminen oikeasti tukee jaksamista. Rakentavaa palautetta vastaanottaessa tulee muistaa että se 

koskee huonosti mennyttä työtehtävää tai epäonnistumista, ei omaa persoonaa. (Aarnikoivu 

2010, 125.) 

4.8 Itsensä johtaminen  

”Itsensä johtaminen on omien ajatusten, tunteiden ja tahdon ohjaamista” Jokainen harjoittaa it-

sensä johtamista mutta toiset ovat siinä kyvykkäämpiä, tavoitteellisempia ja pitkäjänteisempiä. 

Itsensä johtamisen taidon voi oppia. (Salmimies 2008, 25-29.) 

Esimiehen tulee johtaa itseään onnistuakseen tehtävissään. Itsensä johtaminen vaatii pysähty-

mistä sekä itsensä tutkiskelu ja arvioimista kokonaisvaltaisesti. On esimiehen velvollisuus pitää 

huolta itsestään. Suurimmat syyt miksi itsensä johtamien jää vähäiselle ovat: ajan puute, itsensä 

unohtaminen, etääntyminen arjen johtajuudesta ja palautteen puuttuminen. (Aarnikoivu 2008, 

37-40.)  

Alla on kuva Sydänmaanlakan (2006, 29-30) kehittämästä mallista Oy Minä Ab kuvassa 5. Tähän 

organisaatio malliin on kerätty oman yrityksen osastot ja niiden toiminnot. Jokaisen ihmisen tulisi 
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osata ensin johtaa näitä osastoja ja niiden keskinäisiä toimintoja. Ensimmäiseksi osastoksi on lai-

tettu keho, joka huolehtii fyysisistä toiminnoista. Keho on kaiken perusta ja se tulisi pitää kun-

nossa. Ikävä kyllä kehosta huolehtiminen aloitetaan vasta sitten kun jokin on jo pielessä. Toinen 

osasto on mieli, joka vastaa psyykkisestä toiminnasta. Oman mielen hallinta on yksi tärkeä osa 

itsensä johtamista.  

Kolmantena osastona on sosiaalisia ja emotionaalisia toimintoja hoitavat tunteet. Osaston teh-

tävä on varmistaa, että olisimme tietoista tunteistamme sillä ne ovat usein tiedostamattomia. 

Näin ollen pystymme ymmärtämään muiden tunteita ja olemaan vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Tunteet saavat meidät liikkumaan. Kyseisellä osastolla on paljon konflikteja ja muiden 

osastojen on vaikea tulla toimeen tunteiden kanssa koska se on ailahteleva. Tunteiden analysointi 

on tärkeä osa itsensä johtamista. (Sydänmaanlakka 2006, 31.) 

Neljäntenä osastona on arvot, eli henkiset toiminnot. Arvot ja periaatteet luovat suunnan elämäl-

lemme. Omien arvojen miettiminen ja selkeyttäminen vähentää merkityksettömyyden tunnetta. 

Yrityksen ydinosan muodostaa neljä edellä mainittua osastoa. (Sydänmaanlakka 2006, 31.) 

Viidentenä osastona on työ, joka sisältää kaiken sen tekemisen minkä avulla liitymme ympäris-

töön. Toimitusjohtajana toimii tietoisuus, sisäinen tarkkailijamme. Se on ydinminämme tai oma-

tuntomme. Uudistumisen osasto on kaikkien muitten osastojen läpi menevä prosessi. Tämä pro-

sessi vaatii itsetuntemusta, itseluottamusta ja reflektointitaitoja. (Sydänmaanlakka 2006, 32.) 

Itsensä johtamisen ydinasioita ovat kehittymien ja kasvu eli uudistuminen, ja siksi sille on annettu 

oma osastonsa myös tähän malliin. Uudistumisen voi sanoa koostuvan hyvästä itsetuntemuk-

sesta, itseluottamuksesta ja reflektointitaidosta. (Sydänmaanlakka 2006,33.) 

 



23 

 
 

Kuva 5. Oy Minä Ab:n organisaatiokaavio. Sydänmaanlakka 2006 
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5 Esimiestyön kehittäminen Yritys X:ssä 

Olen saanut kokemusta työn kautta seitsemän vuoden työskentelyn aikana alasta, jolla nyt toimin 

esimiehenä. Koen että minulla on asiantuntijuutta tarpeeksi toimiakseni esimiehenä, siten että 

työkaverini hyväksyvät minut esimieheksi. Esimiestaidot ovat vielä kehityksen alkuvaiheessa. Työ-

paikkani on valtuuttanut minulle muodollisen vallan ja auktoriteetin hyvin. Persoonallisen vallan 

ja auktoriteetin olen saanut hankittua itse omalla toiminnallani.  

Valtamuotoja, joita minulla on työssäni, ovat asemavalta, palkitsemisvalta ja informaatiovalta. 

Asemavalta on tullut työpaikan valtuutuksen voimin. Palkitsemisvaltaa on rajallisesti, en voi ko-

rottaa palkkaa, mutta voin antaa palautetta ja kiittää hyvin tehdyistä töistä. Informaatiovaltaa 

tulee joskus käytettyä huomaamatta väärin, kun tärkeä tieto jaa jakamatta niin esimiesten kuin 

työntekijöiden kesken, tai se jaetaan vain osalle työporukasta. Pakkovaltaa en koe käyttäväni 

työssäni. 

Joka vuorossa voi tulla eteen jotain sellaista yllättävää, mikä vaikuttaa työympäristöön. Esimer-

kiksi joku kone hajoaa, ja se pitää saada huollettua kuntoon tai toimitettua huoltoon. Voi olla että 

tarvittavia työvälineitä uupuu ja niitä pitää tilata lisää. Työntekijöitä pitää muistuttaa työturvalli-

suuteen liittyvistä asioista. 

 

Minusta löytyy innostavaan esimieheen liitettäviä piirteitä, joitakin tosin voisin kehittää lisää. Us-

kallan myöntää omat tekemäni virheet. Haluan kouluttaa työntekijöitä, mielestäni on tärkeää, 

että kaikki osaa mahdollisemman paljon. On helpompi delegoida työtehtäviä, kun työntekijöiden 

osaaminen on laaja-alaista. Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen, mitä minulle luottamuksella 

kerrotaan jää myös minun tietoon. Haluan toimia esimerkkinä, teen niin kuin sanon tekeväni. 

Muistan tasapuolisesti kertoa missä työntekijä onnistuu ja missä näkisin, että hänellä olisi mah-

dollisuuksia onnistua vielä paremmin. Ymmärrän ihmisten erilaiset ajatukset, ja hyväksyn heidät 

vaikka ajattelisimme asioista eri tavalla. Haluaisin että työntekijät kuvaisivat minua juurikin posi-

tiivisena, iloisena ja reiluna, mutta tarpeen vaatiessa tiukkana esimiehenä. Kuunteleminen on 

taito mitä voisin parantaa, liian usein ympärillä kuuluva hälinä vaikuttaa siihen.  

 

Masentavaan esimieheen liittyvistä piirteistä minun tulisi kiinnittää huomiota siihen, että minulla 

olisi kaikille tasapuolisesti samat säännöt. Olisi huomioitava se, että kukaan ei näe minun pään 

sisälle, vaan minun on kerrottava selvästi mitä ajattelen ja haluan muiden tekevän. Minun on 
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muistettava, että osoitan luottamuksen työntekijöille, enkä varmistele liian monta kertaa työteh-

tävien tekemisen perään. 

 

Oman asennoitumiseni esimiesrooliin koen olevan omistautunutta. Haluan olla esimies ja tulla 

koko ajan roolissani paremmaksi. Olen hakeutunut tähän rooliin vapaaehtoisesti, en noussut roo-

liin pakon edessä. Mielestäni omat esimiehenikin antavat roolimallia omistautuvaan suhtautumi-

seen. Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi ovat tärkeätä ja sen eteen tehdään koko ajan yh-

dessä töitä. Omaa osaamista kannustetaan kehittämään, jotta tulevaisuudessa voisi toimia kor-

keammassa asemassa organisaatiossa. 

 

Henkilöstösuhderoolia on suuressa roolissa työssäni, varsinkin keulakuvana oleminen. Työaika ol-

laan asiakkaiden ja alaisten silmien edessä. Työpaikkaa edustetaan omalla toiminnalla. Edustus 

lähtee jo ihan siististä pukeutumisesta työnantajan tarjoamiin työvaatteisiin, näin asiakkaiden ei 

tarvitse miettiä, kuka on töissä ja kuka on toinen asiakas. Yhdyshenkilön roolia tulee hoidettua, 

kun on yhteyksissä eri osastoihin, jotka auttavat arjen pyörittämisessä. Myös toisista ketjumme 

myymälöistä kysytään neuvoa tilanteissa, joissa itse ei tiedetä asioita.  

 

Informaatiorooli on suuressa osassa työpäivää. Suuri osa tiedosta tulee kanavaa pitkin, minne 

vain esimiehellä on pääsy. Näin ollen tiedon jakaminen on suurelta osin esimiesten vastuulla. Jos-

kus asiakkaat haluavat puhua esimiehen kanssa koska kokevat että työntekijä ei tiedä tarpeeksi 

asiasta. 

 

Päätöksentekoroolista jokaista neljää roolia tulee joka vuorossa vastaan. Aina on joku arjesta 

poikkeava tilanne, minkä selvittämiseen tarvitaan esimiestä. Joskus se voi olla rikkinäinen tuote, 

jonka asiakas on ostanut. Henkilökunnan välisiä ristiriitoja ei ole tullut itseni selvitettäväksi, vaan 

ne ovat aina menneet esimiesteni kautta. Voimavarojen varmistaminen ilmenee, vuoroissa niin, 

että varmistan, että oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita.  

 

Kaksoisroolia on työssä paljon. Olen esimiehenä sen verran matalalla tasolla että minun oletetaan 

tekevän paljon suorittavaa työtä. Välillä on vuoroja, joissa en ole selvässä vastuuvuorossa, vaan 

teen koko työajan suorittavaa työtä, mutta silti olen esimiesroolissakin ja minua tarkkailevat niin 

esimiehet kuin työntekijätkin. En voi vain heittää ”esimiesroolia” nurkkaan kun minulla on suorit-

tavan työn vuoro työvuorolistassa, vaan minun oletetaan toimivan esimiesroolin mukaisesti. Työ-

paikka ei vaadi minkään erityisen alan asiantuntijuutta vaan laajaa tietoa kaikesta mahdollisesta. 
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Epäsuora esimiestyö on jäänyt kyllä vähän huonolle huomiolle. Esimiehenä minun on ymmärret-

tävä roolini ja minuun kohdistuvat odotukset sekä roolini tärkeys henkilöstön ja työnantajan nä-

kökulmasta. (Järvinen 2011, 141-142.) 

 

Minulla on sisäistä halua toimia esimiehenä ja kehittyä siinä paremmaksi. Tietoa esimiestyöstä 

minulle on kertynyt kaikista niistä työpaikoista missä olen ollut töissä. Voin verrata näiden työ-

paikkojen esimiehiä toisiinsa ja itseeni ja miettiä, mikä on hyvää, ja mikä huonoa esimiestyötä. 

Tietoa toimia esimiestyössä minulle on kertynyt myös käymällä ammattikorkeakoulua. Koulussa 

olen oppinut eri laeista, jotka säätelevät työpaikalla. Koulu on opettanut myös käyttämään ym-

pärillä olevia tietolähteitä, ja erilaisia tekniikoita jos tarvitsee etsiä tietoa jostakin tietystä asiasta.  

 

Analysointitaidot ovat ihan jokapäiväisiä. Vaikka olen suorittavan tason esimies, minulla on vas-

tuu seurata tiettyjä tunnuslukuja ja tehdä niistä saamani tiedon pohjalta päätöksiä, jotka saavat 

meidät saavuttamaan meille asetetut tavoitteet.  

 

Viestintätaidot ovat todella tärkeät esimiestyössä. Saan paljon informaatioita, joka minun tulee 

jakaa ymmärrettävästi työkavereille. On tärkeää puhua asioista työpaikan omilla termeillä, eikä 

sekoittaa entisten työpaikkojen termejä mukaan. Olen koko ajan asiakkaiden kanssa vuorovaiku-

tuksessa, joten myös ei-sanalliseen vuorovaikutukseen tulee kiinnittää paljon huomiota. Työvaat-

teiden tulee olla siistit, ilmeet ja eleet tulee pitää asiallisena. Kuuntelu on myös tärkeä osa vies-

tinnässä ja vuorovaikutuksessa, vaikka ympärillä olisi hälinää kuuntelemiseen tulisi keskittyä.  

 

Delegoinnilla varmistetaan vuorojen onnistuminen, koska itse ei tarvitse tehdä kaikkea. Dele-

goidessa tulee muistaa juurikin tuo Aarnikoivun (2008) mainitsema 4M-malli: mitä tehdään ja 

minkälainen laadullinen taso lopputuloksella tulee olla. Miten tehdään, eli jos on sovittuja käy-

täntöjä, kerrotaan niistä ja toimintatavoista. Liian selvästi ei saa kuitenkaan kertoa, miten asia 

tulee tehdä, vaan työntekijälle on jätettävä valinnan mahdollisuus kuinka hän toteuttaa työn. 

Tehtävään käytettävä aika tulee myös muistaa kertoa, yleensä suoritusaika on kyseisen työvuoron 

sisällä. Työntekijä tulee myös valtuuttaa tehtävään, jotta sen teko onnistuu, tehtävän tärkeys tu-

lee myös selittää. Suurin osa tehtävistä ovat sellaisia, että työntekijät ymmärtävät miksi ne tulee 

tehdä, esimerkiksi hyllyyn ei synny tyhjiä kohtia. Myös työntekijän vahvuudet tulee ottaa huomi-

oon delegoinnissa kaikkia ei kiinnosta tehdä kaikkea tai taidot eivät riitä. Esimiehen on ymmär-

rettävä, että delegoinnissa eli vastuun antamisessa on kyse luottamuksesta ja luottamusta pitää 

osoittaa tasapuolisesti (Kalliomaa ja Kettunen 2011, 56-57). Delegoitu työ tulee myös tarkistaa, 
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että se on tullut tehtyä, monella tuntuu olevan nykyään huono muisti. Kiire vaikuttaa varmasti 

osaksi tähän. Tehtävästä tulee myös antaa palautetta työntekijälle, jotta hän voi vaikuttaa työ-

hönsä, eli päättääkö jatkaa samalla tavalla vai muuttaako omaa työskentelyään. Hyvin annettu 

palaute kehittää saajaansa. (Ahonen ja Lohtaja-Ahonen 2011, 61-63.) 

 

Päätöksentekotaidot näkyvät työvuoroissa niin että minun tulee osata tiukoissa paikoissa päättää 

voiko jonkin asian jättää kuitenkin huomiseen. Hoidetaanko kaikki hommat nopeasti vuoron ai-

kana vai jätetäänkö jokin seuraavalle päivälle ja tehdään hyvin.  Ristiriitatilanteissa pyrimme sii-

hen, että asianosaiset puhuisivat keskenään, ilman välikäsiä. Tällöin asiat tulisi sanottua suoraan, 

ja ehkä jopa mietittyä useamman kerran, miten sanoo. On vaikeampi sanoa toiselle rumasti naa-

matusten kuin selän takana.  

 

Itse tykkään siitä, että esimies on jämäkkä ja johtaja, vanhan tyylin edustaja kuten Järvinen (2001) 

on kirjoittanut. Mutta lisäisin siihen kuitenkin toiset huomioon ottavan luonteenpiirteen. Itse ha-

luan olla esimiehenä luotettava, motivoiva, jämäkkä, osaava ja positiivisen energian omaava. Mi-

nun mielestäni rajat ovat rakkautta. Aarnikoivun (2008) kumppanuusjohtamisen teoria kuulostaa 

saman suuntaiselta mitä itsekin ajattelen. Vastuu työssä viihtymisestä on myös alaisella itsellään. 

Joustoa tulee olla molempiin suuntiin.  

 

Palautteenantaminen ja sen vastaanottaminen on tärkeää esimiestyössäni, mutta silti sitä tulee 

annettua liian vähän. Olen samaa mieltä Aarnikoivun (2010) kanssa siitä, että palautetta ei tulisi 

jakaa positiiviseen ja negatiiviseen. Palautteenantajan tulisi osata antaa palaute niin että vaikka 

se ei miellyttäisi saajaa, voisi hän sen avulla kehittyä halutessaan paremmaksi. Rakentavan pa-

lautteen antamista ei tulisi pelätä ja palautteen ajoittaminen on myös tärkeää. Arjen kiireessä 

unohtuu helposti se mitä olet eilen tehnyt ja näin ollen liian myöhään annettu palaute on vaikea 

liittää oikeaan työtehtävään. Myös palautteenantokanava tulee valita tarkoin. Paras olisi antaa 

palaute aina kasvokkain, mutta tämäkin on työntekijäkohtaista. Yleinen sääntö on kuitenkin, että 

positiivisen palautteen voi antaa toisten edessä, mutta rakentava palaute tulee aina antaa kahden 

kesken. Palautetta vastaanottaessa sitä ei tule vähätellä. Palautteen vähättely aiheuttaa sen an-

tajassa tunteen, että hänen sanoillaan ei ole toiselle merkitystä. 
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Itsensä johtaminen on tärkeää kaikille, niin esimiehille kuin työntekijöille. Huonot itsensä johta-

misen tavat näkyy työpaikoilla väsymisenä ja sairaslomina. Jokaisen meistä tulisi huolehtia perus-

tarpeista riittävästi, syödä, liikkua ja nukkua tarpeeksi hyvin. Töissä on helpompi ottaa vastaan 

uutta tietoa, kun voi fyysisesti ja psyykkisesti hyvin.  Myös itsetunto on tärkeä osa itsensä johta-

mista. Jokaisen tulisi olla ylpeä omasta osaamisestaan ja verrata kehitystä vain itseensä eikä mui-

hin. Jokaisella on erilaiset lähtökohdat ja koulutukset tähän työhön. 

 

 

 

 

Kehityskohteet: 

 

Päätöksentekotaidot. Minun tulee oppia pysymään paremmin päätöksissäni. Vaihtuvat päätökset 

aiheuttavat työntekijöille lisää stressiä, ensin oli tarkoitus tehdä näin ja puolen tunnin päästä 

suunnitelmat ovatkin muuttuneet. Minun tulee miettiä päätöksiä ehkä pitempään, mutta ainakin 

ne olisivat sitten pitäviä. Minun tulee luoda itselle selkeä tärkeysjärjestys, jonka mukaan etenen 

joka työvuoro.  

 

Delegointi. Minun on opittava antamaan selkeämmät tehtävänannot. Muut eivät näe minun pään 

sisälle, eli minun on opittava kertomaan tarkemmin mitä haluan heidän tekevän. Ei ole tarkoituk-

senmukaista, että kun käyn katsomassa työn lopputuloksen, niin se on vääränlainen vain sen ta-

kia, että en ole osannut kertoa riittävän selkeästi, mitä tulee tehdä. Joudun joko itse tai työntekijä 

joutuu korjaamaan tehtävää, ja tähän menee lisää aikaa. Työntekijälle voi tulla epävarma olo, kun 

ei ole osannut tehdä tehtävää halutulla tavalla. Tehtävänantoani kehittääkseni keskityn käyttä-

mään työpaikan sanastoa vielä enemmän, en sekoita edellisen työpaikan sanastoa mukaan. Otan 

erilaisia työvälineitä avuksi selittämisessä esimerkiksi kaaviot, kartat ja muistilistat. Ja on muistet-

tava antaa palautetta työntekijälle, jotta hän voi kehittyä niin halutessaan.  

 

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tulee ottaa myös kehityksen kohteeksi. Niin fyysisen kuin 

psyykkisen. Huonosti voiva keho vaikuttaa kaikkeen, ja vaikka en ole vielä vanha, alkaa se antaa 

jo merkkejä siitä, että en pidä siitä tarpeeksi hyvää huolta. Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle 

tärkeä. Tässä tulee myös vastaan se, että haluan olla aina esimerkki. En voi vaatia muilta fyysistä 

kuntoa, jos en huolehdi omasta. Itsetunto on myös noussut esiin monen teorian kirjoittajan teks-

teistä. Minun tulee kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten ajattelen omasta työstäni ja sen 
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jäljestä. Työstään voi olla ylpeä olematta omahyväinen.  Hyvinvointiani voin parantaa hankkimalla 

lisää liikunnallisia harrastuksia ja panostamalla ruokailuun. Henkistä hyvinvointia voin parantaa 

ottamalla kehut paremmin vastaan ja vertaamalla itseäni vain itseeni.  
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6 Pohdinta 

Luin teoriakirjojen lisäksi käytännön läheisempää kirjallisuutta liittyen esimiestyöhön. Kirja oli Kal-

liomaan ja Kettusen kirjoittama kirja, mikä sisältää paljon käytännön esimerkkejä esimiestyöstä, 

kyseinen herätti paljon ajatuksia omasta esimiestyöstä. Välillä on hyvä lukea helpommassa muo-

dossa olevaa tietoa, koska todennäköisemmin sen saa liitetty helpommin omaan arkeensa, kuin 

pelkän teorian. Tekstiin ei ole merkitty lähteitä, vaan ne ovat luettelona kirjan lopussa. Tekstistä 

kuitenkin kuultaa läpi teoria, jota olen lukenut opinnäytetyötä varten.  

Opinnäytetyötä kirjoittaessa olen huomannut luoneeni itselleni kovat paineet. Haluan olla paras 

esimies ja työntekijä, mikä vie voimia todella paljon. Joskus pitäisi osata tyytyä hyvään suorituk-

seen täydellisen sijaan.  

Olen aina liittänyt Järvisen kirjassaan (2011) mainitsemat neljä keskeistä johtajuuden edellytystä 

hyvään esimiestyöhön, vaikka en ole tiennyt niiden teoria pohjasta, ja nämä edellytykset kuulta-

vat myös läpi muidenkin kirjoittamasta teoriasta. Mielestäni esimies on aina esikuva, ei voi vaatia 

työntekijöiltä jotain mitä itse ei tekisi. Olen aina uskonut esimerkin voimaan, jos minä teen vä-

hemmän halutut tehtävät hyvällä asenteella niin työntekijät tekevät ne myös koska eivät koe, että 

delegoisin itselle ikävät työt muille. Oikeudenmukaisuus on myös mielestäni yksi tärkeä ominai-

suus esimiehessä, suosimisella puree vain omaan nilkkaan. Työhyvinvointi kärsii ja ristiriitoja syn-

tyy, ja näiden selvittelyyn menee aikaa, joka olisi voitu käyttää johonkin tärkeämpään. Vaikka esi-

mies asemassa esitetään roolia, tulisi silti olla oma itsensä. Jokainen esimies on omalla tavallaan 

johtaja, eikä se haittaa kunhan perusasiat ovat kunnossa. Myös ammatillisuus on tärkeää, henki-

lökohtainen elämä pitää jättää työn ulkopuolelle.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua esimiesteoriaan ja johtamiseen, ja näin ollen löytää ne 

asiat mitä itsessä tulisi kehittää, jotta tulisi paremmaksi esimieheksi. Itseni johtaminen on ainakin 

yksi niistä asioista, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Teoriaa tutkiessani huomasin ilok-

seni, että minulla on jo periaatteina paljon sellaisia ajatuksia mitkä liitetään hyvään esimiestyö-

hön. Näin ollen näitä käyttäytymismalleja vahvistamalla pääsen jo askeleen paremmaksi esimie-

heksi. Opiskelu paremmaksi esimieheksi ei lopu koskaan, koska työmaailma muuttuu koko ajan 

ja näin ollen johtamisenkin on muututtava sen mukana. Mutta nyt olen rakentanut jo hyvää poh-

jaa teorian avulla ja minun on helpompi oppia lisää uusia asioista työurani aikana.  
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Järvisen kirjasta (2001) Montagoa mukaillen: Olkoon esimies miten viisas tahansa, loppujen lo-

puksi hän on sittenkin vain ihminen. Esimiehen ei ole järkeä kieltää tai yrittää ylittää ihmisyyttään, 

mutta voisiko ja miten olla riittävän hyvä esimies? Tämä olisi kaikkien hyvä muistaa työyhteisössä, 

esimieskin on vain ihminen joka yrittää parhaansa mukaan tehdä töitä. Joskus mekin epäonnis-

tumme, vaikka yritämme parhaamme. Itse tulisi myös muistaa antaa itselle armoa, ja hyväksyä 

joskus hyvä suoritus erinomaisen sijaan.  
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