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sesti. 
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nukseen osallistuneet esimiehet harjoittivat valmentavaa johtamista, mutta ymmärsivät 
myös sen tuomat haasteet ja siihen sopimattomat tilanteet. Esimiehet käyttivät työssään 
valmentavan johtamisen menetelmiä ja työkaluja. Valmennukseen osallistuneet esimiehet 
käyttivät useita itsensä johtamisen keinoja. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta, että 
valmennukselle asetetut tavoitteet pääosin täyttyivät.  
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1 Johdanto 

 

1.1 Opinnäytetyön aihe  

 

Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso on todennus seuraavasti: ”Meillä kai-

killa on kaksi työtä: oma työ ja oman työn kehittäminen yhdessä” (Espoolaisen johtami-

sen käsikirja, 13). Organisaatioiden, niiden työyhteisöjen ja työn kehittyminen ei ole it-

sestään selvää. Jos työpaikalla ei panosteta riittävästi kehittämistyöhön, vaarana on, että 

työyhteisöjen toiminta- ja ajattelutavat vähitellen jähmettyvät ja niin esimiehet kuin hen-

kilöstökin alkavat tuudittautua turvallisten tottumusten ja rutiinien luomaan hyvänolon-

tunteeseen. Yrityksen johdon ja esimiesten tehtävänä onkin luoda sellainen yrityskult-

tuuri, jossa keskeisenä periaatteena on vallitsevien toimintatapojen kyseenalaistaminen 

ja uuden oppiminen. (Järvinen 2001, 68.) 

 

Yritykset ovat siirtymässä perinteisestä ohjesääntöorganisaatiosta enemmän oppivan 

organisaation suuntaan. Usein tämä perinteinen ohjesääntöorganisaatio ja sen traditiot 

on kuitenkin omaksuttu sekä johdon että henkilökunnan tasolla, ja niistä luopuminen vaa-

tii paljon aikaa sekä työtä. Tilanne on haasteellisempi iäkkäämmissä kuin uusissa orga-

nisaatioissa. Iäkkäämmissä yrityksissä on usein vielä muistissa aika, jolloin työntekijä 

huolehti vain omista tehtävistään ja velvollisuuksistaan. (Järvinen 2001, 69.)  

 

Yksi yleisimmistä organisaatioiden käyttämistä henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämis-

menetelmistä on koulutukset. Tämä tulee usein ensimmäisenä mieleen, kun organisaa-

tiossa aletaan suunnitella henkilöstön kehittämistä. Koulutuksen järjestämistä mietitään 

usein niin henkilöstön perustehtävän parantamiseen, esimiestyön kehittämiseen kuin il-

mapiiriongelmien ratkaisemiseenkin. (Järvinen 2001, 170.) 

 

Henkilöstön kehittämisessä ensimmäisenä tulisi miettiä sen tavoitteita: mihin muutoksiin 

ja päämäärään kehittämisessä pyritään. Kehittämisen päämäärän asettamisen jälkeen 

voidaan lähteä miettimään eri tapoja, joilla päämäärään päästäisiin. (Järvinen 2001, 

171.) 

 

Laajasti tunnettu, 1990-luvulla esitetty henkilöstön kehittämisen 70:20:10 malli kuvaa, 

millä tavoin oppiminen tapahtuu työpaikoilla. Mallin mukaan 70 prosenttia oppimisesta 
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tapahtuu itse työssä sitä tekemällä, 20 prosenttia oppimisesta tapahtuu muiden ihmisten 

kanssa vuorovaikutuksessa olemalla ja 10 prosenttia oppimisesta tapahtuu konkreetti-

sen työn ulkopuolella esimerkiksi kouluttautumisen ja valmennuksien kautta. Malli ei ku-

vaa, minkälainen tilanteen tulisi olla, vaan miten eri oppimisen lähteet usein työpaikoilla 

jakaantuvat. (Tracey 2016.)  

 

Vaikkakin tutkimusten mukaan suurin osa oppimisesta tapahtuu itse työssä, myös kou-

lutuksilla ja valmennuksilla on tärkeä rooli työntekijän kehittymisessä. Koulutuksissa eri-

tyisen tärkeää on se, että koulutuksessa saatu oppi näkyy myös työssä ja oppiminen 

jatkuu työn tekemisen kautta. (Kupias & Peltola & Pirinen 2014, 102–103.) Lisäämällä 

koulutukseen vuorovaikutuksellisuutta ja jatkamalla koulutuksessa opittujen asioiden so-

veltamista käytäntöön, voidaan siis kattaa kaikki 70:20:10 -mallin oppimisen osa-alueet. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään henkilöstön kehittämisen vaikuttavuuteen koulutuk-

sen näkökulmasta, ottaen kuitenkin huomioon myös muut osa-alueet koulutukseen yh-

distettynä.  

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan Espoon kaupungin uudistetun johtamisvalmennuksen 

vaikutuksia esimiesten työhön. Tarkemmin opinnäytetyössä selvitetään valmennuskoko-

naisuuden yhden osion, Espoolainen johtaminen omaksi -valmennuksen, vaikutuksia 

esimiesten toimintaan sekä esimiestaitoihin. Tutkimusongelmana on selvittää, onko joh-

tamisvalmennuksella ollut toivottuja vaikutuksia esimiesten työhön. Tämän selvittämi-

sessä hyödynnetään kahta tutkimuskysymystä: kuinka valmennukselle määritetyt tavoit-

teet toteutuvat ja miten esimiehet toteuttavat arvojohtamisen, itsensä johtamisen ja val-

mentavan johtamisen teemoja työssään? 

 

Tässä opinnäyteyössä menetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Joh-

tamisvalmennusta tutkittaessa kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä antaa tutkimuksen 

kannalta olennaisinta tietoa. Johtajuus ja sen reflektointi ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, 

joiden tutkimista laadullinen menetelmä palvelee parhaiten. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ym-

märtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmi-

östä (Eskola & Suoranta 1998, 61).  
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Opinnäytetyön toteutus vaatii pienen muistuttelun valmennuksen sisältöön sekä teemoi-

hin, jotta tutkittavat henkilöt pystyvät reflektoimaan omaa oppimistaan ja käytäntöjään. 

Lisäksi laadullinen tutkimus antaa tutkittaville mahdollisuuden pohtia valmennuksen vai-

kutuksia omaan työhönsä paremmin. Kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa tutkittavien 

omat havainnot tilanteista ja antaa mahdollisuuden huomioida heidän menneisyyteensä 

ja kehitykseensä liittyvät tekijät (Hirsjärvi & Hurme 2001, 27).  

 

Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään kahdenlaista aineistoa. Osa opinnäytetyössä käy-

tettävästä aineistosta on jo olemassa olevaa eli sekundääriainestoa, jota voidaan hyö-

dyntää (Kananen 2014, 64). Tässä selvityksessä tällaista aineistoa ovat muun muassa 

valmennuksen sisältö ja tähän liittyvät materiaalit. Lisäksi sekundääriaineistoksi voidaan 

katsoa itse valmennus, jota opinnäytetyön tekijä havainnoi yhden valmennuspäivän ajan. 

Opinnäytetyössä hyödynnetään myös uutta, primääri-aineistoa, joka on kerätty haastat-

telemalla valmennuksen käyneitä henkilöitä. Käyttämällä haastattelua aineistonkeruu-

menetelmänä pystytään palaamaan valmennuksen sisältöön ja varmistamaan, että 

haastateltavat muistavat ja ymmärtävät tutkittavana olevan aiheen.  

 

Johtaminen sekä johtamisvalmennukset ovat aiheina todella laajoja kokonaisuuksia. Li-

säksi tutkimuksen kohteena oleva kolmipäiväinen johtamisvalmennus pitää sisällään 

monia eri teemoja, jotka on opinnäytetyön selkeyttämiseksi rajattu kolmeen päätee-

maan: johtamisen arvoihin, itsensä johtamiseen sekä valmentavaan johtamiseen. Nämä 

teemat ovat keskeisiä espoolaisessa johtamisessa ja myös valmennus rakentuu näiden 

pääteemojen ympärille. Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa valmennuksen pedago-

giikkaan tai tämän vaikutuksista oppimiseen.   

 

1.3 Espoon kaupunki 

 

Opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Espoon kaupungille. Espoo on Suomen 

toiseksi suurin kaupunki ja merkittävä työnantaja, jonka palveluksessa on noin 14 000 

työntekijää. Espoon kaupungin hallinnollinen organisaatio koostuu kolmesta toimialasta 

ja konsernihallinnosta.  

 

Espoon väkiluku on kymmenkertaistunut 1950-luvulta, mikä aiheuttaa palvelu- ja inves-

tointitarpeita. Lisäksi kasvava kaupunki tuo haasteita taloudelliseen toimintaympäris-
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töön, väestörakenteeseen, maahanmuuttoon ja kasvaneeseen työttömyyteen. Kaupun-

ginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan tärkein keino kasvavien haasteiden ja kestävän kas-

vun varmistamiseksi on johtaminen. Hänen mukaansa hyvällä johtamisella ja arvosta-

valla vuorovaikutuksella saadaan koko kehitysmyönteinen henkilöstö mukaan Espoon ja 

sen toiminnan kehittämiseen. (Kestävä johtamisen kehittäminen 2017, 20.)  

 

Espoota johdetaan sen strategian, Espoo-tarinan mukaisesti. Espoo-tarina ohjaa kau-

pungin toimintaa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Espoon strategia luodaan yhdelle val-

tuustokaudelle eli neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tämänhetkinen Espoo-tarina vuosille 

2017–2021 on hyväksytty valtuustossa 11.9.2017. Espoo-tarinasta johdetaan muun mu-

assa kaupungin talousarvio ja -suunnitelma sekä myös yksittäisten toimialojen tarinat ja 

tavoitteet. Espoo -tarinaa toteutetaan arjen työssä. (Espoon kaupunki 2018 b.) 

 

2 Johtamisen keskeiset osa-alueet 

 

2.1 Arvojohtaminen  

 

2.1.1 Arvojen määritelmä 

 

Seuraavissa kappaleissa syvennyn opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen, joka 

koostuu tämän opinnäytetyön kannalta keskeisistä johtamisen osa-alueista. Teoreetti-

sessa viitekehyksessä avaan kirjallisuuden ja tutkimustiedon valossa arvojohtamisen, 

itsensä johtamisen ja valmentavan johtamisen teemoja.  

 

Arvo on käsite, jolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Voidaan kuitenkin sa-

noa, että sitä pidetään tärkeänä. Arvo on vakaumus tiettyjen päämäärien paremmuu-

desta. Arvot ovat päätöksiä ja taipumuksia pyrkiä näihin tiettyihin päämääriin. Arvot liit-

tyvät ja pohjautuvat sekä järkeen että tunteisiin. (Sydänmaanlaakka 2006, 208–209.) 

Organisaatiossa arvot kertovat, mihin siellä uskotaan (Kauppinen 2002, 21).  

 

Arvot kuuluvat yrityksen johtamiseen ja yleensä yrityksen strategisen johtamisen väli-

neistö pohjautuukin kokonaisuuteen, jossa on määritelty yrityksen arvot, missio, visio ja 

strategia. Siihen kuuluu usein myös erilaiset ohjeistukset sekä toimintaa ohjaavat politii-

kat. Filosofiassa on etiikan haara nimeltään arvoteoria, jossa arvot kuvataan käsitykseksi 



5 

  

tavoiteltavasta konkreettisesta tai abstraktista objektista tai tilanteesta. Arvoteoriassa ar-

vot jaetaan luokkiin muun muassa seuraavasti:  

 Arvokkaaksi koettavat: luottamus, ystävyys, rakkaus, kunnioitus, läheisyys, oma-

kulttuurisuus, sopusointuisuus yms. 

 Arvostettavat: tavaroiden, taitojen, oppineisuuden, kunniamerkkien, terveyden, 

tieteiden, taiteiden yms. arvostus 

 Ihanteena pidettävät: rehellisyyden, nöyryyden, ahkeruuden, tasa-aroisuuden, 

elämän kunnioittamisen, hyödyn maksimoinnin, tehokkuuden yms. ihanteet 

 Varsinaiset arvot: kauneus, puhtaus, totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, py-

hyys, moraalinen hyvä, kärsimyksen lievittyminen, tasapuolisuus yms. Nämä var-

sinaiset arvot ovat tietynlaisia lopullisia arvoja, joihin päästään aiempien luokkien 

arvoilla. (Hiltunen 2011, 255.) 

 

Yrityksissä arvoille on luotu arvoteoriaa yksinkertaisempi sisältö. Yrityksissä ja organi-

saatioissa arvoilla tarkoitetaan ja ymmärretään sellaisia yhteisesti tärkeäksi koettuja asi-

oita, joita yrityksessä arvostetaan. (Hiltunen 2011, 256.) 

 

Yrityksen arvot ja niillä johtaminen yleistyivät 1990-luvulla. Tämän jälkeen lähes kaikissa 

suomalaisissa yrityksissä on käyty jonkinlainen arvokeskustelu ja näin pyritty määrittele-

mään yritykselle arvot. Yritysten lisäksi myös julkishallinnon organisaatiot ovat lähteneet 

mukaan arvokeskusteluun, ja jopa yksittäiset koulut ja hoitolaitokset ovat määritelleet 

omat arvonsa. (Hiltunen 2012, 254–255.)  

 

2.1.2 Arvojohtamisen tasot 

 

Arvojohtaminen lähtee liikkeelle niiden tiedostamisesta organisaation eri osissa. Arvo-

johtaminen pohjautuukin arvojen tiedostamiseen ja myös johtamisen merkityksen ym-

märtämiseen. (Kauppinen 2002, 21.) Tarkoituksena on, että kun yritykselle on luotu vah-

vat arvot ja niistä on viestitty kaikille, ohjaavat ne henkilöstöä yhtenäiseen, johdonmukai-

seen ja yrityksen tai organisaation kannalta oikeaan suuntaan. Arvoista voi hakea vinkin, 

miten tulisi menetellä, mikäli erillistä ohjetta jossakin tilanteessa toimimiseen ei ole. Ar-

vojen muotoutuminen ja omaksuminen on kuitenkin hidas prosessi, ja samalla on huo-

mioitava, että yrityksen johto viestii arvoista myös omalla toiminnallaan. (Hiltunen 2012, 

256–257.) 
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Tietoisuus arvoista saadaan aikaan tiedottamalla, mutta niiden ymmärtämiseen vaadi-

taan enemmän. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan kaksisuuntaista viestintää, dialogia. 

Monet organisaatiot ovat valmiita panostamaan dialogin aikaansaamiseksi, sillä se näh-

dään tulevaisuuden menestyksen edellytyksenä. On huomattu, että usein dialogin ai-

kaansaamisen suurin este on kehittymätön esimiestyö. (Kauppinen 2002, 23.) 

 

Usein arvot on määritelty, mutta niiden käytäntöön vienti sekä ymmärryksen saavuttami-

nen saattavat jäädä kesken puuttuvan dialogin johdosta. Vaikuttaa siltä, että arvoihin 

käytetään eniten energiaa alun keskusteluissa, arvojen löytämisessä ja määrittämi-

sessä. Alun jälkeen määriteltyihin arvoihin ei välttämättä panosteta tarpeeksi eikä niitä 

saada vietyä käytäntöön. Tämän vuoksi puhetta arvoista saatetaan pitää turhana pu-

heena. Tällöin myöskään paljon lupauksia antanut alku ei johda odotettuihin tuloksiin. 

(Kauppinen 2001, teoksessa Kauppinen 2002, 75) 

 

Yritykset voidaan jakaa kolmeen tasoon arvojohtamisen suhteen (kuvio 1). Arvojohtami-

sen yksinkertaisimmalla tasolla arvot nähdään lähinnä informaation tuottajana, toisella 

tasolla osallistumisena ja viimeisenä, haasteellisimmalla tasolla arvojohtaminen näh-

dään muutoksena.  
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Kuvio 1. Arvojohtamisen tasot (mukaillen Aaltonen & Luoma & Rautiainen 2004, 96). 

 

Ensimmäisellä tasolla oleva yritys kokee arvot välineenä, joilla viestitään johdon tahtoti-

laa. Tämän tason arvojohtamiselle on tyypillistä, että arvoille on annettu pelkästään idea-

listinen merkitys. Tällöin johto haluaa määritellä arvot, jotka sitten viestitään ulospäin yri-

tyksen arvoina. Usein nämä arvot painottuvat rationaalisuuteen, ja niissä mainitaan 

yleensä esimerkiksi tuloksellisuus, innovatiivisuus ja muutosvalmius. Ensimmäisen ta-

son mukaan tuotetut arvot antavat informaatiota siitä, minkälainen toiminta johdon mu-

kaan ajaa yritystä haluttuun suuntaan. Tällä tasolla arvot tulevat osaksi yrityksen johta-

mista, mutta yksittäisen työntekijän rooli suhteessa niihin on vähäinen. Ensimmäinen ar-

vojohtamisen taso on hyvä alku, mutta ei vielä riittävä, mikäli pyritään saamaan näkyviä 

tuloksia aikaiseksi. (Aaltonen ym. 2004, 96–97.) 

 

Arvojohtamisen toisella tasolla arvokeskustelun osallistava luonne vahvistuu. Yrityksen 

johto haluaa osallistaa henkilöstön aiempaa tasoa enemmän mukaan arvoperustan luo-

miseen. Tällä tasolla henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda esille oma näkemyksensä or-

ganisaation arvoiksi. Nämä arvot painottuvat usein kahdenlaisiin arvoihin: tavoitteellisiin 

ja vallitseviin arvoihin. Rationaalisten näkökulmien lisäksi lopputuloksessa saattavat ko-

rostua myös esimerkiksi inhimilliset tai esteettiset seikat. Tällä arvojohtamisen tasolla 

Informaatio 
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Osallistuminen 
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arvojen sisältö on huomattavasti ensimmäistä tasoa monipuolisempi ja usein tällä tavalla 

tuotettujen arvojen sisältö on henkilöstöllä paremmin tiedossa. Lisäksi osallistuminen ar-

vojen määritykseen tuo arvot yleensä läheisemmiksi. (Aaltonen ym. 2004, 97.) 

 

Arvojohtamisen kolmas, integroiva taso, on osallistavaakin tasoa haasteellisempi taso. 

Tällä tasolla korostuu arvokeskustelun jatkuvuus, jonka tarkoituksena ei ole virallisen 

arvolistan luominen. Sen tarkoituksena on sen sijaan auttaa organisaatiota jäsentämään 

itseään. Tällä tasolla olevan yrityksen henkilöstö törmää arvoihin monessa eri yhtey-

dessä ja ne on sisäänrakennettu johtamisjärjestelmiin ja käytäntöihin. Arvot vaikuttavat 

yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun sekä päätöksentekoon. (Aaltonen ym.2004, 98.) 

 

2.1.3 Organisaation arvot  

 

Yritysten arvot ovat laajasti tarkasteltuna pitkälti samankaltaisia, ja niistä on löydettä-

vissä neljä eri arvokokonaisuutta: Taloudelliset arvot, asiakasarvot, yhteistyöarvot ja ke-

hitykseen liittyvät arvot. Useissa yrityksissä arvojen lukumääräksi valikoituu neljä, mutta 

joissakin yrityksissä arvoja voi olla myös viisi tai kuusi. Tällöin usein jostakin arvokoko-

naisuudesta on valittu kaksi arvoa yrityksen arvoihin. Toisaalta myös jotkin yritykset pai-

nottavat joitakin arvokokonaisuuksia enemmän, ja jättävät toiset kokonaisuudet mainit-

sematta arvoissaan. (Kauppinen 2002, 76–78.) 

 

Yrityksen tehtävä on yleisesti tuottaa voittoa, ja tämä sekä yrityksen toimenkuva heijas-

tuu luonnollisesti myös sen arvoissa. Usein arvoina esimerkiksi tehokkuus tai innovatii-

visuus. Kuitenkin esimerkiksi kaupungin organisaation tehtävä on hyvin erilainen kuin 

yrityksen. Kunnan rooli on määritelty laissa selkeästi: sen on hoidettava asukkaat sekä 

tarvittava toiminta kestäviä periaatteita noudattaen. Usein kaupunkien arvot ovat tästä 

syystä keskittyneet erityisesti kahteen arvokokonaisuuteen: asiakasarvoihin ja yhteistyö-

arvoihin. (Kauppinen 2002, 79–80.)  

 

On tärkeää, että yksilön omat sekä organisaation arvot eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Tätä tilannetta nimitetään arvoristiriidaksi, ja tämä saattaa vaikeuttaa huomattavasti yk-

silön sopeutumista organisaatioon. Tässä tilanteessa työntekijällä ei välttämättä ole 

muuta vaihtoehtoa ratkaista arvoristiriitaa kuin lähteä pois organisaatiosta. Nämä tilan-

teet pyritään ennakoimaan etukäteen esimerkiksi työhaastatteluiden avulla. (Hokkanen 

& Skyttä & Strömberg 1995, 25.) 

 



9 

  

Todellinen arvojohtaminen on vahvasti sidoksissa yrityksen loogiseen johtamisen linjaan 

ja sitä kautta muodostuneeseen organisaatiokulttuuriin. Arvojohtaminen on myös vah-

vasti yhteydessä etiikkaan ja vastuullisuuteen. Eettinen ja vastuullinen näkökulma sisäl-

tää ajatuksen siitä, pyrkiikö yritys maksimoimaan tuloksensa ja karsimaan kuluista, vai 

ottaako se huomioon esimerkiksi ympäristön tai yksilöiden välisen epäoikeudenmukai-

suuden. Todellinen arvojohtaminen voidaankin nähdä johdon tapana ajatella päätöksiä 

tehdessään vastuullisesti. Tällä tarkoitetaan ihmisiin sekä ympäristöön kohdistuvia vai-

kutuksia, mutta myös yrityksen kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Yrityksen ylimmän 

johdon toiminnan ja ajattelun vaikutuksena yritykseen muodostuu vastuullisuuden kult-

tuuri ilman erillistä jalkauttamista. (Hiltunen 2012, 261–262.) 

 

2.2 Itsensä johtaminen 

 

2.2.1 Itsensä johtamisen määritelmä ja hyödyt 

 

Nykyisessä, nopeatempoisessa, työelämässä itsensä johtaminen on kasvanut entistä 

tärkeämmäksi taidoksi. Jatkuva uuden oppiminen sekä itseohjautuvuuden lisääntyminen 

vaativat itsensä johtamista, sillä vastuu henkilökohtaisesta kehittymistä on jokaisella yk-

silöllä itsellään (Salmimies 2008, 23–24). Itsensä johtaminen on alettu ymmärtää tär-

keänä osana koko organisaation johtamisjärjestelmää, ja siihen on alettu panostaa aiem-

paa enemmän (Sydänmaanlakka 2017, 43).  

 

Esimiehen tulisi huolehtia oman osaamisensa johtamisesta, hyödyntämisestä ja kehittä-

misestä samalla tavalla kuin hän johtaa tiiminsä ja sen yksilöiden osaamisen kehittä-

mistä. Tämä mahdollistaa menestymisen nykyisessä työssä ja tulevaisuudessa. (Kupias 

ym. 2014, 234.)  

 

Itsensä johtaminen on monenlaista itseen kohdistuvaa vaikuttamista ja kurinalaista it-

sensä ohjaamista. Itsensä johtaminen jatkuvaa muuttumista, uuden oppimista ja vanhan 

poisoppimista. Sen voidaan ajatella olevan ennen kaikkea vastuun ottamista itsestä ja 

myös toisista. (Salmimies 2008, 21.) Sydänmaanlaakan (2017, 5) mukaan itsensä joh-

tamisen tavoite on hyvinvointi ja itsensä toteuttaminen, sillä vain hyvinvoivat yksilöt pys-

tyvät vastaamaan globaalin talouden haasteisiin. 
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Pääsääntönä itsensä johtamisessa voitaisiin pitää sitä, että itseään johtaa samoilla peri-

aatteilla kuin työryhmäänsä. Tähän sisältyy tavoitteiden asettaminen ja päätös toteutus-

tavoista, joilla näihin tavoitteisiin päästään. On tärkeää, että johtaja vaatii itseltään vä-

hintään yhtä paljon kuin alaisiltaan. Mikäli johtaja ei vaadi itseltään yhtä hyvää suoritusta, 

ongelmana on, että muut lannistuvat esimiehen esimerkin mukaan. (Hiltunen 2012, 270–

273.) 

 

Etuna itseä koskevassa päätöksenteossa on se, että se pakottaa miettimään omaa ti-

lannetta ja sitä, mikä on itselle parhaaksi. Hyvä tapa itseään koskeviin päätöksiin on 

päättää toimia tietyssä tilanteessa joka kerta samalla tavalla. Tätä varten voi luoda itsel-

leen toimintamallin, jota noudattaa säännönmukaisesti vuosien ajan. Näin itseään ikään 

kuin koulutetaan toimimaan systemaattisesti, eikä jokaista päätöstä tarvitse erikseen 

tehdä tilanteen tullessa. (Hiltunen 2012, 271–272.)  

 

Itsensä johtamiseen kuuluu tavoitteiden sekä niiden saavuttamisen lisäksi myös itseä 

koskevien päätösten sekä motiivien analysointi jälkikäteen. Hyvä itsensä johtaja miettii 

ja analysoi, onko saanut päivän aikana jotakin sellaista oppia, josta on hänelle hyötyä 

tulevaisuudessa. (Hiltunen 2012, 276.) 

 

Eräs tapa käsitellä itsensä johtamista on katsoa sitä itsetuntemuksen lisääntymisenä. 

Hyvä keino tähän on triadinen näkökulma, jonka mukaan itsensä johtamisella tarkoite-

taan omien ajatusten, tunteiden ja tahdon ohjaamista niin, että on mahdollista toteuttaa 

koko potentiaaliaan itselle sopivalla tavalla. (Salmimies 2008, 22.)  

 

2.2.2 Ajanhallinta itsensä johtamisen keinona 

 

Myös oma ajanhallinta on yksi itsensä johtamisen keino. Ajanhallinta perustuu muun 

muassa suunnitteluun. Tavallinen pitkän ajan suunnittelujakso on kalenterivuosi. Vuosi-

suunnitelmassa näkyvät vuotuiset tavoitteet ja niiden karkea aikataulutus. Vuosisuunni-

telma perustuu työyhteisön tulostavoitteisiin. On tärkeää luoda kuva kokonaisuudesta 

ajoissa, jotta erilaiset isommat työt voidaan käynnistää ajoissa ja varata niille aikaa. (Ja-

lava 2001, 56.) 

 

Viikkosuunnitelma on pitkän ajan suunnitelmaa selvästi täsmällisempi. Perjantai-iltapäi-

vällä tai maanantaiaamulla on hyvä käydä viikon ohjelma läpi. On hyvä opetella kirjaa-
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maan systemaattisesti ja jatkuvasti asioita ja tehtäviä paperille. Tämä helpottaa huomat-

tavasti tarkempien suunnitelmien tekemistä, kun ei tarvitse turvautua pelkästään omaan 

muistiin. (Jalava 2001, 56–57.) Tätä voisi nykypäivänä soveltaa myös sähköisesti kirjoit-

tamalla asioita ja tehtäviä esimerkiksi tietokoneen muistiinpanosovellukseen.  

 

Päiväsuunnitelma on tarkin suunnittelujakso. Se on käytännössä ”tänään pitää tehdä”-

lista ja siihen liittyvä aikataulutus. On hyvä priorisoida tehtäviä niin, että tietää, mikä asia 

on päivän päätavoite, ja pyrkiä sitten toteuttamaan tämä tavoite. Tällainen tietoisuus hel-

pottaa olennaiseen keskittymistä. Päivän päättyessä on hyvä tarkastaa, mitä jäi teke-

mättä ja siirtää nämä tehtävät eteenpäin. (Jalava 2001, 57.) 

 

2.2.3 Palaute itsensä johtamisen keinona 

 

Palautteen vastaanottaminen sekä sen mukaan toimiminen voidaan nähdä itsensä joh-

tamisen keinona. Hyvä johtaja kykenee ja uskaltaa vastaanottaa palautetta monesta eri 

suunnasta, myös alaisiltaan. Usein johtaja on ja toimii työssään melko yksin ja palautetta 

voi olla saatavilla hyvin vähän. Erityisesti tästä syystä alaisten antama palaute voi olla 

hyvinkin tehokasta ja edistää myös johtajan työmotivaatiota. (Hiltunen 2012, 132.) 

 

Huolimatta siitä, että palautteella voidaan saavuttaa positiivisia muutoksia käyttäytymi-

sessä ja kehittää johtamista organisaatioissa, se on edelleen harvoin päivittäisessä käy-

tössä. Tämän nähdään johtuvan siitä, että ihmiset eivät yleisesti pidä palautteen antami-

sesta, etenekään mikäli se on negatiivista. (Fleenor & Taylor & Chappelow 2008, 2.) 

 

Esimies voi kerätä palautetta omasta toiminnastaan esimerkiksi 360–palautteen avulla. 

Perusideana 360-palautteessa on, että palautetta johtajan tehokkuudesta kerätään yl-

häältä päin (esimiehiltä ja johtajilta), samalta tasolta (kollegoilta ja tiimin jäseniltä) sekä 

alhaalta päin (suorilta alaisilta ja työntekijöiltä). Näitä arvioita verrataan esimiehen omiin 

arvoihin itsestään ja pyritään löytämään sokeita pisteitä, eli asioita joista esimies ei itse 

ole ollut tietoinen. Omien sokeiden pisteiden tiedostaminen parantaa johtajan itsetunte-

musta. (Testa 2002, 262.) Omien sokeiden pisteiden tiedostaminen mahdollistaa myös 

näissä osa-alueissa kehittymisen.  

 

Fleenor, Taylor ja Cappelow (2008, 8) ovat esitelleet teoksessaan ”Leveraging the im-

pact of 360-degree feedback” viisi syytä käyttää 360-palautetta. Palaute antaa esimie-

helle vastauksen siihen, kuinka minulla sujuu. Sitä voidaan lisäksi käyttää ohjeena. 360-
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palaute auttaa usein johtajia arvioimaan omia näkemyksiä itsestään verrattuna muihin. 

Lisäksi se varmistaa, että johtajat näkevät itsensä realistisesti. Viidentenä, se rohkaisee 

panostamaan johtajien tehokkuuteen. (Fleenor ym. 2008, 8.) 

 

360-palaute on hyvä työkalu avaamaan esimiehen ajatuksia osaamiselle ja niille vah-

vuuksille, joita ei itse havaitse tai ymmärrä omaavansa. Palaute voi avata myös sellaisia 

uusia näkökulmia, joita ei ole aiemmin huomannut. (Kupias ym. 2014, 236.) Tietoisuus 

esimiehen tarvittavasta osaamisesta voi näyttäytyä seuraavasti (kuvio 2): 

 

 Osaa Ei osaa 

Tiedostaa Esimiehen vahvuudet 

Esimies tietää osaavansa 

      Osaamisen käyttöönotto 

Tiedostetut kehittämiskohteet 

Esimies tiedostaa, että ei osaa 

      Osaamisen kehittäminen ja 

käyttöönotto 

Ei tiedosta Piilossa oleva osaaminen 

Ei tiedosta osaavansa 

      Osaamisen tunnistaminen 

ja käyttöönotto 

Luulee osaavansa 

Esimies ei tiedosta, ettei osaa 

      Todellisuuteen herättäminen, 

osaamisen kehittäminen ja käyt-

töönotto 

 

Kuvio 2. Oman osaamisen tiedostaminen (mukaillen Kupias ym. 2014, 236). 

 

Tiedostamiaan osaamisia esimiehen on mahdollista toisaalta sekä kehittää että vahvis-

taa. Esimiehen on kuitenkin vaikeaa kehittää tiedostamattomiaan osaamisia tai puutteita. 

Joissain tapauksissa voi olla niin, että esimies on sokea omalle osaamiselleen, eikä näin 

käytä sitä kuten olisi mahdollista. Tämä tilanne saattaa olla esimerkiksi silloin, kun osaa-

minen on hankittu työn ulkopuolella tai eri työympäristössä, jolloin osaamista ei osata 

yhdistää nykyiseen työympäristöön. Esimies voi toisaalta olla myös omahyväinen ja 

luulla osaavansa enemmän kuin todellisuudessa osaakaan. Tällöin voidaan tarvita ulko-

puolista apua herättämään esimies todellisuuteen ja tässä konkreettinen palaute toimii-

kin erittäin tehokkaasti. (Kupias ym.2014, 236–237.) 

 

Osa organisaatioista käyttää 360-palautetta pääasiassa osana esimiesten sekä johtajien 

kehitysprosessissa. Vaikka ihmisillä saattaakin olla vahva käsitys omista vahvuuksista 
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sekä kehittämiskohteistaan, he eivät välttämättä ole tietoisia siitä, miten nämä ominai-

suudet vaikuttavat muihin työntekijöihin päivittäin. (Fleenor ym. 2008, 11–12.) 

 

Kun 360-palautetta käytetään kehittämistarkoituksessa, osallistujien tulisi saada palaute 

psykologisesti turvallisessa ympäristössä. Tähän ympäristöön kuuluu palaute-coach, 

joka on koulutettu esittämään negatiivinen tieto hienovaraisesti. (Fleenor ym. 2008, 17.) 

Kolme yleisintä tapaa antaa palauteta tuloksista ovat: kahdenkeskiset sessiot, ryh-

mäsessiot tai näiden kahden sekoitus. Tällä tarkoitetaan, että johdanto aiheeseen teh-

dään ryhmäasetelmana, mutta yksilöt tapaavat coachin kahden kesken ja keskustelevat 

tuloksista luottamuksellisesti. (Fleenor ym. 2008, 47–51.) 

 

2.3 Valmentava johtaminen 

 

2.3.1 Valmentavan johtamisen määritelmä 

 

Valmentava johtaminen pohjautuu ajatukseen, että työntekijöillä on mahdollisuudet itse 

löytää ratkaisut työhön liittyviin ongelmiin ja haasteisiin. He löytävät keinot saavuttaa ta-

voitteet ja kehittyvät näin lisää. Esimiehen roolina on avointen kysymysten esittäminen 

ja alaisten oivalluttaminen. Kysymysten esittäminen nähdään usein valmentavan johta-

misen tärkeimpänä ominaisuutena, mutta tärkeää on myös arvostava kuuntelu. (Kupias 

ym. 2014, 141.) 

 

Valmentavan esimiestyön tehokkuus perustuu alaiseen sekä pysyvän oppimisen aikaan-

saamiseen. Työntekijä nostetaan keskustelujen kunnioitetuksi päähenkilöksi. Valmenta-

van esimiehen roolina on auttaa alaista tarkentamaan ja konkretisoimaan tavoitteitaan, 

löytämään menetelmät niiden saavuttamiseksi ja löytämään tarvittavat voimavarat tai 

avun. (Kupias ym. 2014, 141.) 

 

Esimiehellä on monta roolia ja tehtävää, joihin kuuluu ennen kaikkea asioiden aikaan-

saaminen, ohjaaminen tiettyyn suuntaan sekä myös alaisten ajatteluttaminen ja merki-

tyksen rakentaminen. Valmentavan johtajan voidaan nähdä toimivan niin managerin, 

leaderin kuin coachinkin rooleissa tasavertaisesti.  (Ristikangas & Ristikangas 2013, 38.) 

Tilanteesta ja henkilöstä riippuu, minkä roolin toteuttaminen on tehokkainta, ja mikä rooli 

työssä painottuu eniten.  

 



14 

  

Näistä rooleista manager huolehtii asioiden ja prosessien toiminnasta, kuten seuraa so-

vittuja mittareita, tekee päätökset sekä vastaa tuloksen tekemisestä. Leader sen sijaan 

osoittaa organisaation suunnan hahmottamalla kokonaisuuksia, edistämällä ja ylläpitä-

mällä ryhmän ilmapiiriä sekä sitouttamalla henkilökuntaa. Coachin rooliin kuulu oivallut-

taa johdettaviaan toteuttamaan itseään kysymällä kysymyksiä, olemalla läsnä sekä tu-

kemalla unelmien ja tavoitteiden toteutumista. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 39–40.) 

 

Valmentava johtajuus on kuin tiimalasi, jossa perinteiset leaderin ja managerin roolit saa-

vat coach-näkökulmasta tärkeän lisän (kuvio 3). 

 

 

 

Kuvio 3.  Valmentavan johtajuuden ydinroolit (mukaillen Ristikangas & Ristikangas 2013, 38). 

 

Johtajuus perustuu valmentavalle suhtautumistavalle. Tämä sisältää kyvyn olla läsnä 

tässä ja nyt -hetkessä, yksilöiden huomioimisen, halun ymmärtää ja hyödyntää ryh-

mässä olevaa monimuotoisuutta, luottamuksen rakentamisena sekä yhteistyön suosimi-

sena. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 42.) 

 

Ristikangas ja Ristikangas (2013, 43) määrittelevät valmentavan johtamisen seuraa-

vasti: valmentava johtaminen on kokonaisvaltainen tapa olla, vaikuttaa toisiin ja tulla vai-

kutetuksi. Se on yhteistoimintaa, jossa arvostetaan, osallistetaan ja uskalletaan olla ta-

voitteellisia. Sen tavoitteena on, että kunkin yksilön potentiaali vapautetaan ryhmän ja 

Valmentava johtajuus

Coach

Manager

Leader

Ohjaamista 

tiettyyn 

suuntaan, 

toimintaan 

Ajatteluttamista, 

merkityksen raken-

tamista 

Aikaansaa-

mista, suorit-

tamista.  
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organisaation käyttöön, joka voimaannuttaa myös yksilöitä. Valmentavassa johtajuu-

dessa ensiarvoisen tärkeää on luottamus ja se, että se kuuluu kaikille. (Ristikangas & 

Ristikangas 2013, 43.) 

 

Valmentavan esimiesroolin tavoitteena on ihmisten osaamisen kehittäminen. Valmenta-

jan pääasiallinen keino tuottaa hyötyä organisaatiolle on auttaa ihmisiä oppimaan, kas-

vamaan ja kehittymään. Kun ihmiset havaitsevat, että esimies toimii vilpittömästi heidän 

osaamisensa ja kasvunsa puolesta, he antavat vastineeksi sitoutumisensa ja käyttävät 

resurssejaan työyhteisön tavoitteiden hyväksi. (Jalava 2001, 68.) 

 

2.3.2 Valmentavan johtajuuden osa-alueet 

 

Valmentavaan johtajuuteen kuuluu ajatus voimaannuttamisesta ja mahdollistamisesta, 

jossa innostutaan, innostetaan ja innovoidaan yhdessä sekä nyt-hetkestä ja tulevaisuu-

desta. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 43–44.) Valmentava johtajuus koostuu viidestä 

osasta: tavasta suhtautua toisiin, keinovalikoimasta, jolla päästään asetettuihin tavoittei-

siin, ryhmäkeskeisyydestä, olettamuksesta, että valmentava johtajuus kuuluu kaikille 

sekä luottamuksen tärkeydestä. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 44–45.) Nämä viisi 

osa-aluetta on kuvattuna tarkemmin seuraavissa kappaleissa: 

 

Ensimmäinen valmentavan johtajuuden osa on kokonaisvaltainen tapa suhtautua muihin 

ihmisiin. Valmentava johtaja kykenee näkemään alaisensa tasa-arvoisesti, arvostavasti 

ja inhimillisesti. Hän suhtautuu muihin kokonaisvaltaisesti tukien sekä persoonallista että 

ammatillista kasvua.  (Ristikangas & Ristikangas 2013, 44.) 

 

Toiseksi valmentavaa johtajuutta kuvataan johtajan keinovalikoimana. Valmentavan joh-

tajan on oltava kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja omien vuorovaikutustaitojensa pa-

rantamisesta, kuin myös yksilöiden ja ryhmän kannustamisesta ja tukemisesta. Riittävä 

itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen ovat tärkeää valmentamisessa, jossa tähdä-

tään prosessimaiseen ja päämäärätietoiseen kehitykseen. (Ristikangas & Ristikangas 

2013, 44.) 

 

Kolmantena valmentavan johtajuuden osa-alueena nähdään ryhmä keskipisteenä. Val-

mentavan johtajan tärkein keskittymisen kohde on ryhmässä ja sen mahdollisuuksien 

hyödyntämisessä. Ryhmän toimimiseen panostetaan yhdessä ja mitä enemmän työs-

kennellään keskenään, sitä enemmän kehitystä tapahtuu. Kun ryhmä menestyy, pyrkivät 
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myös muut parhaaseensa ja valmentava johtaja voi iloita kaikkien menestyksestä. (Ris-

tikangas & Ristikangas 2013, 45.) 

 

Neljäntenä osana nähdään, että valmentava johtajuus on kaikkien työyhteisön jäsenten 

asia ja se voi olla joko virallista tai epävirallista. Esimies voi virallisesti ottaa valmentavaa 

johtajuutta, mutta epävirallisesti se voi tulla esiin ryhmätilanteissa. Jokainen työyhteisön 

jäsen pystyy alkaa rakentaa itsessään olevaa valmentavaa johtajuutta. (Ristikangas & 

Ristikangas 2013, 45.) 

 

Viimeisenä valmentavan johtamisen osana on luottamus, sillä valmentava johtaminen 

rakentuu ennen kaikkea luottamuksesta. Luottamuksen syntymiseen ja pysyvyyteen vai-

kuttaa, pidetäänkö yhteisistä sopimuksista kiinni, kommunikoidaanko avoimesti sekä se, 

uskotaanko toisten osaamiseen. Luottamus mahdollistaa onnistumisista iloitsemisen ja 

kriittisten näkemysten puheeksi ottamisen. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 45.) 

 

Johtajan on opittava hallitsemaan vuorovaikutusprosessi yksilöiden kanssa, mikä on 

haastava tehtävä, sillä jokainen alainen on erilainen ja tämä erilaisuus on otettava huo-

mioon johtamisessa. Alaisen tehtäväkohtainen valmiustaso, joka määritellään arvioi-

malla alaisen osaamista, motivaatiota, itsenäisyyttä ja sitoutumista, voi vaihdella suu-

resti. Valmiustasosta riippuen johtajan on käytettävä erilaisia johtamistyylejä, joita ovat 

ohjaava, valmentava, osallistuva ja delegoiva tyyli. (Sydänmaanlakka 2012, 34.) 

 

2.3.3 Valmentavan johtamisen työkaluja ja toimintatapoja  

 

Avoimet, oivalluttavat kysymykset ovat valmentavan esimiehen tärkein työkalu. Nämä 

kysymykset alkavat sanoilla mitä, miten, missä ja milloin ja ne jättävät vaihtoehdot avoi-

miksi. Yleisesti avoimeen kysymykseen ei olekaan olemassa yhtä oikeaa vastausta, 

vaan siihen vastaaminen vaatii vastaajalta pohdintaa, punnitsemista ja myös oman nä-

kemyksen esiin tuomista. Avoimien kysymysten tavoitteena on saada valmennettavan 

ajatukset liikkeelle ja selkiyttää tämän omia ajatuksia. (Kupias ym. 2014, 143–144.) 

 

Avointen kysymysten esittämiseen liittyy vahvasti arvostava kuuntelu. Siinä kuuntelijan 

tavoitteena on kuunnella vastapuolta ilman ennakkokäsityksiä, ajatusrakennelmia tai ar-

voasetelmia. Esimiestyössä arvostava kuuntelu sekä antaa enemmän tietoa, että sääs-

tää aikaa. (Kupias ym. 144–145). Näin esimies saa aitoa tietoa alaisiltaan, sillä hänen 

kuunteluunsa luotetaan ja hänelle kerrotaan mielellään asioita. Aikaa säästyy siinä, kun 
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hänelle ei tarvitse kertoa asioita moneen kertaan, kun hän ei kuunnellut ensimmäisellä 

kerralla.  

 

Alaisen vastuuttaminen on olennainen työkalu valmentavassa johtamisessa, sillä sen 

yksi perusperiaatteista on, ettei esimies tee töitä alaisensa puolesta. Valmentava esi-

mies sen sijaan auttaa alaista, jotta hän kykenee itse tavoitteiden asettamiseen sekä 

saavuttamiseen. Valmentavaa esimiestä voidaankin pitää ennemmin kysyjänä ja oival-

luttajan kuin vastausautomaattina, jolta saa vastauksen kaikkeen. Vastuuttamisessa tär-

keää on, että esimies aidosti uskoo alaisensa kykyyn ja haluun oppia ja kehittyä. Haas-

teena vastuuttamisessa saattaakin olla, ettei esimies pysty luottamaan alaiseensa. Täl-

löin hän ei uskalla antaa tälle vastuuta, sillä pelkää hänen tekevän asian eri tavalla kuin 

hän tekisi itse tai jopa jättävän asian tekemättä. (Kupias ym. 2014, 146).  

 

2.3.4 Valmentava kulttuuri 

 

Valmentava kulttuuri saavutetaan korostamalla yhteistyötä, ei yksilösuorituksia. Innostu-

minen ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen näkyvät ja tuntuvat työyhteisön ilmapiirissä. 

Valmentavaan kulttuuriin pääsemiseksi tulisi kiinnitetään huomiota ainakin seuraavaan 

kolmeen osa-alueeseen: toimintatapoihin ja arvostuksiin, osaamisen kehittämiseen sekä 

vuorovaikutussuhteiden laadun syventämiseen.  (Ristikangas & Ristikangas 2013, 267.) 

 

Valmentavan kulttuurin rakentamisen on todettu edellyttävän organisaatiossa kehittä-

mismyönteisyyttä ja systemaattista työskentelyä asetettujen tavoitteiden saavutta-

miseksi. Usein yritysten henkilöstö- ja kehittämisosastot elävät omassa kuplassa erillään 

yhteisestä strategiasta. Tämän yhteisen suunnan puuttuminen saattaa estää todellisten 

muutosten saavuttamisen. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 268.) 

 

Kulttuuri muuttuu vain vähän kerrallaan ja konkreettisten ja yhtenäisten linjausten kautta. 

Strategia ei yksinään muuta toimintaa, mikäli itse lähijohtaminen ei toimi. Lähijohtami-

sessa tarvitaan kannustavaa asennetta uusien toimintatapojen opetteluun ja niiden vah-

vistamiseen. Samalla vaaditaan myös vanhojen tapojen häivyttämistä matkalla kohti yh-

teistä visiota. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 268.) 

 

Ylimmän johdon toiminta on tärkeässä asemassa valmentavan kulttuurin rakentami-

sessa. Usein heidän liikkeitä ja esimerkkiään seurataan tässäkin asiassa niin hyvässä 

kuin pahassa. Kun ylin johto ja erityisesti toimitusjohtaja ovat sitoutuneet valmentavaan 
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johtajuuteen, myös johtamista aletaan johtaa. Vaikutukset alkavat näkyä asteittain myös 

keskijohdon toiminnassa, kun heitä valmennetaan uuden toimintatavan edustajiksi. (Ris-

tikangas & Ristikangas 2013, 269.) 

 

3 Espoolainen johtaminen 

 

3.1 Espoon kaupungin johtamisen kehittäminen 

 

Espoon kaupungin johtamisen kehittäminen aloitettiin samalla, kun ensimmäistä ns. nar-

ratiivista strategiaa, Espoo-tarinaa alettiin luoda vuonna 2012. Vuonna 2012 käynnistet-

tiin espoolaisen johtamisen kehittämisen aloitushanke, ja kaikki organisaation esimiehet 

sekä johtavat asiantuntijat kutsuttiin keskustelemaan arvoista Esimiesareena-nimiseen 

tapahtumaan. Tapahtuman lopputuloksena kiteytettiin yhteiset johtamisen arvot eli es-

poolaisen johtamisen kulmakivet. Nämä arvot lopulta kiteytyivät seuraavasti: asiakasläh-

töinen toiminta, vastuullinen edelläkävijyys, johtajana, esimiehenä ja asiantuntijana kas-

vaminen sekä arjen sujuvoittaminen (kuvio 4). 

 

 

 

Kuvio 4. Espoolaisen johtamisen kulmakivet (Espoo-tarina ja espoolainen johtaminen). 
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Espoolaisen johtamisen kehittämisen projektissa, ESJOssa, ryhdyttiin kehittämään es-

poolaista johtamista yhdessä esimiesten kanssa ja valmisteltiin espoolaista johtamismal-

lia. Ihmisten ja toiminnan johtamisessa korostuvat arvostava vuorovaikutus ja valmen-

tava, tavoitteellinen yhteistyö aikaansaamisen lähtökohtana. Uusi johtamismalli taas liit-

tyy kaupungin yhteisiin johtamisen foorumeihin ja prosesseihin. Johtamismallilla pyritään 

sujuvoittamaan Espoo-tarinan toimeenpanoa ja operatiivista johtamista. (Kestävä johta-

misen kehittäminen 2017, 24.) 

 

Espoolaisen johtamisen kehittämisen projektin yhteydessä uudistettiin myös uusien esi-

miesten johtamisvalmennuskokonaisuus. Tavoitteena oli yhtenäistää sekä parantaa joh-

tamista organisaatiossa sekä valmentaa uusille esimiehille johtamista espoolaisten joh-

tamisen arvojen mukaisesti. Uusille esimiehille suunnattu valmennuskokonaisuus pitää 

sisällään kolme eri valmennusta: Espoolainen johtaminen tutuksi -verkkokurssin, Esimie-

hen työkalut ja tehtävät sekä Espoolainen johtaminen omaksi, joista viimeisimpänä suo-

ritettava ja tutkimuksen kohteena oleva valmennus on sisällöltään laajin ja pakollinen 

kaikille uusille esimiehille. (Saaristo 2018.) 

 

Nykyään on huomioitava, että johtajuuteen kasvetaan ja sitä on mahdollista kehittää ja 

oppia. Sitä voidaan myös tietyssä määrin opettaa, erityisesti organisaation sisällä. Ennen 

erilaiset korkeakoulujen ja yksityisten johtamiskoulutusorganisaatioiden yleiset johtamis-

koulutukset olivat suosittuja, mutta nykyisin myös yrityskohtaiset esimies- ja koulutusjär-

jestelmät ovat yhä suositumpia. Näiden koetaan palvelevan paremmin yksittäisen orga-

nisaation intressejä. (Salmimies 2008, 175–176.) Näin on toimittu myös Espoossa, kun 

uusi johtamisvalmennus otettiin käyttöön vuonna 2017. Espoolainen johtaminen omaksi 

-valmennusta lähdettiin aluksi kehittämään ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa, 

jonka jälkeen valmennuksen kehittäminen ja toteuttaminen tehtiin organisaation sisäi-

sesti.   

 

3.2 Espoolainen johtaminen omaksi -valmennuksen sisältö ja tavoitteet 

 

Johtamisvalmennuksen sisältöä kuvataan Espoon kaupungin intranetissä olevassa kou-

lutuskalenterissa seuraavalla tavalla:  

Kolmipäiväinen Espoolainen johtaminen omaksi -valmennus tarjoaa uusille esi-
miehille mahdollisuuden tutustua syvemmin espoolaiseen johtamiseen. Valmen-
nuksessa tutustutaan espoolaisen johtamisen kulmakiviin ja käydään läpi toimin-
nan, ihmisten sekä itsensä johtamisen teemoja. Valmennusmenetelmä on esimie-
hiä osallistava, ja sen aikana tehdään omaan toimintaan ja kehittymiseen liittyviä 



20 

  

tehtäviä. Valmennuksen aikana esimiehet keräävät johtamispalautteen ja saavat 
tukea palautetulosten hyödyntämiseen. (Espoon kaupunki 2018 a.) 

 

Espoolaisen johtamisen kulmakivet ovat olennaisessa osassa Espoolainen johtaminen 

omaksi -valmennusta. Kulmakivet ovat ymmärrettävissä monella tavalla, ja tarkoituksena 

onkin, että jokainen löytää niistä oman merkityksen työssään. Johtamisen kulmakiviä 

käsitellään valmennuksessa oman työn kautta. Valmennukseen kuuluu harjoitus, jossa 

kulmakivet on tulostettu ja järjestelty ympäri huonetta ja jokaisen kohdalle on varattu 

suuri lehtiötaulu eli fläppitaulu. Esimiehet kiertävät pienryhmissä jokaisen johtamisen kul-

makiven luona ja miettivät, kuinka konkretisoivat mitäkin kulmakiveä omaan toimintaan. 

Tämän jälkeen he kirjoittavat ajatuksensa fläppitaululle. Kun kaikki kulmakivet on kier-

retty, käydään vielä valmennusryhmän yhteinen keskustelu. Päivän lopuksi tuotokset ku-

vataan ja jaetaan osallistujille valmennuksen sähköisen oppimisalustan kautta, joten nii-

hin on mahdollista palata vielä myöhemmin. (Valmentajan käsikirjoitus 2018.) 

 

Johtamistaidot on Espoossa kuvattu kahdeksaksi johtamis- ja esimiestyön ammatil-

liseksi rooliksi, joita kutsutaan espoolaisen esimiehen johtamisrooleiksi. Roolien taustalla 

on ajatus, että vahvoja rooleja voi oppia hyödyntämään enemmän ja vaikeilta tuntuvia 

rooleja voi aina harjoitella. Tärkeää on välillä pysähtyä miettimään mistä rooleista voisi 

olla erityistä hyötyä ajankohtaisessa tilanteessa. (Valmentajan käsikirjoitus 2018.) Joh-

tamisroolit ovat toimintaympäristön tuntija, uudistaja, asiakkaan kumppani, vastuullinen 

toimija, tuloksen tekijä, kannustava valmentaja, arjen sujuvuuden mahdollistaja ja muita 

arvostava vuorovaikuttaja (kuvio 5).  

 

Toimintaympäristön tuntija on perehtynyt johtamansa toiminnan sisältöön ja toimintaym-

päristöön. Hän huolehtii aktiivisesti siitä, että oma yksikkö tai ryhmä kehittyy ammatilli-

sesti sekä uudistuu ja muuttuu alan vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että yksikkö 

tai ryhmä on aktiivisesti ja tavoitteellisesti mukana sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa 

ja foorumeissa. (Espoolainen johtaminen. Oman johtamisen kehittäminen 2017.) 

 

Uudistaja osaa innostaa työyhteisöä toteuttamaan visiota ja strategiaa. Hän pystyy toi-

mimaan innovatiivisena kehittäjänä, joka tunnistaa strategiaa tukevat uudet ideat ja aja-

tukset ja joka uskaltaa viedä niitä eteenpäin organisaatiossa. Hän toteuttaa muutoksia 

tavoitteellisesti hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Hän huolehtii 

arjen perustyön jatkuvasta parantamisesta yhdessä henkilöstön kanssa. (Espoolainen 

johtaminen. Oman johtamisen kehittäminen 2017.) 
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Asiakkaan kumppani huolehtii siitä, että yksiköllä on yhteinen käsitys toiminnan tai pal-

velujen asiakkaista, käyttäjistä tai muusta kohderyhmästä. Hän huolehtii siitä, että asi-

akkaiden tarpeet ja kokemukset sekä muut määrälliset ja laadulliset asiakastiedot selvi-

tetään systemaattisesti. Hän tuo aktiivisesti esille asukas- ja asiakasnäkökulman tavoi-

teasetannassa ja toiminnan kehittämisessä. (Espoolainen johtaminen. Oman johtamisen 

kehittäminen 2017.) 

 

Vastuullinen toimija toimii esimerkillisesti organisaation määrittelemien toimintatapojen 

ja arvojen mukaisesti. Hän kehittää toimintaa kestävästi sen kaikilla alueilla. Hän huomioi 

päätöksissään myös organisaation laajempaa näkökulmaa eikä ainoastaan oman yksi-

kön etua. Hän hakee muiden näkemyksiä ja asiantuntemusta aktiivisesti ennen päätök-

sen tekoa. Hän puuttuu epäkohtiin ja pyrkii ratkaisemaan ne. Hän vetää rajoja työlle ja 

huolehtii omista voimavaroistaan. (Espoolainen johtaminen. Oman johtamisen kehittä-

minen 2017.) 

 

Tuloksen tekijä muistuttaa yhteisöä asetetuista tavoitteista ja varmistaa, että työssä kes-

kitytään suunnitelmien mukaisiin tehtäviin. Hän huolehtii siitä, että resursseja käytetään 

tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän käyttää oman ai-

kansa olennaisiin asioihin ja näyttää siten muille esimerkkiä. (Espoolainen johtaminen. 

Oman johtamisen kehittäminen 2017.) 

 

Kannustavan valmentajan johtamisessa näkyy myönteinen ihmiskuva ja usko oppimi-

seen ja osaamisen kehittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen. Hän valmentaa ryh-

määnsä ottamaan vastuuta omasta työstään ja sen kehittämisestä. Hän antaa myön-

teistä palautetta ja rohkaisee muita työssä. Hän suhtautuu rakentavasti epäonnistumisiin 

ja kannustaa organisaatiota oppimaan niistä. Hän huolehtii ryhmän yhteistyöstä ja ilma-

piiristä sekä henkilöstön työhyvinvoinnista. (Espoolainen johtaminen. Oman johtamisen 

kehittäminen 2017.) 

 

Arjen sujuvuuden mahdollistaja johtaa työtä joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän 

varaa riittävästi aikaa johtamistyölle ja varmistaa että tehtävät ja roolit on selkeästi mää-

ritetty ja että yksikön tai ryhmän viestit kulkevat sujuvasti. Hän hoitaa hallinnolliset asiat 

ajallaan ja selvittää arjen työn asioita tehokkaasti. Hän seuraa taloutta ja hoitaa henki-

löstösuunnittelua systemaattisesti neuvotellen oman esimiehensä kanssa. Hän delegoi 

asiat tarkoituksenmukaisesti. Hän pyrkii muuttamaan hänen päätösvallassaan olevat 

käytännöt sujuvimmiksi ja poistaa esteitä. Hän kykenee järjestelemään myös oman 
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työnsä tehokkaasti ja aikataulujen mukaisesti. (Espoolainen johtaminen. Oman johtami-

sen kehittäminen 2017.) 

 

Muita arvostava vuorovaikuttaja on hyvä ja monipuolinen viestijä, joka esittää asiat sel-

keästi ja ymmärrettävästi. Hän keskustelee säännöllisesti henkilöstön kanssa toimin-

nasta sekä työnantajan viesteistä ja päätöksistä.  Hän on hyvä kuuntelija, joka osoittaa 

arvostavansa muita myös silloin, kun esille tulee eriäviä näkemyksiä. Hän osaa vastaan-

ottaa itseään koskevaa palautetta. (Espoolainen johtaminen. Oman johtamisen kehittä-

minen 2017.) 

 

 

 

Kuvio 5. Espoolaisen esimiehen kahdeksan johtamisroolia (Espoolainen johtaminen. Oman joh-
tamisen kehittäminen 2017). 

 

Johtamisroolien on tarkoitus avata esimiehelle erilaisia rooleja, joita esimiestyössä voi 

esimerkiksi olla käytettävissä. Valmennuksessa roolit käydään läpi ja osallistujat pääse-

vät pohtimaan, minkä roolin he näkevät omana vahvuusalueenaan ja mitä roolia he voi-

sivat edelleen kehittää. Valmennuksessa johtamisrooleja käsitellään toiminnallisessa 

harjoituksessa. Esimiehille jaetaan kortit, joissa on kuvattuna edellä esitellyt espoolaisen 

esimiehen johtamisroolit. Esimies valitsee yhden roolin, jonka kokee vahvuusalueenaan. 
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Ryhmäläiset jaetaan pienryhmiin, joissa jokaisen tavoitteena on kertoa toisille tarkemmin 

miksi ovat hyviä juuri sillä alueella. (Valmentajan käsikirjoitus 2018.) 

 

Harjoituksen toisessa vaiheessa hyödynnetään omia kehittämiskohteita, jonka jokainen 

on miettinyt valmennuksen ennakkotehtävässä. Näitä kehittämiskohteita peilataan eri 

rooleihin, ja näin pyritään löytämään rooli, johon kehittämiskohde liittyy. Tämän jälkeen 

osallistujat jakautuvat ryhmiin kehittämiskohteeseen liittyvän roolin mukaan. Ryhmäläi-

set keskustelevat omista kehittymiskohteistaan ja sen suhteesta kyseiseen johtamisroo-

liin. (Valmentajan käsikirjoitus 2018.) 

 

Valmennukseen kuuluu myös ensimmäisen valmennuspäivän jälkeen kerättävä 360-joh-

tamispalaute, jossa hyödynnetään johtamisrooleja. 360-palautteeseen kuuluu, että esi-

miehen omat johdettavat, oma esimies ja kollegat antavat oman palautteensa siitä, miten 

itse kokevat esimiehen käyttävän ja edustavan näitä eri johtamisen rooleja. Esimies ar-

vioi myös itse, kuinka soveltaa mitäkin roolia. (Valmentajan käsikirjoitus 2018.) 

 

Valmennuksessa esimiehiä ohjeistetaan tulkitsemaan palautteita niin, ettei tulos ole ar-

vio tai ehdoton totuus vaan ennemminkin toisten antama subjektiivinen palaute. Tästä 

huolimatta on kuitenkin tärkeää kuulla tämä palaute ja huomioida se omassa johtami-

sessa, vaikka se ei edustakaan totuutta kenestäkään ihmisenä. Esimiehiä ohjeistetaan 

tulkitsemaan palautteita suhteessa palautteen saajan ja hänen ryhmänsä/yksikkönsä ta-

voitteisiin ja toimintaympäristöön eli suhteessa siihen, mikä on tärkeää. (Valmentajan 

käsikirjoitus 2018.) 

 

Palautekonseptin alustuksen jälkeen esimiehet itse jakavat valmentajalta sähköpostitse 

saamansa kyselyyn johtavan verkkolinkin alaisille, esimiehelle sekä kollegoille. Vastauk-

set käsitellään henkilöstön kehittämisen tiimin toimesta ja annetaan esimiehelle koottuna 

tarkasteltavaksi. Esimies ei pääse näkemään yksittäisiä vastauksia vaan vastaukset on 

koottu muiden vastaukset suhteessa esimiehen omaan arvioon. Palautetulokset käy-

dään vielä läpi esimiesten kanssa valmennukseen kuuluvassa ryhmäcoaching-tapaami-

sessa, jossa he saavat lisäapua tulosten tulkitsemiseen. (Valmentajan käsikirjoitus 

2018.) 

 

Uuden esimiehen valmennukselle on asetettu tiettyjä tavoitteita. Valmennuksen toivo-

taan antavan esimiehille valmiudet valita oikeanlainen johtamisrooli tilanteen mukaan. 
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Heidän siis toivotaan tiedostavan, että johtamisrooleja on erilaisia ja osa on itselle luon-

tevampia kuin toiset. Tavoitteena on kuitenkin soveltaa rooleja kuhunkin tilanteeseen 

itselle sopivalla tavalla. (Saaristo 2018.) 

 

Tämän lisäksi valmennuksen käyneiltä esimiehiltä toivotaan valmiutta soveltaa valmen-

tavaa johtamista toiminnassaan aina kun mahdollista. Espoon kaupungilla ei ole sitou-

duttu yhteen johtamisen suuntaukseen tai ideologiaan, mutta on huomattu, että valmen-

tava johtaminen tuo hyviä tuloksia ja siihen pyritään kannustamaan. Heiltä toivotaan li-

säksi kykyä pitää tasapaino jämäkän johtamisen sekä valmentavat johtamisen välillä. 

Tällä tarkoitetaan kykyä ymmärtää, missä tilanteissa alaiset tarvitsevat selkeitä vastauk-

sia ja milloin taas valmentava johtaminen palvelee paremmin. (Saaristo 2018.) 

 

Valmennuksen käytyään esimiesten odotetaan lisäksi olevan tavoitteellisia: asettavan 

itselleen sekä alaisilleen selkeät tavoitteet ja myös seuraavan näitä. Valmennuksen käy-

tyään esimiehiltä toivotaan määrätietoista suhtautumista sekä tavoitteellisuutta myös 

oman johtamisen kehittämiseen. Valmennuksessa toteutetaan oman johtamisen kehit-

tämisen suunnitelma, ja esimiehiltä toivotaan suunnitelman toteutumisen seurantaa 

myös valmennuksen jälkeen. (Saaristo 2018.) 

 

4 Laadullinen opinnäytetyö 

 

4.1 Aineiston kerääminen 

 

Opinnäyteyön otoksen kartoittamiseen käytetään Espoon kaupungin henkilöstön kehit-

tämisen ryhmän luomaa esimiesrekisteriä, jossa seurataan espoolaisten esimiesten 

osallistumista johtamisvalmennuksiin. Rekisteristä on mahdollista eritellä valmennuksen 

käyntivuosi, esimiestehtävissä aloittamisen vuosi, esimiesrooli (lähiesimies, hallinnolli-

nen esimies, asiantuntija tai johdon foorumin jäsen), toimiala, tulosyksikkö ja sähköpos-

tiosoite. Tutkimuksen kohderyhmänä on Espoon kaupungin esimiehet, jotka ovat osal-

listuneet uudistettuun Espoolainen johtamisen omaksi -valmennukseen. Espoolainen 

johtaminen omaksi -valmennus uudistettiin vuonna 2017, joten vuosina 2017 - 2018 val-

mennuksen käyneet esimiehet kuuluvat perusjoukkoon. Teknisen ja ympäristötoimen 

esimiehet on rajattu pois tutkimuksesta, sillä he ovat osallistuneet vuosina 2017–2018 

omaan, räätälöityyn esimiesvalmennukseen. 
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Vuosina 2017–2018 Espoolainen johtaminen omaksi valmennuksen käyneitä esimiehiä 

on 51. Jotta saatiin mahdollisimman pätevää tietoa valmennuksen käyneiden esimiesten 

kyvystä siirtää sekä arvioida valmennuksessa opittua tietoa käytäntöön, perusjoukko ra-

jattiin edelleen vuonna 2017 käyneeseen 27 esimieheen. Tämä joukko on tutkimuksen 

tekohetkellä käynyt valmennuksen noin vuosi sitten, joten heillä on ollut paremmin aikaa 

soveltaa valmennuksen oppeja käytäntöön ja arvioida oppimaansa. Tutkimuksen perus-

joukko on rajattu lähiesimiehiin, jotta vastausten vertailukelpoisuus säilyy saman roolin 

ja aseman avulla. Uudistetun valmennuksen käyneitä lähiesimiehiä on 14, ja tämä ryhmä 

on tutkimuksen perusjoukko. Tutkimuksen perusjoukko oli pieni, vain 14 henkilöä, joten 

otantaa ei ollut tarpeen tehdä. 

 

Tutkimuksen perusjoukko oli vain 14 henkilöä, joten kaikkia perusjoukkoon kuuluvia pää-

tettiin lähestyä sähköpostitse. Sähköpostin lähettäjänä toimi valmennuksen toinen sisäi-

nen valmentaja henkilöstön kehittämisen ryhmästä ja se lähetettiin 6.6.2018. Tämän 

nähtiin lisäävän haastatteluun osallistuvien määrää, sillä hän oli jo luonut henkilöihin jon-

kinlaisen suhteen valmennuksen aikana, eikä viesti tullut ulkopuoliselta. Sähköpostissa 

henkilöt ohjattiin ottamaan yhteyttä tutkimuksen tekijään sähköpostitse.  

 

Kiinnostuksensa tutkimukseen osallistumisesta osoitti kolme henkilöä. Kiinnostuneiden 

pientä määrää saattaa selittää viestin lähettämisen ajankohta, sillä se oli lähellä kesälo-

mia ja kohderyhmä saattoi nähdä tutkimukseen osallistumisen haasteellisena. Lisäksi 

vähäiseen kiinnostukseen saattoi vaikuttaa se, että valmennuksesta oli noin vuosi aikaa, 

eikä aihe enää tuntunut ajankohtaiselta. Lisäksi heikkoa osallistumismotivaatiota voi se-

littää se, ettei tutkimukseen osallistumisesta palkittu millään.  

 

Haastattelut toteutettiin kahden viikon aikana 19.7–2.8.2018. Kaikki haastateltavat toimi-

vat eri tehtävissä sekä toimipisteissä, mutta tämän ei katsottu haittaavan kahdesta eri 

syystä. Ensinnäkin, tutkimuksesta kaivattiin kokonaisvaltaisia tuloksia johtamisen tilasta 

sekä valmennuksen vaikutuksista. Toiseksi, johtaminen on universaali teema, joka ei 

juuri poikkea alojen kesken. Espoon kaupungin johtamisvalmennusten osallistujat tule-

vat hyvin erilaisilta toimialoilta ja työtehtävistä, joten myös haastattelut olivat luonnollista 

toteuttaa monialaisesti. Kaksi henkilöistä työskenteli sosiaali- ja terveystoimen palveluk-

sessa, toinen terveyspalveluissa ja toinen perhe- ja sosiaalipalveluissa. Kolmas haasta-

teltava työskenteli konserniesikunnan palveluksessa.  
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Yksi haastateltavista oli juuri ennen haastattelua vaihtanut työtehtävää kaupungin si-

sällä, eikä enää haastatteluhetkellä toiminut esimiestehtävissä. Tämän ei katsottu hait-

taavan tutkimusta, sillä hän toimi esimiehenä valmennuksen aikana sekä noin vuoden 

sen jälkeen ja pystyi näin peilaamaan valmennuksen vaikutuksia omaan työhönsä esi-

miesasemassa.  

 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla ja niiden kesto oli noin tunnin. Haas-

tattelut nauhoitettiin ja tästä sovittiin jokaisen haastateltavan kanssa haastattelun alussa. 

Tämä mahdollisti haastattelijan sekä haastateltavan täyden keskittymisen sekä läsnä-

olon keskusteluun. Lisäksi se helpotti haastattelujen läpi käyntiä, litterointia ja koodaa-

mista jälkikäteen. Haastattelu pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman käytännönlähei-

sesti tuoden esiin esimiesten omia kokemuksia sekä näkemyksiä asioista. 

 

Tutkimuksessa oli tarkoitus tuottaa syvällisempää tietoa valmennuksen käyneiden koke-

muksista sekä esimiestaidoista, joten menetelmänä haastattelu palvelee tämän selvittä-

misessä parhaiten. Haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelulla 

tarkoitetaan keskustelua, johon tutkija on etukäteen miettinyt aiheet eli teemat, joista 

keskustellaan. Nämä teemat saadaan tutkittavan ilmiön ennakkonäkemyksestä. (Kana-

nen 2014, 70.) Haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu, sillä se vapauttaa haas-

tattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo näin tutkittavien äänen kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 48).  

 

Haastattelu rakennettiin johtamisvalmennuksessa käsiteltyjen pääteemojen ympärille. 

Valmennuksen sisällön laajuudesta johtuen osa valmennuksen sisällöstä rajattiin pois ja 

tutkimuksessa keskityttiin valmennuksen keskeisiin sisältöihin: espoolaisen johtamisen 

arvoihin, itsensä johtamiseen ja valmentavaan johtamiseen. Teemahaastattelussa käsi-

teltiin näitä kolmea keskeistä teemaa (ks. liite 1). 

 

Tavoitteena oli selvittää näiden pääteemojen kautta, mitä vaikutuksia valmennuksella oli 

näihin aiheisiin liittyen. Lisäksi haastattelussa pyrittiin selvittämään, miten valmennuk-

seen osallistuneet esimiehet nykyisin toimivat Espoon kaupungilla organisaation arvo-

jen, itsensä johtamisen sekä valmentavan johtamisen suhteen ja kuinka he nämä asiat 

kokevat. 
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Teemahaastattelussa haastateltavat saivat vapaasti kertoa ajatuksistaan sekä kokemuk-

sistaan edeltä päätettyihin teemoihin liittyen. Teemahaastattelussa haastattelija varmis-

taa, että kaikki etukäteen päätetyt teemat käydään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 

vaihtelevat haastattelusta toiseen (Eskola & Suoranta 1998, 87). Teemat painottuivat 

haastateltavien työssä eri tavalla ja haastattelussa pyrittiin keskittymään niihin teemoi-

hin, jotka kullekin haastateltavalle merkitsivät eniten. Teemojen järjestys ja laajuus vaih-

telivat keskustelujen mukaan, mutta jokainen teema käytiin haastattelussa suunnitellusti 

läpi. 

 

Organisaation arvoista keskusteltiin haastatteluissa johtamisen kulmakivien kautta. 

Haastattelussa selvitettiin, onko esimiehillä tiedossa espoolaisen johtamisen kulmakivet, 

sekä näyttäytyvätkö nämä heille arjessa ja miten. Lisäksi haastattelussa pyrittiin selvit-

tämään, mikä oli valmennuksen vaikutus johtamisen kulmakivien sisäistämiseen sekä 

näiden näkymiseen arjessa.  

 

Itsensä johtamista pyrittiin selvittämään erilaisten itsensä johtamisen keinojen kautta. 

Näitä keinoja tutkittiin ennen haastatteluja itsensä johtamiseen liittyvän kirjallisuuden 

avulla. Näitä keinoja ovat muun muassa oman toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteiden 

asettaminen, ajanhallinta ja palautteen vastaanottaminen. Kun tiedossa oli, minkälaiset 

tekijät liittyvät itsensä johtamiseen, pyrittiin selvittämään käyttävätkö esimiehet näitä kei-

noja työssään sekä arjessaan. Näitä itsensä johtamisen keinoja käsiteltiin etenkin niiden 

näkymisenä käytännön työssä, mutta myös näiden keinojen yhteyttä valmennukseen 

sekä sieltä saatuihin käytännön oppeihin.  

 

Haastattelussa selvitettiin itsensä johtamisen toteuttamista myös valmennuksessa luo-

dun henkilökohtaisen oman johtamisen kehittämisen suunnitelman kautta. Valmennuk-

sessa jokainen esimies laati oman johtamisen kehittämisen suunnitelman, jota on tarkoi-

tus seurata myös valmennuksen jälkeen. Haastatteluissa palattiin tähän suunnitelmaan 

ja selvitettiin haastateltavilta suunnitelman nykytilanteen sekä tehdyt toimenpiteet suun-

nitelman toteuttamiseksi. Tämän avulla saatiin osaltaan tietoa haastateltavien itsensä 

johtamisen tilasta.   

 

Valmentavaa johtamista käsiteltiin haastattelussa kahdesta eri näkökulmasta. Ensim-

mäisenä pyrittiin selvittämään henkilötasolla, kuinka valmentavaa johtamista sovelletaan 

käytännössä. Tavoitteena oli selvittää, ovatko haastateltavat soveltaneet valmentavaa 
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johtamista ja millä tavoin. Lisäksi tavoitteena oli saada tietää, saivatko haastateltavat 

valmennuksesta apuja soveltaa valmentavaa johtamista työssään enemmän.  

 

Toiseksi valmentavan johtamisen teemaa lähestyttiin organisaatiotasoisesti. Espoon 

kaupunki kertoo kannustavansa esimiehiä valmentavaan johtamiseen ja haastattelussa 

pyrittiin selvittämään myös tämän näkymistä käytännössä. Haastattelussa oli tavoitteena 

saada tietoa espoolaisen johtamisen yleistilasta, asenteista, sekä kannustamisesta val-

mentavaan johtamiseen kohderyhmässä. Näiden pääteemojen lisäksi haastattelussa kä-

siteltiin myös esille tulleita muita valmennuksen teemoja, joita esimiehet halusivat nostaa 

esiin. 

 

4.2 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysointia varten nauhoitettu aineisto kirjoitettiin kirjalliseen muotoon eli lit-

teroitiin. Teemahaastatteluaineisto kirjoitetaan tekstimuotoiseksi mahdollisimman sana-

tarkasti. Litterointi voidaan tehdä eri tarkkuudella, tarkin taso huomioi puheen lisäksi 

eleet, äänenpainot ja tauot. Karkeimmalla tasolla kirjoitetaan ylös vain lauseen ydinasia 

tiivistetyssä muodossa. (Kananen 2014, 101–102.) Tämän opinnäytetyön aineisto litte-

roitiin perusmuotoisesti, eli sanatarkasti, mutta jättäen erilaiset äännähdykset, tauot ja 

selkeästi aiheeseen liittymättömät keskustelut pois. Tämä oli riittävä taso, sillä taukojen 

ja äännähdysten ei nähty olevan merkityksellisiä tutkimuksen kannalta, mutta sanatarkat 

kuvaukset haluttiin talteen. Raaka-aineistoa muodostui kirjoitettuna noin 8 000 sanaa.  

 

Litteroinnin jälkeen teksti tiivistettiin koodaamalla. Laadullisen tutkimuksen aineistot ovat 

usein suuria ja niiden käsittely sekä analysointi alkuperäisessä muodossa on haastavaa. 

Tekstiä täytyy tiivistää, jotta aineiston sisään voidaan nähdä. Yksi tekstin selkeyttämisen 

keinoista on koodaaminen, jossa yhdistetään samaa tarkoittavat asiat, sekä asiat joilla 

on yhteinen elementti. (Kananen 2014, 103–104.) Tässä opinnäytetyössä koodaami-

seen käytettiin Word-tekstinkäsittelyohjelmiston Kommentti-toimintoa. Kommenteilla 

merkittiin ja nimettiin yhteiset asiakokonaisuudet, jotka aineistosta havaittiin. Komment-

tien avulla yhdistetyt asiat poimittiin erilliseen Word-tiedostoon nimettyjen kokonaisuuk-

sien alle ja näin tulosten tulkitseminen helpottui.  
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5 Tulokset 

 

5.1 Johtamisen kulmakivet ja johtamiskulttuuri 

 

Seuraavissa luvuissa opinnäytetyön tulokset käydään läpi teemoittain arvojohtamisen, 

itsensä johtamisen ja valmentavan johtamisen osalta. Yhtenä teemana haastatteluissa 

oli espoolaisen johtamisen arvot eli johtamisen kulmakivet, näiden ymmärtäminen sekä 

espoolainen johtamiskulttuuri yleisesti.  

 

Monelle haastatellulle johtamisen kulmakivet tulivatkin ensimmäisenä mieleen, kun pa-

lattiin valmennuksen sisältöön. Kaikille haastatelluille espoolaiset johtamisen arvot (joh-

tamisen kulmakivet) olivat tutut haastatteluhetkellä. Haastatteluissa kävi ilmi, että johta-

misen kulmakivet olivat myös osalle haastateltavista tutut jo ennen valmennusta.  

 

Kulmakivet olivat tulleet työssä vastaan jo aiemmin, ja eräs haastateltava kertoi, että 

johtamisen kulmakivet olivat jo hänen aiemmassa asiantuntijatyössä vahvasti läsnä. Hän 

näki espoolaisen arvomaailman hyvin tärkeänä työssä, niin asiantuntijana kuin esimie-

henä työskennellessä. Keväisin järjestettävä Esimiesareena oli vahvistanut arvojen läs-

näoloa ja niistä on tultu enemmän tietoisiksi juuri tapahtuman kautta.  Yksi haastateltava 

kuitenkin mainitsi, että vaikka johtamisen arvot olivat läsnä jo asiantuntijatyössä, ne eivät 

olleet ”iso juttu”, vaikka hän kokikin tärkeäksi tunnistaa organisaation arvomaailman 

osana omaa perustehtävää.  

 

Vaikka osalle kulmakivet olivat tutut jo ennen valmennusta, haastatellut olivat löytäneet 

johtamisen kulmakiville uusia merkityksiä omassa työssään valmennuksen avulla. Val-

mennus oli auttanut miettimään, mitä kulmakivet voisivat tarkemmin omassa työssä tar-

koittaa. Eräs esimies kertoi saaneensa valmennuksessa johtamisen kulmakivet konk-

reettisemmalle tasolle: 

 

Johtamisen kulmakivistä ja esimiesrooleista tulee mieleen, että oon niitä katellu 
mut sit siellä ne saatiin semmoselle konkreettiselle tasolle et sitä ennen ne oli vä-
hän semmosii epämääräsempiä. Mut et sen pysty niinku paremmin siihe omaan 
työhön miettii et mitä ne vois siinä tarkottaa. 
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Toinen esimies oli konkreettisten esimerkkien lisäksi oivaltanut, että arvoilla voi olla mo-

niulotteisempiakin merkityksiä, kuin hän oli ennen valmennusta ajatellut. Hän kertoi esi-

merkin, kuinka valmennus auttoi pohtimaan arvoja myös eri näkökulmasta ja kuinka sa-

malla arvolla voi olla monta eri merkitystä: 

 

Siellä tuli hyviä pointteja, semmosia mitä ei ollu ite ajatellu että millanen voi olla 
esimerkiksi asiakas- ja asukaslähtöinen toiminta. Miten sitä voi miettiä eri tavoilla, 
että ei se oo välttämättä vaan että yks henkilö saa ihan maailman parasta palveluu 
vaan myös että kaikille henkilöille ois palveluita. 

 

Valmennuksessa arvoja käsiteltiin ensin pienryhmissä keskustellen ja sen jälkeen koko 

ryhmän kesken. Eräs haastateltava kertoi muiden henkilöiden ajatusten laajentaneen 

myös omaa ajatusmaailmaansa arvojen ymmärtämisestä. Hänen mukaansa muilta esi-

miehiltä oli saanut pohdittavaksi uusia näkökulmia arvojen merkitykseen ja moniulottei-

suuteen erilaisissa työtehtävissä. Muiden esimiesten esimerkit arvojen konkreettisista 

merkityksistä olivat herättäneet uusia ajatuksia ja malleja siitä, mitä arvot voisivat tarkoit-

taa myös omassa työssä.  

  

Organisaation yhteiset johtamisen arvot ja niiden näkyminen käytännössä jakoivat haas-

tateltavien ajatuksia. Eräs haastateltu koki, että Espoolla on selkeä johtamisen linja ja 

yhteiset arvot.  Hän koki tärkeäksi, että johtamista tuetaan ja siihen panostetaan näky-

västi. Hänen mukaansa esimerkiksi selkeät viitekehykset, kuten kyseessä oleva valmen-

nus, sekä johtamisen arvot, luovat johtamiseen tärkeän tuen sekä suunnan omaan joh-

tamiseen. Hän kuvasi tilannetta seuraavasti:  

 
Espoolla aika selkeesti just niinku tää koulutuski nii hirveen selkeesti tuetaan sitä 
johtamista et on tämmöset selkeet viitekehykset ja niinku tääki kokonaisuus minkä 
kävi (johtamisvalmennus) nii todellaki tukee sitä ja antaa sulle viitan miten ja mihin 
mennään.  

 

Toinen haastateltava koki erittäin hyväksi ajatuksen siitä, että koko kaupungissa johde-

taan saman suuntaisesti. Hän kertoi valmennuksen mahdollistavan tämän ja olevan to-

della tärkeä osa yhteistä linjaa. Hänen mukaansa valmennus pitäisi vakiinnuttaa kau-

punkiin mahdollisimman laajasti, ja uusien esimiesten olisi hyvä käydä tämä mahdolli-

simman nopeasti uuteen tehtävään siirtymisen jälkeen. 

 

Kolmas haastateltava taas koki, että yhteistä johtamisen linjaa pidetään melko löyhästi, 

ja melko paljon joutuu itse keksimään mitä haluaa tehdä ja miten.  Hän myös mainitsi, 

etteivät johtamisen kulmakivet ole organisaatiossa läsnä niin paljon kuin voisivat olla. 



31 

  

Haastateltu koki, että niihin paneutuminen sekä niiden merkitys riippuukin hyvin paljon 

itsestä, eikä esimerkiksi esimiehen suunnalta tai muualta tule niihin liittyvää.  

 

5.2 Itsensä johtaminen 

 

Itsensä johtamisesta haastatteluissa keskusteltiin ajanhallinnan sekä oman aikataulun 

hallitsemisen kautta. Eräs haastateltava kertoi oman aikatauluttamisen perustuvan pit-

kälti sähköiseen kalenteriin, jotta usean yksikön hallinta samanaikaisesti on mahdollista. 

Lisäksi hän kertoi tekevänsä selkeitä pitkän sekä lyhyemmän aikavälin suunnitelmia, mi-

hin mennessä mitkäkin asiat on saatava tehtyä. Näin asioiden seuranta helpottuu, ja 

tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.  

 

Lisäksi eräs esimies koki tärkeäksi aikatauluttamisen kannalta myös ajan, jolloin hän on 

keskittynyt pelkästään työhön. Hänellä oli ollut tapana olla aina tavoitettavissa ja pitää 

ovea auki, jotta häntä on helppo lähestyä. Hänellä sekä hänen esimiehellä oli kuitenkin 

ollut juuri mietinnässä tämän käytännön muuttaminen niin, että olisi aikoja, jolloin ovi 

pysyy kiinni ja keskittyminen työhön mahdollistuu. Hän oli huomannut, että jatkuvat kes-

keytykset hidastavat työntekoa huomattavasti, kun asiaan täytyy palata keskeytyksen 

jälkeen uudestaan.  

 

Yksi haastateltava kertoi ajanhallinnan olevan omalla kohdallaan pitkälti asioiden priori-

sointia. Hänen mukaansa harvoin on työssä tilannetta, jolloin kaikki tarvittavat asiat saisi 

tehtyä, joten asioita on pakko priorisoida. Hän kertoi arvottavansa asioita sen mukaan, 

onko asiaa hoitamassa kukaan muu, mikäli hän ei hoida. Tämän lisäksi hän arvioi asioi-

den tärkeyttä: mitä tapahtuu, mikäli asia jää hoitamatta. Tämän määrittelyn avulla tehtä-

vät asettuvat tärkeysjärjestykseen ja ensimmäisenä hoidetaan ne joita kukaan muu ei 

voi hoitaa ja joiden tekemättä jäämisellä on vakavia seurauksia.  

 

Lisäksi delegointi nähtiin tärkeänä osana itsensä johtamista. Delegoinnin nähtiin paran-

tavan ajanhallintaa ja vapauttavan aikaa huomattavasti, kun työtehtäviä pystyi jakamaan 

edelleen. Tämän nähtiin olevan ajanhallinnan lisäksi myös yhteydessä valmentavaan 

johtamiseen ja henkilökunnan osallistamiseen.  

 

Valmennuksessa tehdyn oman johtamisen kehittämisen suunnitelmaa esimiehet olivat 

käsitelleet monella tavalla. Kaikki haastateltavat olivat palanneet siihen jossakin muo-

dossa. Eräs haastateltava oli käynyt siihen liittyen hyvän keskustelun oman esimiehensä 
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kanssa. Keskustelussa oltiin todettu, kuinka suunnitelmassa olevat tavoitteet eivät ole 

vain hänen, vaan myös työnantajan tavoitteita. Näin oli löytynyt yhteisymmärrys tavoit-

teiden saavuttamisesta sekä niissä tukemisesta. Hän oli myös löytänyt useita keinoja 

päästä asetettuihin tavoitteisiinsa ja kehitellyt uusia keinoja päivittäiseen johtamiseen. 

Hän oli ottanut käyttöön useita visuaalisen johtamisen elementtejä, kuten kaavioita, Ex-

cel-taulukoita ja Lean-taulun henkilöstön nähtäville. Tämän kautta hän oli saavuttanut 

tavoitteet ja luonut sitä myötä seuraavia.  

 

Muut haastateltavat eivät olleet vieneet suunnitelmaa yhtä konkreettiselle tasolle, mutta 

olivat käyneet sen valmennuksen jälkeen läpi. He olivat itsenäisesti vieneet muutamia 

siinä olleita asioita eteenpäin, mutta enemmän suunnitelmassa olleet asiat olivat jääneet 

omaan pohtimiseen sekä oivalluksiin. Toisella haastateltavalla oli tarkoituksena käydä 

suunnitelma läpi vielä uuden esimiehen kanssa tulevassa kehityskeskustelussa.  

 

Kaksi haastateltavista oli lisäksi päättänyt lähteä kehittämään omaa johtajuuttaan edel-

leen. He olivat hakeneet suorittamaan oppisopimuskoulutuksena lähiesimiehen ammat-

titutkintoa (ELAT) ja päässeet tähän. Opiskelu ei ollut vielä haastattelujen tekohetkellä 

alkanut, vaan sen oli tarkoitus alkaa syksyllä 2018. Tämä kertoo omalta osaltaan itsensä 

johtamisesta sekä oman osaamisen kehittämisestä.   

 

Haastattelujen perusteella nousi myös esille se, että valmennus ja siinä tehty 360-johta-

mispalaute auttoivat oppimaan paljon itsestä. Eräs haastateltavista oli kuvitellut olevansa 

todella valmentava johtaja, mutta oivaltanut sitten palautteen perusteella, ettei häntä 

koeta juurikaan valmentavana. Tämä oli tärkeä oivallus ja hän alkoikin kiinnittää enem-

män huomiota tähän valmennuksen jälkeen. Toinen haastateltava oli itse ajatellut ole-

vansa arjen sujuvoittaja, mutta sai palautetta, että juuri tällä alueella olisi parannettavaa. 

Tätä perusteltiin sillä, että yhdeltä alueelta sujuvoitetaan mutta sitten toisilla alueilla olisi 

parannettavaa. Näin voikin muiden näkökulmasta tuntua, että hän ei yleisesti sujuvoita-

kaan.  

 

Eräs haastateltava oli saanut 360-johtamispalautteesta paljon konkreettisia kehityseh-

dotuksia, joita lähtikin työstämään heti palautteen saatuaan. Yksi näistä oli esimerkiksi 

henkilöstölle tiedottaminen, johon kiinnitettiin huomiota heti. Lisäksi haastateltava kertoi 

saaneensa palautteessa hyvät arvioinnit arvostavasta vuorovaikutuksesta, jonka hän it-

sekin oli nähnyt vahvuutenaan. 
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Toinen haastateltava kertoi 360-palautteen antaneen hyvää peilauspintaa siihen, minkä-

lainen hän on johtajana. Hän kertoi huomanneensa palautteen avulla itsestään sellaisia 

asioita, joihin ei ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota. Tämän hän kertoi liittyvän siihen, 

että näkee itsensä usein jatkuvasti samanlaisena ja muuttumattomana, vaikka muutok-

sia onkin tapahtunut. Ulkopuolinen pystyy huomaamaan nämä muutokset helpommin. 

Palautteen hän koki toimivan tärkeänä herättäjänä itsensä tarkastelussa.  

 

Kolmas esimies kertoi saaneensa johtamispalautteesta omasta mielestään yllättävänkin 

hyvät arvioinnit. Hän kuitenkin kertoi, että työntekijöiden ja kollegoiden vastauksissa oli 

jonkin verran ristiriitoja. Tämän hän kertoi analysoineensa niin, että osa työntekijöistä 

reagoi negatiivisesti siihen, että hän oli tuonut uutta ajattelua heidän työhönsä. Hän ku-

vasi tätä jopa lieväksi kyseenalaistamiseksi vanhojen toimintatapojen osalta ja hän ha-

lusi muuttaa työntekijöiden toimintaa eri tyyppiseksi. Hän kertoi alkaneensa odottaa työn-

tekijöiltä eri asioita mihin he olivat tottuneet. Lisäksi työpaikalla oli ollut ennen kyselyä 

paljon muutoksia ja vaihtelua, esimerkiksi talon johtaja vaihtui, ihmisiä vaihtui ja myös 

hän tuli uutena esimiehenä taloon. Vaikka palautteita oli haastavaa tulkita näistä syistä, 

hän kuitenkin pystyi siirtämään taustalla vaikuttaneet tekijät pois vastauksista.  

 

5.3 Valmentava johtaminen 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että jokainen haastateltava oli alkanut harjoittaa valmentavaa 

johtamista enemmän espoolainen johtaminen omaksi -valmennuksen jälkeen. Eräs 

haastateltava kertoi, että on valmennuksen jälkeen alkanut tietoisesti harjoittaa valmen-

tavaa johtamista etenkin tilanteissa, joissa täytyy ottaa hankalia asioita puheeksi. Näissä 

tilanteissa hän pyrkii käyttämään avoimia kysymyksiä, ja kokee näiden toimivan parhai-

ten tilanteen ratkaisemiseksi. Lisäksi toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa hän 

oli huomannut valmentavan johtamistyylin toimivan erinomaisesti.   

 

Haastattelussa eräs esimies totesi, että oli valmennuksen käytyään alkanut enemmän 

delegoida asioita ja luottanut työntekijöiden omaan tekemiseen enemmän. Hän reflektoi 

omaa toimintaansa niin, että valmentavan johtamisen ansiosta hän on antanut työnteki-

jöille enemmän vastuuta käytännön tekemisestä olemalla kuitenkin samalla tietoinen, 

mitä tapahtuu. Lisäksi valmentavan johtamisen kautta hän on saanut työntekijät autta-

maan enemmän myös toisiaan, jottei esimiehen itse tarvitse olla tekemässä ohjausta, 

mikäli siihen ei ole tarvetta ja työntekijät pystyvät hyödyntämään toisten osaamista 

enemmän.  
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Valmennuksessa valmentavaa johtamista oli käsitelty käytännön harjoituksissa, ja nämä 

nähtiin hyödyllisenä. Eräs esimies mainitsi haastattelussa, että käytännön harjoitusten 

jälkeen valmentava johtaminen tuntui luontevammalta. Hän itse arvioi, että on käyttänyt 

valmentavaa johtamista enemmän sekä rohkeammin, mikäli siihen soveltuvia tilanteita 

on tullut eteen. Hän mainitsi, että omassa työssä valmentava johtaminen ja avoimet ky-

symykset sopivat parhaiten tilanteisiin, joissa täytyy ottaa hankalia aiheita puheeksi, tai 

tilanteisiin, joissa toimintaa halutaan kehittää johonkin suuntaan. Näissä tilanteissa hän 

pyrkiikin pääsääntöisesti käyttämään valmentavaa lähestymistapaa.  

 

Eräs esimies kertoi valmennuksessa käsiteltyjen johtamisroolien auttaneen häntä ym-

märtämään paljon itsestään sekä erilaisista rooleista. Hän oli oppinut päästämään enem-

män irti vankasta urasta johtuneesta asiantuntijaroolista ja siirtymään enemmän valmen-

tavaan rooliin. Tämän hän koki vapauttavan ja avaavan uusia tapoja tehdä esimiestyötä. 

 

Valmentavassa johtamisessa nostettiin esiin myös työn ilo. Valmentavaan johtamiseen 

kuuluvalla henkilöstön osallistamisella esimiehet olivat huomanneet selkeän vaikutuksen 

alaistensa työmotivaatiossa ja työn ilossa. Valmentavasta johtamisesta nähtiin selkeä 

yhteys osallistamisen kautta alaisten työn merkityksellisyyden kokemukseen, kun asioi-

hin pääsi vaikuttamaan itse. Eräs haastateltava kuvasi valmentavan johtamisen sekä 

osallistamisen vaikutuksia näin: 

 
Mä oon yrittäny sitä vahvistaa ja tukee ja kannustaa niin se tuottaa just sitä työn 
ilon elementtiä, kun ne (työntekijät) huomaa että me voidaan ite vaikuttaa ja me 
saadaan ite tehä. 

 

Toisaalta haastatteluissa nousi esiin myös valmentavan johtamisen haasteet. Osa haas-

tateltavista oli kokenut hankaluuksia valmentavan johtamisen harjoittamisessa, etenkin 

ympäristötekijöistä johtuen. Eräs haastateltava koki, että kaupungilla ei toimita valmen-

tavan johtamisen periaatteiden mukaan niin paljon kuin olisi mahdollista. Etenkään hän 

ei ollut kokenut, että häntä olisi johdettu kovinkaan valmentavasti. Tämän hän koki vai-

kuttavan suoraan omaan johtamiseensa sekä valmentavan johtamisen soveltamiseen ja 

käyttämiseen. Hän kuvasi tilannetta näin: 

 

Must tuntuu et täällä kaupungilla ei oo niin paljon sitä valmentavaa ku mitä 
vois olla. Tai ainakaan mitä on ite en oo kokenu, että mua ei otettu valmenta-
vasti juurikaan. Sillai se välistä tuntuu hankalalta sitten siinä mielessä. 
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Etenkin edellisessä työpaikassaan hän koki valmentavan johtamisen olleen enemmän 

läsnä, joten hän kykeni vertaamaan näitä kahta eri ympäristöä. Myös hän kuitenkin koki, 

että valmennus lisäsi selkeästi valmentavan johtamisen soveltuvuutta omaan työhön.  

 

Lisäksi hankalaksi valmentavassa johtamisessa koettiin sen erilaisuus perinteiseen joh-

tamiseen verrattuna. Tässä nousi esille etenkin alaisten tottumattomuus valmentava joh-

tamisen tyyliin. Eräs haastateltava nosti esiin myös tilanteen, jossa organisaatiomuutok-

sista johtuen hänen tehtäviään oli hoitanut hetken sijainen, joka ei toiminut yhtä osallis-

tavasti, kuin haastateltu esimies: 

 

Nyt kun mä tulin takas esimieheksi, niin sain palautteen siitä, että (työntekijät) sa-
noivat että oli niin kiva, kun se ihminen joka oli ollu (esimiehen sijainen) oli fyysi-
sesti istunut samassa yksikössä, niinku mä oon tässä näin mutta toisessa yksi-
kössä ihan vieressä. Se hoiti kaikki asiat nipsnaps ku meni vaan sanomaan niin se 
teki ne. 

  

 

Myös kolmas esimies koki haasteita liittyen valmentavaan johtamiseen. Hänelle oli haas-

tavaa olla valmentava esimies samalla, kun hän itse näki ratkaisun työntekijänsä työhön 

liittyvään ongelmaan. Tämä liittyi vahvaan asiantuntijarooliin ja esimiehen ratkaisuhaluk-

kuuteen. Työntekijä piti tätä epämiellyttävänä ja koki, että esimies haluaa määrätä ja 

neuvoa hänen työtänsä, vaikka se ei ollut tarkoitus. Valmennus auttoi esimiestä löytä-

mään erilaisia keinoja, joilla tilanteesta pääsi hieman kauemmas ja katsomaan tilannetta 

objektiivisemmin, pelkän asiantuntijaroolin ja ratkaisuhalun sijaan. Tässä apuna olivat 

kuunteleminen, avointen kysymysten sekä positiivisen palautteen lisääminen. 

 

Haastateltavat kokivat, että ilmapiiri yleisesti espoon kaupungilla on kannustava valmen-

tavaa johtamista kohtaan. Kuten aiemmin todettiin, yksi haastatelluista kuitenkin koki, 

että valmentavaa johtamista voitaisiin toteuttaa enemmänkin. 

 

5.4 Esimiesten ja kollegoiden tuki 

 

Esimiesten sekä kollegoiden tuki arjessa nousi lisäksi jokaisessa haastattelussa pu-

heeksi. Haastatellut kokivat, että esimiehenä toimimisessa omien esimiesten sekä kolle-

goiden tuki on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta taas eräs haastateltava koki esimiehen 

tuen puutteen olleen etenkin alkuun todella merkittävää. Etenkin, ilman aikaisempaa esi-

mieskokemusta hän olisi tarvinnut enemmän tukea alkuun ja sen puute toi mukanaan 

hankaluuksia. 
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Eräs esimies kertoi oman esimiehen vaihtumisen sekä tuen puuttumisen heijastuneen 

myös alun jälkeen hänen muuhun esimiestyöhönsä. Hän kertoi, ettei ollut pitänyt alaisil-

leen palaute-tai ohjauskeskusteluita, sillä hänellä ei itselläkään ollut sellaista viime 

vuonna. Hän kuvasi tilannetta seuraavasti: ”Se on kans vaikuttanu siihen, et jos ei ite 

saa ohjausta nii mitä sitä sitte ohjaa muita.” 

 

Toinen esimies kertoi oman johtajuuden eri roolien miettimisessä ja toteuttamisessa saa-

neensa paljon apua omilta esimiehiltään. Hän oli saanut omilta esimiehiltään paljon tu-

kea johtajuuden eri elementteihin ja tehtäviin kuten toiminnan kehittämiseen ja kasva-

neensa näin uusiin tehtäviin. Hän kertoi tärkeäksi sen, että ei ole työssä yksin vaan ym-

pärillä on hyvät esimiehet, jolla on suuri merkitys.   

 

Lisäksi valmennuksessa koettu kollegiaalinen tuki koettiin erityisen tärkeäksi. Kaikki 

haastatellut kertoivat, että valmennusryhmän sisällä syntyi nopeasti luottamuksen ilma-

piiri ja ihmiset kertoivat todella avoimesti työstään ja ongelmistaan. Osa nosti vertaistuen 

sekä muiden esimiesten kokemukset koko valmennuksen tärkeimmäksi asiaksi. Muiden 

esimiesten kohtaamat samankaltaiset ongelman auttoivat ymmärtämään paljon myös 

omasta työstä ja ratkaisemaan siinä kohdattuja ongelmia. Lisäksi sen ymmärtäminen, 

ettei ole vaikeiden asioiden kanssa yksin, auttoi haastateltuja jaksamaan omassa työssä 

valmennuksen jälkeen.  

 

Eräs esimies kertoi haastattelussa, että muiden esimiesten kanssa reflektointi auttoi 

häntä tulemaan tietoisemmaksi ja ymmärtämään enemmän myös omaa johtamista-

paansa ja toimintaansa. Muiden esimiesten kanssa keskustelemalla hän pystyi kehitty-

mään johtamisessa parempaan suuntaan. Lisäksi tärkeäksi koettiin myös ihmisiin tutus-

tuminen sekä verkostoituminen muiden esimiesten kanssa. Valmennuksen jälkeen tun-

tee ihmisiä, joihin voi olla myös jälkeenpäin yhteydessä ja tietää, että he voivat edesaut-

taa omaa työtä.  
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6 Johtopäätökset 

 

6.1 Johtamisen kulmakivet esimiesten arjessa 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään vastaukset johdannossa esitettyihin tutkimuskysy-

myksiin: miten esimiehet toteuttavat arvojohtamisen, itsensä johtamisen ja valmentavan 

johtamisen teemoja työssään ja kuinka valmennukselle määritetyt tavoitteet selvityksen 

perusteella toteutuvat. 

 

Teoriatiedon perusteella arvojen käytäntöön vienti sekä ymmärryksen saavuttaminen 

saattaa jäädä kesken puuttuvan dialogin johdosta. Vaikuttaa siltä, että arvoihin käytetään 

eniten energiaa arvoprosessin alun keskusteluissa, arvojen löytämisessä ja määrittämi-

sessä. Alun jälkeen määriteltyihin arvoihin ei välttämättä panosteta tarpeeksi eikä niitä 

saada vietyä käytäntöön. (ks. luku 2.1.) Tutkimuksen perusteella Espoon kaupungilla on 

panostettu arvoista käytävään dialogiin myös myöhemmin kuin pelkässä määrittelyssä. 

Espoolaisen johtamisen arvot eli kulmakivet on luotu ja määritelty yhdessä espoolaisten 

esimiesten kanssa ja dialogia on ylläpidetty myös tämän jälkeen.  

 

Tutkimuksen perusteella espoolaiset arvot olivat henkilöstölle tutut jo ennen valmen-

nusta ja niistä oltiin käyty keskusteluja. Arvoihin ei ole käytetty eniten aikaa arvoproses-

sin alun keskusteluissa, arvojen löytämisessä ja määrittelemisessä vaan keskustelua 

jatketaan ja pidetään yllä myös esimerkiksi vuosittaisessa esimiesten yhteisessä tapah-

tumassa, Esimiesareenassa sekä valmennuksen kaltaisissa tapahtumissa. 

 

Teoriaosuudessa todettiin, että todelliseen arvojohtamiseen vaaditaan organisaation ar-

vojen tietämyksen lisäksi myös niiden syvempää ymmärtämistä. Tulosten perusteella 

kaikki haastateltavat tiesivät organisaation johtamisen arvot ja olivat lisäksi löytäneet 

niille uusia merkityksiä valmennuksen käytyään. Tutkimustulosten perusteella valmen-

nus on auttanut esimiehiä ymmärtämään sekä soveltamaan organisaation johtamisen 

arvoja työssään paremmin. Selvityksen perusteella valmennus on auttanut esimiehiä to-

teuttamaan todellista arvojohtamista. 
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Todellisen arvojohtamisen todettiin teorian perusteella olevan vahvasti sidoksissa yrityk-

sen johtamisen linjaan ja organisaatiokulttuuriin. Myös esimiesten merkitys arvojen to-

dellisessa ymmärtämisessä sekä toteutumisessa organisaatiossa on suuri. (ks. luku 

2.2.) Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että organisaatiossa johdetaan loogisesti 

ja siellä vallitsee selkeä johtamisen linja. Osa haastateltavista kokee, että organisaa-

tiossa on arvojen kautta yhteinen linja, jolla johdetaan. Tulokset olivat kuitenkin jossain 

määrin ristiriitaisia, sillä yksi haastateltava koki, että näin ei ole. On tärkeää huomata, 

että tässä tapauksessa juuri oman esimiehen esimerkillä on voinut olla suuri vaikutus. 

Voidaan todeta, että esimiesten esimerkillä on suuri merkitys arvojen todellisessa ym-

märtämisessä sekä toteutumisessa, ja esimerkin puuttuminen saattaa vaikuttaa myös 

esimiehen omaan arvojohtamiseen sekä näiden toteutumiseen, valmennuksesta huoli-

matta. 

 

6.2 Itsensä johtamisen toteuttaminen 

 

Tulosten perusteella esimiehet olivat toteuttaneet työssään monia itsensä johtamisen 

keinoja. Tulosten perusteella voidaan todeta, että heidän itsensä johtamisen keinot vas-

taavat teoriaosuudessa löydettyjä itsensä johtamisen keinoja (ks. luvut 2.3–2.5.). Tulok-

sista on havaittavissa, että he käyttivät työssään itsensä johtamisen keinoina ja työka-

luina esimerkiksi priorisointia ja sähköistä kalenteria. Myös suunnittelua ja ennakointia 

käytettiin itsensä johtamisen keinona hallittaessa suurempia kokonaisuuksia.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että esimiehet olivat osanneet hyödyntää valmennuksen aikana 

kerätyn 360-johtamispalautetta itsensä johtamisen keinona, ja ottaneet siitä asioita kehi-

tettäväksi. Tutkimuksessa selvisi, että palautteen perusteella selvinneitä asioita oli läh-

detty kehittämään ja parantamaan. Esimiehet olivat huomanneet sekä omia sokeita pis-

teitään, että jo tiedostettuja vahvuuksia. Palautteen avulla esimiehet olivat kiinnittäneet 

huomiota etenkin omiin sokeisiin pisteisiin, mikä mahdollistaa niissä kehittymisen.   

 

Hyvään itsensä johtamiseen kuuluu myös, että esimies huolehtii oman osaamisensa joh-

tamisesta, hyödyntämisestä ja kehittämisestä samalla tavalla kuin tiiminsäkin. Valmen-

nukselle oli myös asetettu tavoite, että esimiehet suhtautuvat määrätietoisesti oman joh-

tajuuden kehittämiseen.  Tutkimuksen perusteella esimiehet suhtautuvat jossain määrin 

määrätietoisesti oman johtamisen kehittämiseen, sillä edelleen esimiestehtävissä työs-

kennelleet henkilöt olivat hakeutuneet suorittamaan lähiesimiehen ammattitutkintoa.  
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Kuten opinnäytetyön teoriaosuudessa todettiin, oman johtajuuden kehittämiseen, kuten 

myös itsensä johtamiseen liittyy seuraavat asiat: tavoitteiden asettaminen, menetelmien 

valitseminen sekä tulosten seuraaminen. Itsensä johtamiseen kuuluu myös motiivien ja 

päätösten analysointi jälkikäteen. (ks. luku 2.3.) Valmennuksessa tehtävän oman johta-

juuden kehittämisen suunnitelman voitaisiin nähdä sisältävän tavoitteiden asettamisen 

sekä menetelmien valitsemisen. Näiden osalta esimiehet toteuttavat itsensä johtamista, 

sillä tutkimustulosten perusteella he olivat jokainen palanneet tähän suunnitelmaan ja 

valinneet menetelmät joilla tätä suunnitelmaa lähtevät toteuttamaan. Tulosten seuraami-

sen osalta ei voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä, sillä suunnitelmien toteutumisesta ei 

tutkimuksen perusteella ole tarkkaa tietoa.  

 

Oman johtajuuden kehittämisen suunnitelman toteutuksen seuranta oli myös yksi val-

mennukselle asetetuista tavoitteista. Tutkimustulosten perusteella tämän tavoitteen voi-

taisiin nähdä toteutuneen, sillä esimiehet olivat palanneet oman johtamisen suunnitel-

maan. Tuloksissa oli kuitenkin havaittavissa eroja siinä, kuinka syvästi he olivat suunni-

telmaan palanneet tai toteuttaneet sitä. Kaksi esimiestä oli lähtenyt toteuttamaan suun-

nitelmaan kirjattuja asioita. Yhdeltä esimieheltä ei tullut selkeää tietoa siitä, kuinka pit-

källe hän oli suunnitelmaa toteuttanut, sillä hänellä oli jäänyt sen käsittely kesken oman 

esimiehen vaihtuessa. Tavoitteen suunnitelman toteutuksen seurannasta voidaan nähdä 

täyttyneen, mutta seurantaa olisi voinut olla vielä enemmänkin.  

 

6.3 Valmentavan johtamistyylin käyttäminen 

 

Teoriatiedon perusteella valmentavan johtajan ensisijainen ja tärkein keino tuottaa hyö-

tyä organisaatiolle on auttaa ihmisiä oppimaan, kasvamaan ja kehittymään (ks. luku 2.6). 

Tutkimuksen perusteella valmennuksen käyneet esimiehet tuottavat organisaatiolle hyö-

tyä, sillä he pyrkivät auttamaan alaisiaan oppimaan ja kehittymään. Tässä he ovat anta-

neet alaisilleen aiempaa enemmän vastuuta ja auttamaan toisiaan sen sijaan, että esi-

mieheltä kysyttäisiin jatkuvasti neuvoa ja apua.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että esimiehet käyttävät teoriaosuudessa esiteltyjä valmenta-

van johtamisen työkaluja. Tulosten perusteella esimiehet käyttävät työssään avointen 

kysymysten esittämistä sekä alaisten vastuuttamista. Arvostavaa kuuntelua välineenä ei 

haastatteluissa tullut suoraan ilmi, eikä siihen voida ottaa tutkimuksen perusteella kantaa 
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Yhtenä valmennuksen tavoitteista oli antaa esimiehille valmiudet valita oikeanlainen joh-

tamisrooli tilanteen mukaan. Tulosten perusteella esimiehet olivat miettineet paljon eri-

laisia johtamisen rooleja, ja valmennuksen avulla onnistuneet päästämään irti rooleista, 

jotka heikentävät esimiestyötä. Esimerkiksi esimiehet olivat pyrkineet vähentämään 

taustastaan johtuvan asiantuntijaroolin osuutta. Tämä nähtiin tärkeänä oivalluksena 

sekä alaisten työtyytyväisyyden kannalta, että oman ajanhallinnan osalta. Toisaalta he 

ymmärsivät myös valmentavan johtamisen edut kuin haitatkin. He olivat tunnistaneet ti-

lanteita, joissa valmentava rooli palvelee parhaiten, ja myös tilanteita joissa alaiset kai-

paavat selkeitä vastauksia. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että esimiehet ovat ym-

märtäneet erilaiset johtamisen roolit ja osaavat valita eri roolin eri tilanteisiin. 

 

Valmennuksen tavoitteena oli myös, että esimiehet osaisivat soveltaa valmentavaa joh-

tamista siihen soveltuviin tilanteisiin. Tällä tarkoitettiin valmentavan johtamisen syvem-

pää ymmärrystä, eli osata tehdä ero valmentavan johtamisen ja jämäkän johtamisen vä-

lillä. Tutkimuksessa havaittiin, että esimiehet ymmärtävät valmentavan johtamisen haas-

teet, ja osaavat miettiä mihin tilanteisiin se soveltuu ja mihin ei. Tulosten perusteella esi-

miehet olivat havainneet tilanteita, joihin valmentava johtaminen ei sovellu. Voidaan to-

deta, että valmennuksen käyneet esimiehet osaavat soveltaa valmentavaa johtamista 

siihen soveltuviin tilanteisiin.  

 

Valmennuksen tavoitteena oli myös, että valmennuksen käyneillä esimiehillä on valmiu-

det soveltaa valmentavaa johtamista aina, kun siihen on mahdollisuus. Tutkimuksen pe-

rusteella tämä tavoite on täyttynyt erinomaisesti, sillä jokainen haastateltava kertoi käyt-

täneensä valmentavaa johtamistapaa valmennuksen jälkeen enemmän. Lisäksi tutki-

muksen perusteella valmennuksessa olleet valmentavan johtamisen harjoitukset olivat 

olleet hyödyllisiä johtamistavan siirrossa käytäntöön. Esimiehet olivat saaneet valmen-

nuksesta käytännön esimerkkejä kuinka valmentavaa johtamista kannattaa harjoittaa ja 

toteuttaneet tätä käytännössä.  

 

6.4 Pohdinta 

 

Tutkimuksessa selvisi tutkimuskysymyksiin liittyvien teemojen lisäksi myös paljon muita 

esimiesten kokemuksia. Tutkimus antoi arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää 

omien esimiesten tuki on myös esimiehille itselleen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimies-

työllä voi olla suuri kerrannaisvaikutus eteenpäin, ja heikko esimiestyö vaikuttaa siitä 

suoraan kärsivän esimiehen lisäksi myös tämän omiin alaisiin.  
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Esimies on tärkeässä roolissa oman työyhteisön osaamisen kehittämisessä. Mitä pa-

remmin esimies tiedostaa omat sekä tiiminsä tarpeet kehittymisessä, sitä johdonmukai-

semmin hän pystyy kehittämään tiimiläisten toimintaa. Jos usko ihmisten kehittymiseen 

on heikko ja käsitys johtamisesta on käskyttämistä, toiminta osaamisen kehittäjänä on 

rajoittunutta. (Kupias ym.2014, 238.) Tutkimuksen perusteella esimiehen motivaatio 

oman tiiminsä osaamisen kehittämiseen on paljon kiinni myös tämän omasta esimie-

hestä.  

 

Parhaimmillaan hyvä esimies tukee, auttaa ja kannustaa uutta esimiestä kehittymään. 

Pahimmillaan huono esimiestyö saattaa lamaannuttaa uuden esimiehen ja johtaa esi-

merkiksi valmentavan johtamisen ja arvojen sivuun siirtämiseen. Molemmat esimerkit 

näkyivät haastateltavien kokemuksissa. Johtamisvalmennukseen panostaminen tuo 

näin myös pitkän aikavälin hyötyjä, kun esimiestaidot laajenevat organisaatiossa.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi myös kollegiaalisen tuen tärkeys. Monet esimiehet korostivat 

sitä, kuinka tärkeää on päästä keskustelemaan johtamisesta toisen esimiehen kanssa. 

Valmennuksessa muut esimiehet olivat tuoneet uusia näkökulmia arvojen merkityksistä 

sekä käytännön asioista, mutta myös auttaneet esimiehiä ymmärtämään, että muilla on 

samanlaisia haasteita esimiestyön suhteen. Myös valmennuksen mahdollistama verkos-

toituminen nähtiin tärkeänä asiana.  

 

Selvityksen perusteella tämänkaltainen johtamisvalmennus on tärkeä panostus koko 

kaupungin kehittymiseen. Kaikki haastatellut kokivat valmennuksen olleen hyödyllinen ja 

he näkivät kokonaisuuden olevan hyvin tärkeä erityisesti uudelle esimiehelle. Valmen-

nuksen perusteellista suunnittelua ja toteutusta kuvastaa se, etteivät osallistujat keksi-

neet juurikaan kehitysehdotuksia tuleviin valmennuksiin. Ainoana kehityskohteena esi-

tettiin tehokkaampi kutsumis- ja osallistumisprosessi, jotta kaikki uudet esimiehet pää-

sevät valmennukseen mahdollisimman nopeasti esimiestehtävissä aloittamisen jälkeen. 

 

Opinnäytetyön avulla vahvistui käsitys johtamisen sekä johtamistaitojen universaaliu-

desta. Vaikka kaikki haastatellut esimiehet toimivat eri tehtävissä ja heillä oli eri koulu-

tustausta, heidän kokemuksensa johtamisesta ja johtamisvalmennuksesta olivat hyvin 

samankaltaisia.  
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Käsitystä johtamisen universaaliudesta vahvisti myös kaikkien esimiesten kokema kolle-

giaalisen tuen tärkeys. Kaikki haastatellut kokivat, että oli tärkeää päästä keskustele-

maan esimiestyön ongelmista muiden kaupungin esimiesten kanssa. Vaikka valmennus-

ryhmässä oli todella monipuolinen otos koko kaupungin esimiehistä, he kokivat, että on-

gelmat ovat yhteisiä ja muut esimiehet kohtaavat täysin samoja ongelmia työssään riip-

pumatta toimialasta ja työtehtävästä.  

 

Johtaminen on kaikille aloille yhteinen teema, sisältäen kuitenkin variaatioita toimialan 

erityispiirteiden mukaan ja johtamisessa saattavat korostua eri osaamisalueet. Toimialan 

erityispiirteistä huolimatta johtajana ja esimiehenä kasvaminen on kuitenkin paljon ihmi-

sestä kiinni. Kuten eräs haastateltava totesi hyvän esimiehen piirteistä keskustellessa: 

”persoonaa ei voi ulkoistaa”. Johtamisvalmennuksien tarkoitus ja päämäärä tulisikin olla 

enemmän yhteisten viitekehysten luomisessa, jotka ovat sovitettavissa jokaiseen toi-

mialaan ja työtehtävään sekä persoonallisuuteen. Jokainen on kuitenkin ihmisenä ja esi-

miehenä erilainen, eikä liian tarkkaa muottia ole tarpeen luoda.  

 

Mielestäni Espoolainen johtaminen omaksi –valmennus on onnistunut juuri tässä: luo-

maan yhteiset viitekehykset, parhaat käytännöt ja auttamaan esimiehiä jatkamaan omaa 

kehittymistään ja kasvamistaan esimiehenä myös valmennuksen jälkeen. Valmennus on 

onnistunut olemaan tarpeeksi yleismaailmallinen sopiakseen 14 000 työntekijän organi-

saatioon.  

 

Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että Espoon kaupunki on edelläkävijä henkilös-

tön kehittämisessä luomalla oman sisäisen johtamisvalmennuskokonaisuuden. Espoon 

kaupunki osoittaa, että heidän johtamisvalmennus on onnistunut antamaan esimiehille 

eväät, joiden avulla tavoitteena on jatkaa kehittymistä ja kasvamista esimiehenä edel-

leen täyttäen 70:20:10 -mallin kaikki osa-alueet.  

 

6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein tarkastelemalla tutkimuksen reliabiliteettia 

ja validiteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä, eli sitä, että toistettaessa 

tutkimus uudestaan, saadaan samat tulokset kuin ensimmäisellä kerralla. Validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, että tutkitaan oikeita asioita. (Kananen 2014, 147). Laadullisen tutki-

muksen reliabiliteetin ja validiuden tarkasteleminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ei-

vätkä ne toimi kokonaisuudessaan, sillä reliabiliteetti ja validius on luotu nimenomaan 
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määrällistä tutkimusta varten. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.) Tämän tutkimuksen relia-

biliteettia eli pysyvyyttä ei ole mielekästä tarkastella, sillä jokainen valmennusryhmä on 

omalla tavallaan erilainen ja näin tutkimustulokset vaihtelevat valmennusryhmittäin.  

 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan oikeaksi todettua syy-seuraussuhdetta. (Kananen 

2014, 148). Sisäistä validiteettia voidaan tarkastella esimerkiksi mittarin valinnan kan-

nalta, antaako valittu mittari vastauksen tutkittavaan asiaan. Tässä opinnäytetyössä joh-

tamisvalmennuksen vaikuttavuutta tutkittiin käyttämällä kahta eri mittaria. Ensimmäisenä 

mittarina käytettiin valmennukselle asetettuja tavoitteita. Toisena tarkasteltiin teoriatie-

dosta havaittuja johtamisen taitoja sekä näiden käyttämistä arjessa. Yhdistämällä nämä 

kaksi mittaria voitaisiin todeta, että ne antavat vastauksen tutkittuun asiaan, johtamisval-

mennuksen vaikuttavuuteen. Tutkimuksen sisäinen validiteetti on tältä osin hyvä.  

 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan tarkastella myös tutkimuksen aineistonkeruu-

menetelmän kannalta. Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu toimi tutkimuksessa hy-

vin ja sen avulla aiheesta saatiin laajaa ja kokemuspohjaista tietoa. Teemahaastattelun 

teemat muodostettiin valmennuksen keskeisten aihealueiden ja sisältöjen pohjalta. Tut-

kimuksessa ei huomattu jälkikäteen, että mikään aihealue olisi jäänyt tutkimatta. Tältä 

osin menetelmävalinta oli validi.  

 

Ulkoinen validiteetti puolestaan mittaa saatujen tulosten yleistettävyyttä. Yleistettävyys 

tarkoittaa tulosten yleistämistä nimenomaan saman kohderyhmän osalta, eikä tarkoituk-

sena ole yleistää tuloksia koskemaan esimerkiksi koko väestöä. (Kananen 2014, 148.) 

Opinnäytetyö rajautuu koskemaan Espoon kaupungin johtamisvalmennuksen vaikutta-

vuutta, eikä ole näin yleistettävissä muiden organisaatioiden johtamisvalmennuksiin. 

Tutkimuksen kohderyhmä analysoi omaa oppimistaan suhteessa käytyyn valmennuk-

seen sekä sen teemoihin, joten tulosten yleistettävyys on heikko.  

 

Opinnäytetyö tarjoaa kuitenkin myös muille organisaatioille tietoa siitä, kuinka toteuttaa 

suuren julkishallinnon organisaation laajuinen koulutusohjelma. Lisäksi opinnäytetyö tar-

joaa yleistettävissä olevaa tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia johtamisvalmennuksella 

voi olla esimiestyöhön. Lisäksi tuloksia voidaan soveltaa siihen, kuinka arvojohtamista 

voidaan toteuttaa ja saada näkyvämmäksi organisaatiossa.  

 

Saturaatio on yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden vahvistamiskeino. Saturaati-

olla tarkoitetaan tilannetta, jossa eri lähteiden tuomat tutkimustulokset toistuvat eikä 
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uutta tutkimustietoa enää saada. (Kananen 2014, 153–154.)  Joidenkin teemojen osalta 

saturaatio eli kylläisyys saavutettiin haastatteluissa, mutta joistakin teemoista jäi osittain 

ristiriitaisia vastauksia eivätkä samat vastaukset alkaneet toistua. Ottamalla tutkimuk-

seen lisää havaintoyksiköitä olisi tullut todennäköisesti vielä uutta tietoa tutkimukseen. 

Näin voidaan todeta, että saturaation kannalta tarkasteltuna tutkimuksen luotettavuus on 

melko heikko.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että tutkija pääsi työskentelemään valmennuksen 

parissa, sekä osallistumaan valmennuspäivään. Valmennusta havainnoimalla saatiin toi-

nen aineistonkeruumenetelmä haastatteluiden tueksi. Valmennuksen taustaan sekä si-

sältöön perehtyminen oli tärkeää myös tutkimuksen kokonaisuuden hahmottumisessa 

sekä teemahaastatteluiden luomisessa. Tämä auttoi edelleen vahvistamaan tutkimuk-

sen luotettavuutta, kun tiedettiin tarkemmin taustaa sille, mitä tutkittiin ja missä ympäris-

tössä.  
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Teemahaastattelun runko 
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Arvojen/kulmakivien näkyminen organisaation toiminnassa 

 

Itsensä johtaminen 

Oman johtamisen kehittämisen suunnitelma 

Itsensä kehittäminen 

Ajanhallinta 

Käytännön opit valmennuksesta 

Palaute itsensä johtamisessa 

 

Valmentava johtaminen 

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta, käyttö 

Valmentava johtaminen valmennuksessa, konkretia 

Valmentavan johtamisen tilanteet 

Organisaatio ja tuki valmentavan johtamisen näkökulmasta 

 

 


