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1 Johdanto 

Nykypäivän työ ja johtaminen ovat muutoksessa. Menneisyyden työ on ollut pysyvä 

ja konkreettinen työpaikka, jossa jokaisella on ollut oma työtehtävänsä hierarkkisessa 

työyhteisössä. Perinteinen johtaminen on ollut toimintaa, jossa johtajalla on ollut 

kaikki päätösvalta. Nykypäivän johtaminen suuntautuu kuitenkin yhä enemmän vuo-

rovaikutuksellisen ja osallistavan johtamisen suuntaan. Johtamista voidaan nykyään 

ajatella palvelunäkökulmasta, jossa johtaja luottaa omiin alaisiin ja antaa heille valtaa 

työskennellä itsenäisesti. (Mönkkönen & Roos 2015, 62–63.) Alla on vertailua vanhan 

ja uuden työn eroavaisuuksista. 

 

Kuvio 1. Vanhan ja uuden työn eroavaisuuksia (Mönkkönen & Roos 2015, 63) 

 

Lisääntyneet vaatimukset työntekijöitä kohtaan aiheuttavat myös haittapuolia: mie-

lenterveyden häiriöt ovat työikäisillä jatkuvasti nousussa. Jos kyseinen trendi jatkuu, 

kyseiset häiriöt tulevat olemaan suurin syy sairauspoissaoloihin. (Laine 2019.) Tule-

vaisuuden työssä itsensä johtamisen taito kasvaa työntekijöiden kannalta todella tär-

keäksi osaamiseksi. Vastuun ja paineiden lisääntyessä mm. itsetuntemus, motivointi 

sekä stressin- ja ajanhallinta ovat tärkeitä taitoja, sillä kyseisten taitojen avulla voi-

daan välttää ylimääräistä kuormittumista. 
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Hyviä itsensä johtamisen taitoja tarvitaan erityisesti myös jaetussa johtamisessa. Jae-

tun johtamisen onnistuminen koostuu hyvistä itsensä johtamisen taidoista, vuorovai-

kutus- ja yhteistyötaidoista sekä esimiestyön tuesta (Milicevic 2018).  

Opinnäytetyössä tutkitaan työntekijän itsensä johtamisen keinojen merkitystä jaetun 

johtamisen toteutumiseen. Tutkimusongelma tutkimuksessa on: miten työntekijän 

itsensä johtaminen vaikuttaa kokemukseen jaetun johtamisen toteutumisesta? Opin-

näytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa alaisten itsensä johtamisesta ja sen vaikutuk-

sesta jaetun johtamisen kokemiseen, ja siitä, miten vuorovaikutus ja esimiestyö vai-

kuttaa työntekijän itsensä johtamiseen ja tätä kautta jaetun johtamisen toteutumi-

seen. Itsensä johtamisen ja jaetun johtamisen yhteistä roolia on tutkittu erityisesti 

esimiestyön tai johdon näkökulmasta, mutta alaisten näkökulmasta tehtyjä laadulli-

sia tutkimuksia löytyy huomattavasti vähemmän. 

2 Johtaminen 

2.1 Johtamisen määrittely 

Juuti (2017) on listannut ihmisten eri mielikuvia siitä, mitä johtaminen on. Yleisenä 

käsityksenä ajatellaan, että johtamista ei tarvitse edes selittää tai määritellä, koska se 

on niin ’’itsestään selvää’’ tai ’’luonnollista’’. Kun ihmisiä kuitenkin pyydettiin määrit-

telemään johtaminen, he määrittelivät sen mm. toisen käskemiseksi, vuorovaiku-

tukseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. Johtamisen määrittely ei siis ole kovin yksin-

kertaista, sillä jokainen ihminen mieltää johtamisen eri tavoilla. (Juuti 2017, 15.) 

Johtaminen voidaan yhden teorian mukaan määritellä niin, että se on vuorovaikutuk-

sellista toimintaa ihmisten välillä. Vuorovaikutusta tapahtuu esimiehen, alaisten, ti-

lanteiden ja päämäärien välillä, ja eri osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja 

muokata sitä. Vuorovaikutus ei siis pysy samanlaisena, vaan se muotoutuu jatkuvasti. 

(Mts. 8, 15–16.) Vaikka johtajuus on moniulotteinen prosessi, monet tutkijat ajattele-

https://seijamilicevic.wordpress.com/author/leadsuccess/
https://seijamilicevic.wordpress.com/author/leadsuccess/
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vat edelleen, että johtamisprosessin keskipisteenä ja avainhenkilönä on esimies. Joh-

tajuutta ei kuitenkaan voida tarkastella yhden henkilön ominaisuuksien kautta, vaan 

johtamisprosessia tulee tarkastella muidenkin osa-alueiden, kuten alaisten kautta. 

(Stojanovic-Aleksic 2016.) 

Ukkonen (1994, 20) on kuvannut erityyppisiä johtamistapoja nuolikuvioiden avulla 

(kuvio 2). Kokoviiva ja katkoviiva kertovat vaikuttamisen määrästä. Johtamista voi siis 

tapahtua alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin, ja vaikuttamisen määrä voi vaihdella. 

Kuviossa numero viisi kuvaa tiimipohjaista käytäntöä. 

 

 

Kuvio 2. Erilaisia johtamismuotoja (Ukkonen 1994, 20) 

 

Johtamisessa tarvitaan oman näköalan laajentamista. Kun jokainen työntekijä kohda-

taan yksilönä, hänestä voi tulla esiin uusia taitoja ja voimavaroja. Tämä vaatii erilai-

suuden sietämistä, hyväksymistä ja kykyä nähdä erilaisuuden tuomat mahdollisuudet 

ja positiiviset vaikutukset. Erilaisuuden johtamisessa on tärkeää kanavoida erilaisuu-

den tuomat tunteet oikein: johtajalla tulee olla halua ymmärtää, miksi henkilö kokee 
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tietyn asian tietyllä tavalla. Erilaisuuden tuomat negatiiviset tunteet vaihtuvat uteliai-

suudeksi, ja johtajan näkökulma asiaan laajenee.  (Jabe 2017, luku 1.1-1.3.) 

Åhman (2012) on tutkinut johtamista ihmismielen näkökulmasta. Hänen mukaansa 

mielen toimintaa organisaatiossa voi edistää luomalla tilaa uudelle ajattelulle, raken-

tamalla kokemuksia ja sparraamisella. (Åhman 2012, 181–182.) Åhman on tutkinut 

myös johtajien ajattelu- ja toimintatapoja käyttäen johtoryhmien arvioita tiiminsä ti-

lasta sekä alaisten arvioita johtoryhmästä sekä strategiasta. Tutkimuksessa todettiin 

muutamia tyypillisiä linjoja, kuten esimerkiksi faktapohjainen lähestyminen asioihin 

ja epäluovien ratkaisujen toteuttaminen. Koska nykyaikana asiat tapahtuvat nopealla 

aikataululla, tarvitaan systeemiajattelua, eli asioiden katsomista kokonaisuutena. 

(Mts. 42-43.) 

2.2 Jaettu johtaminen 

Vuonna 1924 luotiin jaettuun johtamiseen vahvasti liitetty käsite ’’Law of the situ-

ation’’, jonka mukaan tilanne määrittelee säännöt yksilön sijasta. Tämän jälkeen jaet-

tua johtajuutta on tarkasteltu yhä enemmän ja erilaisia näkökulmia on syntynyt. Jaet-

tua johtamista voidaan katsoa esimerkiksi piirakkamallista käsin: piirakasta jaetaan 

palasia, eli johtamisen eri osia jaetaan eri henkilöille. Toisaalta jaettu johtaminen voi 

olla myös piirakan tekemistä yhdessä, jolloin johtajuudessa tärkeinä elementteinä on 

vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen. Vaikka jaettua johtamista on nykyaikana tut-

kittu useista eri näkökulmista, kaikille on yhteistä se, että fokus siirtyy perinteisestä 

johtajakeskeisyyden painotuksesta alais- ja suhdekeskeiseen johtajuuteen.  (Ropo 

2011, 201–202.) 

Neck (2006) on määritellyt jaetun johtamisen vuorovaikutteiseksi vaikutusproses-

siksi, jossa yksilöistä koostuva ryhmä johtaa toinen toisiaan kohti organisaation ta-

voitteita. Jaetussa johtamisessa on tyypillistä väliaikaiset johtajat, jotka valitaan työ-

tehtävien mukaan. Henkilö, jolla on eniten tietämystä, motivaatiota ja osaamista kä-

siteltävästä asiasta, johtaa muita. Jaettu johtajuus luo tasa-arvoista, yhteisöllistä ja 

vähemmän hierarkkista vuorovaikutusta. (Neck 2006, 297, 305–306.)  
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Jaetussa johtamisessa keskeistä on se, että se on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja 

todellisuus luodaan sen mukaan jatkuvasti uudestaan. Toisten ideoita ja ajatuksia 

kunnioitetaan ja kuunnellaan, ja lisäksi luottamus, arvostus ja läsnäolo ovat tärkeitä 

taitoja. Jaetussa johtamisessa yksilöitä on tarkoitus ottaa mukaan poissulkemisen si-

jaan. Vaikka jaetussa johtamisessa on kyse vuorovaikutuksesta, siihen kuuluu myös 

itsenäinen ajattelu ja pohtiminen. Kun jokainen yksilö tuo omat näkemyksensä ja tie-

tonsa esiin, lopputuloksena on yhdessä mietitty ratkaisu ja päätös. (Eriksson, Keso, 

Koivunen, Lehtimäki, Pietiläinen, Ropo, Sauer 2005, 31–32.) 

Ukkosen (1994) mukaan menestyksellisyys syntyy jaetusta johtamisesta, mikä toimii 

ylhäältä alas, alhaalta ylös ja vaakasuoraan. Hän on tutkinut jaettua johtamista myös 

sammakkoperspektiivistä, mikä on esimiehen ja työntekijän välistä jaettua johta-

juutta ja yhteistyötä. Hänen mukaansa jaetussa johtajuudessa voidaan yhteistyön 

avulla hyödyntää tiedot ja taidot parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijänä on tär-

keää parantaa omaa suoritusta ja toimintaa työyhteisön ryhmissä sekä vuorovaiku-

tuksessa esimiehen kanssa. Työntekijän tietyt ominaisuudet korostuvat jaetussa joh-

tajuudessa, kuten esimerkiksi oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, ajan oikeanlai-

nen käyttö, tiimipelaaminen sekä oman tahtotilan voimakkuus.  (Ukkonen 1994, 22–

29.) 

Ylöspäin vaikuttaminen sammakkoperspektiivistä sisältää tiettyjä haasteita. Esimie-

hen rooli on haastava, sillä esimiehet kokevat painetta asiakkailta, työntekijöiltä ja 

yritykseltä. Haasteiden hallitsemiseen esimieheltä ja työntekijältä vaaditaan ymmär-

rystä, sitoutumista ja arkitodellisuuden kohtaamista. Päätöksien teko on hajaantu-

neempaa, joten työntekijältä vaaditaan riskinottokykyä. Alaiset kokevat tämän usein 

haasteelliseksi ja riskinottoa vältetään. Jaettu johtaminen lisää myös laaja-alaista yh-

teistyötä, ja tämän yhteistyön kehittämiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panosta. 

Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tarvitaan myönteistä suhtautumista, kuuntelemi-

sen taitoa sekä ymmärrystä siitä, että osa ongelmista saattaa johtua omista asen-

teista. (Ukkonen 1994, 23–24.) 
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Jaetun johtamisen osa-alueet 

Jaetun johtamisen osa-alueiksi Neck (2006) on nimennyt luottamuksen, tehokkuuden 

ja sitoutumisen. Nämä ominaisuudet ovat usein vahvoja hyvillä itsensä johtajilla. It-

sensä johtamisen avulla voidaan asettaa tavoitteita ja kehittää strategioita, ja jaetun 

johtamisen kehittyessä opitaan jakamaan vaikutusvaltaa tiimin henkilöiden kesken. 

(Neck 2006, 306–307.)  

 

Jaetun johtamisen onnistumista on joissain tutkimuksissa selitetty tiimin jäsenten sa-

mankaltaisuudella ja sillä, että tiimin jäsenet pitävät toisistaan. Neck korostaa kuiten-

kin luottamuksen ja siihen liittyvän itsensä johtamisen roolia jaetussa johtamisessa. 

Luottamusta organisaation työntekijöihin, motiiveihin ja kykyihin tarvitaan jaetun 

johtamisen organisaatiossa, sillä jokaisella organisaation jäsenellä on vaikutusvaltaa. 

Jaettu johtajuus sisältää palautteen antamista ja saamista sekä johtajana että johdet-

tavana olemista. Kyseisten tehtävien onnistuminen vaatii luottamusta, mikä käytän-

nössä tarkoittaa omien kokemuksien ja ajatuksien vaihtamista ilman kyseenalaistami-

sen pelkoa. (Mts. 307.) 

Juuti (2006) on tutkinut luottamusta esimiehen ja työntekijän välillä. Ilman luotta-

musta esimiestyö ei voi muodostua johtamiseksi, joten se on johtamisen yksi tukipi-

lari. Luottamus esimiehen ja työntekijöiden välille syntyy esimiehen pyrkimyksestä 

hyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja esimerkillisyyteen. (Juuti 2016, 37-40.) Alla ole-

vassa kuviossa (kuvio 3) on kuvattu kaikki osa-alueet, joiden kautta luottamus vähi-

tellen rakentuu. 
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Kuvio 3. Luottamuksen synty (Juuti 2016, 41) 

 

Toinen jaetun johtamisen osa-alue on tehokkuus. Tehokkuudella tarkoitetaan luotta-

musta siihen, että yksilöllä tai tiimillä on tarvittava osaaminen jonkin tietyn tehtävän 

onnistumiseen. Hyvien itsensä johtamisen taidoilla yksilö voi lisätä omaa tehokkuut-

taan, mikä lisää tiimin uskomusta siitä, että heillä on tarvittavat taidot työtehtävien 

ja sitä kautta jaetun johtajuuden onnistumiseen. Jaettu johtaminen vaatii siis jokai-

sen yksilön taitoa ja halua osallistua vaikuttamiseen. (Neck 2006, 308.) Juuti (2013, 

77) pitää päämäärähakuisuutta yhtenä jaetun johtamisen osatekijänä, ja johdon va-

litsemien päämäärien tulisi olla jokaisen työntekijän työtä ohjaavia periaatteita, joi-

hin he voivat sitoutua. Liiallinen päämäärähakuisuus luo kuitenkin työpaikoille viha-

mielistä ilmapiiriä ja kilpailua, joten päämäärähakuisuutta on tuettava myönteisillä 

tunneilmaisuilla (Juuti 2016, 84–85). 

Viimeinen jaetun johtamisen osa-alue on sitoutuminen. Sitoutuminen arvojen, usko-

musten ja tavoitteiden tasolla auttaa yksilöä toimimaan tiimin yhteisiä tavoitteita 

kohti, vaikka tavoitteiden saavuttamiseksi yksilö voi joutua tekemään itselleen vai-

keita tai epämiellyttäviä tehtäviä. Ilman sitoutumista yksilö on haluton toimimaan yh-

teisten tavoitteiden eteen ja jaettu johtaminen ei voi toimia parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Neck 2006, 308–309.) 
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Neck (2006, 299) on kuvannut edellä mainittujen jaetun johtamisen osa-alueiden ja 

itsensä johtamisen tärkeyttä tiimityöskentelyssä kaavion (kuvio 4) mukaisesti. 

 

 

Kuvio 4. Malli johtamisen dynamiikasta (Neck 2006, 299) 

 

2.3 Vuorovaikutuksellinen johtaminen 

Ukkonen (1994) siteeraa kirjassaan Goethen lausetta: ’’Jos kohtelemme ihmistä sel-

laisena, kun hän on, teemme hänestä huonomman, kuin hän on. Mutta jos kohte-

lemme häntä ikään kuin hän olisi sitä, mitä voisi olla, teemme hänestä sen, mitä hä-

nen tulisi olla.’’ Tämä lause pätee myös työtiimeihin. Työyhteisön menestyminen 

vaatii yhteisiä päämääriä ja pelisääntöjä, sekä jatkuvaa kehittymistä. (Ukkonen 1994, 

139–141.)  

Esimiehen ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on ratkaisukeskeinen 

ilmapiiri ja tasavertainen vuorovaikutus. Kun esimies ja työntekijät haluavat ratkaista 

ongelmat yhdessä, ilmapiiri on jokaista arvostava ja kuunteleva. Tasavertaisuuden to-

teutuminen lisää työpanosta ja motivaatiota, sen puuttuminen taas vähentää edellä 
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mainittuja piirteitä. Tasavertaisessa ilmapiirissä jokaisen henkilön näkemys on yhtä 

arvokas, ja sen avulla mahdollistetaan erilaisuuden hyödyntäminen. (Ukkonen 1994, 

48–50.) 

Menestykselliseen johtamiseen tarvitaan myös dialogia ja yhdessä oppimista, sillä 

päämääränä on saada tiimin jäsenet johtamaan ja valmentamaan toinen toistaan. 

Dialogisuuden onnistumiseen tarvitaan tietynlaista organisaatiokulttuuria, johon kuu-

luu toisten sparraus, ajattelun harjoittaminen tiimissä sekä aktiivinen vuorovaikutus. 

Esimiehen rooli on valmentaa tiimiä niin, että edellä mainittu kulttuuri voisi syntyä 

organisaatioon. Dialogia tarvitaan erityisesti uusien ideoiden ja innovaatioiden kehit-

telyssä. Nykypäivän organisaatioissa ongelma on mielipiteiden vaihto väittelyn kei-

noin, jolloin oma mielipide on vastakkain toisten mielipiteiden kanssa. Dialogin tar-

koitus on kuitenkin olla vuoropuhelua, jossa tavoitteena on laajentaa omaa ymmär-

rystä. (Leppänen & Rauhala 2012, 265–268.) Dialogista kohtaamista voidaan lähestyä 

todella monista eri näkökulmista, ja Mönkkönen ja Roos (2015) ovat kuvanneet dialo-

gisuuteen johtavia näkökulmia, niin sanottuja vuorovaikutuksen kohtaamisoppeja, 

viiden eri osa-alueen kautta. Alla oleva kuvio (kuvio 5) osoittaa nämä osa-alueet, 

joista dialogisuus koostuu. 

 

Kuvio 5. Vuorovaikutuksen kohtaamisoppeja (Mönkkönen & Roos 2015, 133) 
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Hurmerinnan (2015) mukaan teollisen aikakauden on syrjäyttänyt sosiaalinen aika-

kausi. Koska johtajuus on viestintää, laadukas johtaminen on mahdotonta ilman sitä. 

Sosiaalisen johtajan tunnusmerkkejä ovat hierarkian välttäminen, tiedon avoin kulku 

ja yhteisen tekemisen korostaminen. Hurmerinta korostaa erityisesti tiedon ja taidon 

helppoa jakamista sekä työntekijöiden osallistamista eri projekteihin. Tämä lisää 

työntekijöiden motivaatiota. (Hurmerinta 2015, kappale 4.) 

Tunneäly on todella suuressa osassa yrityksen menestystä ja henkilöstön hyvinvoin-

tia. Tunneäly koostuu intra- ja interpersoonallisista taidoista, joustavuudesta, stres-

sinsiedosta ja yleisestä hyvinvoinnista. Joustava ihminen omaa hyvän muutoskyvyn ja 

osaa soveltaa tunneälyään eri tilanteiden mukaan. Stressinsietokykyä mitataan erityi-

sesti vastoinkäymisissä, ja tunneälykäs ihminen selviää paineisista tilanteista hyvin. 

Yleiseen hyvinvointiin liittyy vahvasti optimistinen elämänkatsomus ja positiivisuus. 

Interpersoonallinen henkilö on hyvä ihmissuhteissa: hän osaa tulkita ja tukea muita, 

ja pystyy ottamaan vastuun ihmissuhteistaan. Intrapersoonallinen äly on itsensä joh-

tamista, mikä tarkoittaa, että henkilö tuntee itsensä, ymmärtää tunteensa ja ilmaisee 

itseänsä oikealla tavalla tilanteen mukaan. Tämä on kaiken johtamisen lähtökohta. 

(Jabe 2017, kappale 12.1.) 

2.4 Johtaminen pk-yrityksissä 

Yrityksiä voidaan luokitella koon perusteella neljään eri kategoriaan: mikroyritykset, 

pienet yritykset, keskisuuret yritykset ja suuret yritykset (Kallio 2002, 24–26). Pk-yri-

tyksiin sisältyvät pienet ja keskisuuret yritykset, ja näissä yrityksissä työskentelee 

enintään 249 henkilöä. Pk-yrityksien liikevaihto vuodessa on enintään 50 miljoonaa 

euroa, tai taseen loppusumma on 43 miljoonaa. (PK-yritys n.d.) Pienen yrityksen 

määritelmän mukaan yrityksessä voi työskennellä enintään 49 henkilöä. Lisäksi vuosi-

liikevaihto voi olla enintään 10 miljoonaa euroa, tai vaihtoehtoisesti taseen loppu-

summa on enintään 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys, johon ei voi soveltaa pk-yrityk-

sen määritelmää, ei voi omistaa yrityksestä yli 25 prosenttia. (Pienet ja keskisuuret 

yritykset n.d.) 
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Pk-yritysten onnistuneessa johtamisessa on muutamia pääteemoja. Nämä teemat si-

sältävät työntekijöiden ymmärryksen yrityksen tavoitteista ja heidän omasta merki-

tyksestään yrityksen työntekijänä, palautteen annon, oikeiden asioiden tekemisen ja 

kommunikaation onnistumisen palavereissa ja kehityskeskusteluissa. (Ekonen, Haara-

nen, Hauvala, Koponen, Lämsä, Saarisilta, Salminen & Timonen 2014, 9–10.) 

Perehdyttämisen ja koulutuksen avulla työntekijälle voidaan linkittää hänen oma 

työnsä koko yrityksen toimintakokonaisuuteen, ja oman työnsä merkityksellisyyden 

ymmärtäminen lisää työntekijän merkityksellisyyden tunnetta. Palautteen avulla 

työntekijän työtä ja suoritusta voidaan ohjata oikeaan suuntaan, ja se edistää oppi-

mista, tekemistä sekä itsetuntemusta. Palautetilanteessa tapahtuu myös avointa dia-

logia, kun palautteen antaja ja saaja keskustelevat palautteen sisällöstä. Oikeiden asi-

oiden tekeminen tarkoittaa ns. sähläyksen vähentymistä, ja työntekijöiden tehok-

kuutta. Tehokkuutta voidaan johtamisen näkökulmasta lisätä keskustelevalla ja kuun-

televalla johtamiskulttuurilla ja tavoitteiden selkeyttämisellä. (Mts. 13, 20-27.) 

Toivonen (2003) on tutkinut erityisesti pienyrityksen johtamista. Pienyrityksien johta-

minen koostuu monesta eri alueesta, ja tällaisen yrityksen johtaminen perustuu yrit-

täjän itsensä johtamiselle. Johtajan täytyy jakaa työntehtäviä henkilöstölle ja koordi-

noida kokonaisuutta. Pienyrityksissä työtehtävät eivät jakaudu eri organisaatiota-

soille, vaan työjaot kietoutuvat toisiinsa. Johtajalla on siis suoraviivainen vaikutus-

valta ja kontrolli kaikkiin tapahtumiin. Tästä syystä pienyrityksen johtamisessa ei 

voida käyttää tiukasti muodollisia rakenteita. Pienyrityksen johtaminen ja toiminta 

perustuvat erilaisille pienille järjestelmille, jotka koostuvat erilaisista vapauden ja 

kontrollin yhdistelmistä, ja ne luovat mahdollisuuksia sisäiselle yrittäjyydelle. Tämä 

tarkoittaa käytännön työssä sitä, että työrajat ovat häilyvät, toimenkuvat ovat pääl-

lekkäisiä ja päätöksiä tehdään intuitiivisesti. (Toivonen 2003, 343–350.) 

Tiimityöskentely on tärkeä osa pienyrityksien johtamista, koska parhaimmat tulokset 

syntyvät usein tiimien työskentelyn aikaansaannoksina. Hyvä johtaja uskoo, että 

työntekijöillä on kätkettyjä voimavaroja, joten heitä rohkaistaan itseohjautuvuuteen. 

Tiimiä ohjaa nimenomaan yhteinen visio organisaation päämäärästä ihmisen sijasta. 
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Tämä luo työntekijälle merkityksen tunnetta, koska jokainen tiimin jäsen joutuu poh-

timaan syitä omalle työskentelylle ja sen merkitykselle. (Kallio 2002, 118–121.) 

3 Itsensä johtaminen 

3.1 Itsensä johtamisen määrittely 

Nykyaikana itsensä johtamista tarvitaan organisaatioissa yhä enemmän, koska työ-

elämä on suuntautumassa jaetun johtamisen suuntaan. Jokainen työntekijä joutuu 

siis tulevaisuuden työorganisaatioissa ottamaan paljon vastuuta ja johtamaan itse-

ään. Lisäksi työympäristössä tapahtuu muutoksia nopeammin kuin ennen, ja se vaatii 

yksilöltä nopeaa reagointikykyä ja luovuutta. Nykyään myös ymmärretään, että it-

sensä johtaminen ei ole organisaatiosta erillään oleva osa-alue, vaan se kuuluu osaksi 

organisaation johtamisjärjestelmää, ja että perinteisen johtamisen ideologiaa ja ta-

poja voi soveltaa hyvin myös itsensä johtamiseen. (Sydänmaanlakka 2010, 5, 16, 43–

44.) 

Itsensä johtamista voidaan tarkastella hyvin monesta eri näkökulmasta. Aihetta on 

tutkittu mm. filosofian, psykologian, fysiikan ja taiteen teemojen kautta. Yksittäinen 

tiede ei pysty kuitenkaan tarjoamaan kokonaiskuvaa itsensä johtamisesta, joten ai-

hetta täytyy tarkastella monitieteellisellä lähestymistavalla.  Itsensä johtamista voi-

daan käsitellä Oy Minä AB -mallin mukaisesti, jossa on yhdistetty eri tieteenalojen 

teorioita. (Sydänmaanlakka 2010, 27–29.) Alla olevassa kuviossa (kuvio 6) on kuvattu 

Oy Minä AB -malli. 
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Kuvio 6. Oy Minä Ab -organisaatiokaavio (Sydänmaanlakka 2010, 29) 

 

Tätä organisaatiokaaviota voidaan kuvitella yrityksenä, jonka toimitusjohtaja on yk-

silö itse. Yrityksen menestys riippuu siitä, miten yksilö osaa johtaa jokaista osastoa ja 

niiden toimintoja. (Mts. 29) 

Haarasen (2019) mukaan itsensä johtaminen on oman elämän hallintaa ja sen kehit-

tymistä sekä itsensä tuntemista. Hän on jakanut itsensä johtamisen kuuteen eri kate-

goriaan, mitkä ovat listattuna alla olevassa kuviossa (kuvio 7). 
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Kuvio 7. Itsensä johtamisen kategoriat (Haaranen 2019) 

 

Salmimies (2008) kuvaa itsensä johtamista itsensä ohjaamiseksi ja vaikuttamiseksi. Se 

on muuttumiskykyä ja omien ajatuksien kyseenalaistamista. Salmimies painottaa eri-

tyisesti vastuunottamista itsestä ja muista tärkeänä osana itsensä johtamista. Itsensä 

johtamisen tavoite on tiedostaa itselle tärkeät arvot ja elää sellaista elämää, joka tu-

kee yksilön arvomaailmaa. Itsetuntemuksen lisääntyminen on perusta itsensä johta-

miselle. (Salmimies 2008, 21–22.) 

3.2 Itsetuntemus 

Itsensä johtamisen perustana voidaan pitää itsetuntemusta. Itsensä johtaminen on 

likimain mahdotonta, jos ei tunne itseään tai omia toimintatapojaan, sillä itsetunte-

mus on nimenomaan tietoisuus ja käsitys itsestä. (Haaranen 2019.) Itsetuntemus syn-

tyy henkisestä kasvusta, jonka ansiosta yksilölle muodostuu myönteinen minäkäsitys, 

hyvä itsetunto ja muiden sekä itsensä arvostus. Lisäksi hyvään itsetuntemukseen liit-

tyy omien arvojen ja motiivien ymmärtäminen sekä kyky tunnistaa omat henkilökoh-

taiset haasteet. (Paasivaara 2010, 16.) 
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Paasivaara (2010) on tutkinut itsetuntemusta johtajuuden näkökulmasta. Hänen mu-

kaansa johtajan itsetuntemukseen vaikuttaa neljä eri ulottuvuutta: johtamisfilosofia, 

itsejohtajuus, johtamistyyli ja johtamispätevyys. Johtamisfilosofia kertoo siitä, millai-

set arvot ja eettinen perusta ohjaavat johtajaa päätöksenteossa. Itsejohtajuus tar-

koittaa itsensä kehittämistä ja omien tunteiden ymmärtämistä ja hallintaa. Sosiaali-

nen pätevyys ja tietojen hallinta rakentavat johtamispätevyyttä, ja johtamistyyli 

koostuu johtajan tilanteiden tulkinnasta. Itsetuntemuksen avulla johtaja voi säädellä 

tunteitaan paremmin, ja hän voi suhtautua asioihin realistisesti. Itsetuntemus voi 

muovautua elämänkokemusten myötä, sillä siihen vaikuttavat omat tunteet ja aja-

tukset, sekä toisilta saatu palaute. (Paasivaara 2010, 17–18, 40–41.) 

Itsetuntemus voidaan jakaa myös kolmeen osa-alueeseen: ajatuksiin, tunteisiin ja 

tahtoon. Tästä muodostuu triadinen näkökulma (kuvio 8).  

 

Kuvio 8. Triadinen näkökulma (Salmimies 2008, 22) 

 

Hyvässä itsetuntemuksessa ihminen pystyy triadisesta näkökulmasta ohjaamaan 

näitä kolmea osa-aluetta niin, että hän saa itsestään koko potentiaalinsa esiin (Salmi-

mies 2008, 22). Itsetuntemuksessa on tärkeää siis ymmärtää oman psyykeen toimin-

taa. Kun ihminen ymmärtää, mitkä asiat laukaisevat tiettyjä tunteita, ajatusmalleja, 
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sisäisiä paineita ja ideoita, hän voi havainnoida, ymmärtää ja ohjata omaa ns. sisäistä 

koneistoaan. (Dunderfelt 2006, 18.) 

Arvot 

Arvot näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä, ja ne ovat osa jokaisen arkea. Se on 

valintoja eri vaihtoehtojen väliltä sen perusteella, minkä ihminen kokee itselleen tär-

keäksi. (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003, 13–19.) Arvot ilmenevät siis sanoissa, 

teoissa ja käyttäytymisessä, osittain myös tiedottomasti. Henkilökohtaiset arvot ovat 

kytköksissä itsetuntoon ja -arvostukseen, ja niiden tiedostaminen ja toteuttaminen 

luovat innostusta ja motivaatiota elämään. Ihminen kokee myös mielenrauhaa eläes-

sään arvojensa mukaan. (Salmimies 2008, 46–47.) 

 

Jokaisessa työyhteisössä muodostuu arvoja, jotka toimivat käyttäytymisen taustalla. 

Vaikka organisaatio ei määrittelisi omia arvojaan, ilman niitä työskenteleminen on 

mahdotonta. Monet organisaatiot kuitenkin määrittelevät arvonsa konkreettisesti ja 

myös toimintaohjeet, kuinka niitä voi toteuttaa arjen tasolla jokapäiväisessä työssä. 

Kun työyhteisön työntekijät tietävät yrityksen arvot ja sen, miksi ja miten niitä toteu-

tetaan, se luo työntekijöissä sitoutumista ja innostuneisuutta.  Nämä arvot välittyvät 

aina vuorovaikutuksessa toisiin työyhteisön jäseniin. (Heinimäki 2018.) 

Hyvää itsensä johtamista vaaditaan työelämässä erityisesti silloin, kun arvot ja vah-

vuudet ovat ristiriidassa. Organisaation ja yksilön omat, henkilökohtaiset arvot voivat 

olla erilaiset, ja tästä syntyy yksilölle stressiä ja turhautumista. Hyvä itsensä johtaja 

elää oman arvomaailmansa mukaan ja voi luopua tietyistä tarjouksista hänen omien 

arvojensa perusteella. (Salmimies 2008, 46-47.)  

Itsetunto- ja luottamus 

Hyvän itsetunnon lähtökohtana on itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Se on it-

sensä arvostamista, kunnioittamista ja luottamista, ja se on myös tunne siitä, että on 

arvokas ja hyvä. Muiden antama palaute ja kritiikki ei horjuta henkilön itsetuntoa, 

koska hän tietää itse omat rajansa ja vahvuutensa. Suurin vaikutus henkilön itsetun-

toon on hänen omilla arvioinneillaan itsestään. (Salmimies 2008, 45–46.)  
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Dunderfelt (2006) kuvailee itsetuntoa ihmisen sisäiseksi tulkinnaksi siitä, miten hyvä 

ja arvokas hän on. Se kertoo, mitä henkilö ajattelee itsestään, miksi hän haluaisi tulla 

ja mitä mahdollisuuksia hänellä on elämässä. Koska itsetunto on tulkinta henkilöstä 

itsestään, voi tätä tulkintaa muokata ja muuttaa. (Dunderfelt 2006, 132.) 

Itseluottamus tarkoittaa yksilön uskomusta siitä, että hänellä on mahdollisuus onnis-

tua. Henkilö uskaltaa hyvän itseluottamuksen omaavana valita itselleen haastavia 

tehtäviä, ja lisäksi hänellä on paljon sisäistä motivaatiota. Epäonnistumisia kohdates-

saan hän pystyy jatkamaan eteenpäin. Itseluottamus on kytköksissä suorituksien tu-

losodotuksiin: hyvän itseluottamuksen omaava henkilö jaksaa keskittyä tavoitteisiin 

ja niiden savuttamiseen. (Manka 2015, 167–168.) 

Itseluottamusta voi lisätä ja kehittää monilla eri tavoilla. Yksilö voi ottaa pieniä ris-

kejä, jotka lisäävät hallinnan kokemusta. Hän voi pohtia kokemiaan ongelmatilanteita 

ja sen selviytymiskeinoja. Toisilta on mahdollista oppia eri tapoja selviytymään erilai-

sissa tilanteissa. Palautteen pyytäminen esimieheltä tai kollegalta kehittää myös itse-

luottamusta. (Manka 2015, 170.) 

3.3 Motivaatio 

Motivaatio on subjektiivista, joten se on tutkimuskohteena hyvin abstrakti. Motivaa-

tion käsite on siitä syystä hyvin vaikea määrittää. Motivaatiota pohdittaessa on kui-

tenkin kyse ihmisen toiminnasta ja siitä, että miksi yksilö toimii tietyllä tavalla. Moti-

vaatiossa yhdistyvät yksilön persoonallisuus, sosiaalinen ympäristö sekä tunteet ja 

järkiperäiset seikat. (Jaakkola, Kataja & Liukkonen 2006, 10–11.) 

Motivaatiota voidaan kuvata prosessina, johon kuuluu eri osa-alueita. Motivaatio ei 

siis ole ominaisuus, joka on ihmisellä syntymästä asti, vaan motivaatio syntyy proses-

sin tuloksena. Prosessi voi koostua esimerkiksi tunneälystä, aikaperspektiivistä, us-

kosta omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä vaikuttimien voimakkuudesta. (Niermeyer 

& Seyffert 2004, 12–14.) Alla olevassa kuviossa (kuvio 9) on kuvattu motivaatiopro-

sessiin vaikuttavat osa-alueet. 
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Kuvio 9. Motivaatioprosessi (Niermeyer & Seyffert 2004, 13, muokattu) 

 

 

Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen motivaatio 

tarkoittaa, että syy ihmisen toiminnalle tulee yksilön ulkopuolelta ja yksilö saa 

suorituksestaan joko palkinnon tai rangaistuksen. Ulkoisessa motivaatiossa henkilön 

tavoitteena on selviytyä ja vastata uhkiin, sillä tekeminen on vain väline päämäärän 

saavuttamiseksi. Jos ihminen toimii vain ulkoisen motivaation kautta, hän joutuu 

kuluttamaan henkisiä resurssejaan, ja se tuntuu ahdistavalta ja raskaalta. (Jarenko & 

Martela 2015, osa 1.) 

Sisäinen motivaatio on sen sijaan henkilön sisältä lähtevää halua ja kiinnostusta. Hän 

hakeutuu tekemään asiaa, koska sen tekeminen tuntuu hänestä arvokkaalta ja 

tärkeältä. Sisäisessä motivaatiossa henkilö ei joudu keskittymään selviytymiseen ja 

uhkien välttämiseen, joten sisäisestä motivaatiosta lähtenyt tekeminen ei kuormita 

yksilöä samalla tavalla kuin ulkoinen motivaatio tekee. Näitä kahta motivaatiota ei 

kuitenkaan voida aina täysin erottaa toisistaan, ja usein ne toimivatkin sekoittuneina 

toisiinsa. Vaikka lopulta ei pystyttäisi määrittelemään motivaation alkuperää, 

motivaation muodot tuntuvat ihmisessä erilaiselta, ja se on keskeisintä näiden 

kahden motivaation määrittelyssä. (Mts.) 
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Tavoitteen asettaminen on tärkeä osa sisäistä motivaatiota. Tavoitteet vaikuttavat 

käyttäytymiseemme, ja käyttäytymisen muutoksen kautta kokonaisvaltainen 

hyvinvointimme paranee. (Jaakkola ym. 2006, 209.) On myös tärkeää tehdä itsensä 

kanssa sitoumus, jossa sitoutuu työskentelemään tavoitteita kohti ja niiden 

saavuttamiseksi. Kun henkilö on tehnyt tietoisen päätöksen työskennellä 

tavoitettaan kohti, hän voi vaikeissa päätöksentekekotilanteissa muistella, mihin on 

sitoutunut ja miksi. (Niermeyer & Seyffert 2004, 44.) Ilman kunnollisia tavoitteita on 

mahdotonta laatia suunnitelma omaa toimintaa varten, ja tästä seuraa onnistumisko-

kemusten poisjäänti. Jos yksilö ei puolestaan koe onnistumisen tunnetta, hän kokee 

pettymystä ja omanarvontunteen heikkenemistä. Tästä seuraa motivaation puute. 

(Knoblauch & Wöltje 2003, 12.) 

Työn imu 

Innostus työhön on määritelty englanniksi work engagement -termillä, mikä on suo-

meksi määritelty termillä ’’työn imu’’. Työn imu koostuu kolmesta eri ominaisuu-

desta. Tarmokkuus on tila, joka on energisyyttä ja halua panostaa omiin työtehtäviin. 

Toisena ominaisuutena on omistautuminen, jossa yksilö tuntee ammattiylpeyttä. Kol-

mantena on uppoutuminen, johon kuuluu flow -tila, eli voimakas paneutuminen työ-

hön. Työn imu vaikuttaa myös muihin työntekijöihin positiivisella tavalla. (Manka 

2015, 36–37.) 

 

Sydänmaanlakka (2010, 231) on luonut työn imusta jaksamismallin (kuvio 10), jonka 

avulla voidaan analysoida oman osaamisen ja työn haastavuuden välistä suhdetta.  
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Kuvio 10. Jaksamismalli (Sydänmaanlakka 2010, 231) 

 

Haasteiden ja osaamisen ollessa tasapainoissa voi henkilö työskennellä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Työn imuun pääseminen edellyttää tasapainon lisäksi tiettyjen 

käytäntöjen toteutumista. Ensin henkilön tulee määritellä tavoitteet ja pyrkiä niitä 

kohti. Osaamista tulee jatkuvasti kehittää pyytämällä palautetta työstään. On tärkeää 

keskittyä tekemiseen ja ns. antautua prosessille, sillä kun henkilö antautuu työn teke-

miselle ja antaa viedä sen mukanaan, on tuloksena työn imu. (Mts. 233–234.) 

3.4 Stressin- ja ajanhallintakeinot 

Stressinhallinta 

Työstressiä ilmenee, kun työn vaatimukset eivät vastaa työntekijän resursseja tai ky-

kyjä. Stressi voi olla hyvää silloin, kun se lisää henkilön toimintakykyä, mutta jos 

stressi jatkuu liian kauan tai on liiallista, se aiheuttaa yksilölle oireita, kuten ahdistu-

neisuutta tai masentuneisuutta. (Parker 2006, 10, 91.) Hyvässä stressissä elintoimin-

not kiihtyvät samoin kuin huonossa stressissä, mutta henkilö kokee myös vireysti-

lansa kohonneeksi, elinvoimansa lisääntyneeksi ja kutkuttavaa jännitystä. Sen sijaan 

huonossa stressissä henkilön rajat ylitetään, hänellä ei ole hallinnan tunnetta ja hän 
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tuntee ahdistavaa jännitystä. Positiivinen stressi voi myös pitkällä aikavälillä muuttua 

huonoksi stressiksi. (Järvinen 2016.) 

 

Ihmisessä aiheutuvat stressireaktiot voidaan jakaa fysiologisiin, psykologisiin ja käyt-

täytymisen muutoksiin. Fysiologisiin muutoksiin kuuluvat autonomisen hermoston 

sympaattisen osan aktivaatio ja stressihormonien nousu. Mielialamuutokset, kuten 

ärtymys ja edellä mainitut ahdistus ja masentuneisuus, ovat psykologisia reaktioita 

stressiin. Käyttäytymisen muutoksiin sisältyvät esim. muistin ja keskittymiskyvyn häi-

riöt. Nämä edellä mainitut oireet siis kertovat, että yksilö kokee stressiä. (Manka 

2015, 22.) 

Stressiä voidaan hallita erilaisilla ratkaisuilla. Stressinhallintaa voidaan esimerkiksi 

tehdä fyysisen osa-alueen kautta, mihin kuuluu lepo, liikunta ja ruokavalio. Psyykkisiä 

ja sosiaalisia ratkaisuja ovat esimerkiksi positiivisen ajattelutavan harjoittaminen, 

hyvä sisäinen puhe, itsetuntemus ja meditaatio. (Parker 2006, 8.) Bischof ja Bischof 

(2004, 63) painottavat stressin johtuvan suunnittelun puutteesta, joten stressiä voi-

daan hallita suunnittelemalla työtehtävät paremmin. Työn hallintaa voidaan kuiten-

kin pitää jaksaminen ytimenä, sillä jos yksilöllä on tunne siitä, että hän hallitsee 

työnsä ja sen tuomat vastoinkäymiset, ei stressireaktiota yleensä pääse syntymään. 

Tämä vaatii sitä, että yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa työssään ja elämässään eri 

tilanteisiin ja tapahtumiin, sekä niiden kulkuun. (Järvinen 2016.) 

Stressinhallintaa voi tehdä myös tietoisen läsnäolon avulla. Tietoisella läsnäololla tar-

koitetaan olemista, missä ollaan täysin tietoisia nykyhetkestä. Se on kehon ja mielen 

tiedostamista, hetkessä elämistä ilman suodattimia. Ihmiset eivät koskaan voi täysin 

välttyä heitä ahdistavilta ja stressaavilta asioilta. Koska yksilö ei aina pysty vaikutta-

maan häntä ympäröivään maailmaan ja sen tapahtumiin, tulee yksilön kohdata häntä 

ahdistavat ja stressaavat asiat. Tietoisen läsnäolon avulla yksilö voi kohdata häntä 

huolettavat asiat niin, että ne eivät lamauta häntä. Tällä tavoin stressitekijät ovat pa-

remmin hallinnassa. (Goldstein & Stahl 2010, 37, 77–78.) 
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Ajanhallinta 

Hyvä itsensä johtaja osaa priorisoida tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Ennen ajan-

käytön suunnittelua tulee pohtia, mihin henkilö käyttää nykyhetkessä aikaansa. Arvot 

ovat tärkeässä asemassa ajankäytön hallinnassa, sillä henkilön omien arvojen vastai-

nen toiminta vie voimavaroja ja käytettävissä olevaa energiaa. Ajanhallinnassa tarvi-

taan henkistä lujuutta, mikä tarkoittaa itselle tärkeiden asioiden priorisointia riippu-

matta muiden vaatimuksista. Henkilön tulisi ymmärtää, mihin asioihin hän keskittää 

huomionsa ja toimiiko hän päämäärätietoisesti tavoitteitaan kohti. (Salmimies 2008, 

100, 102.) Vain tavoitteiden määrittelyn avulla ihminen voi menestyä, sillä ilman ta-

voitteita ei voida saavuttaa onnistumisen kokemuksia (Knoblauch & Wöltje 2003, 11–

12). 

 

Eisenhower-periaatetta voidaan käyttää apuna tavoitesuunnittelussa. Teorian on tar-

koitus erottaa kiireellisyys ja tärkeys toisistaan, sillä jokainen kiireellinen asia ei ole 

tärkeä. Periaatteen avulla voidaan määritellä tehtävät kiireellisyys- ja tärkeysasteen 

mukaan. (Bischof & Bischof 2004, 46.) Alla olevassa kuviossa (kuvio 11) on Eisenho-

wer-periaatteen peruskaava. 

 

Kuvio 11. Eisenhower -periaate (Bischof & Bischof 2004, 47) 
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Koska ihmiset ovat yksilöitä, ajankäyttö vaihtelee myös persoonallisuuksien mukaan. 

Ajan käyttäjät voidaan jakaa erään teorian mukaan neljään eri persoonallisuustyyp-

piin: dominoiva, spontaani, muuttumaton ja tunnontarkka ajan käyttäjä. (Mts. 108.) 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 12) on listattu jokaisen persoonallisuustyypin ominai-

suuksia ajan käytön suhteen, ja ajanhallinnan keinoja jokaiselle persoonalle. 

 

Kuvio 12. Ajan käyttäjien persoonallisuustyypit (Knoblauch & Wöltje, 108–117) 

 

3.5 Vuorovaikutustaidot 

Esimerkiksi keskustelu- ja neuvottelutaidot, viestintätaidot ja tiimityötaidot ovat 

kaikki vuorovaikutustaitoja, joissa tarvitaan sosiaalista kyvykkyyttä. Näissä kaikissa 

vuorovaikutustilanteissa on tärkeintä yhteys toisiin henkilöihin: tavoitteena olisi 

luoda tilanne, missä virittäydytään yhdessä vuorovaikutukseen ja omat ajatukset 

sekä sanat annetaan tulkittavaksi muille. (Salmimies 2008, 96.) Kommunikointikyky 

on siis muiden ymmärtämistä ja itsensä tekemistä ymmärretyksi. Hyvän kommuni-

koinnin tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi tulokselliset keskustelut, osallistuminen yri-

tyksen sisäiseen viestintään, muiden tulkitseminen oikein ja muiden aseman ymmär-

täminen. Kommunikointikykyä voidaan siis pitää yhtenä menestyksen avaintekijöistä. 

(Bischof & Bischof 2004, 90.) 
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Ihmisten vuorovaikutustyylejä voidaan luokitella eri tavoilla, ja yksi tapa on jakaa tyy-

lit neljään eri kategoriaan: ystävällinen, dominoiva, alistuva ja aggressiivinen tyyli 

(Salmimies 2008, 96–99). Alla olevassa kuviossa on luokiteltu nämä vuorovaikutus-

tyylit, sekä lisäksi niiden välityylit. 

 

Kuvio 14. Erilaisia vuorovaikutustyylejä (Salmimies 2008, 99, muokattu) 

 

Ryhmän toimivuuden ja tuloksellisuuden kannalta luottamus on tärkeä osa-alue. Yk-

silön perusluottamus syntyy ensimmäisen ikävuoden aikana, ja se muotoutuu elä-

mänkokemuksien mukaan. Luottamus ryhmässä syntyy yhteisten kokemuksien 

kautta, ja se luo pohjan kyseenalaistamiselle, koska ryhmän jäsenten on mahdollista 

ja sallittua olla eri mieltä. Kyseenalaistaminen luo kehitystä ja sitä kautta sitoutu-

mista ryhmän jäseniin. Sitoutuminen puolestaan luo vastuunkantoa, ja lopputulok-

sena on tuloksentekeminen. Ryhmässä luottamus lisää optimismia, joustavuutta sekä 

uudistumiskykyä, ja luottamuksen pohjalta rakentunut tuloksentekeminen lisää yri-

tyksen kilpailuetua. Hyvästä luottamuksen tasosta kertoo esimerkiksi avoin keskus-

telu ja se, että ryhmän jäsenet saavat tuntea vapaasti eri tunnetiloja ja niitä käsitel-

lään yhdessä. (Heinonen, Klingberg & Pentti 2012.)  
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Uskomukset vaikuttavat vahvasti vuorovaikutustilanteissa sanojen tulkintaan. Esi-

merkiksi kehityskeskusteluista voi tehdä erilaisia tulkintoja sen perusteella, mitä osa-

puolten tulkinnat, uskomukset ja ajatukset ovat. Uskomuksia ja itseään muuttamalla 

on mahdollista vaikuttaa muihin ihmisiin, koska kun ihminen itse muuttuu, hän huo-

maa muutoksen myös ympärillään olevissa ihmisissä. (Salmimies & Ruutu 2014, luku 

4.8.) 

Yhteisöllisyys on tärkeä osa työyhteisöä. Sen avulla työilmapiiri on hyvä ja vaihtuvuus 

henkilöstössä pientä. Jokainen voi vaikuttaa työpaikan yhteisöllisyyteen omalla käyt-

täytymisellään, sillä hyvä työyhteisö koostuu yhteisöllisistä arvoista, tekemisestä yh-

teisen hyvän puolesta, ideoimisesta yhdessä ja tiedon jakamisesta avoimesti. Yhtei-

söllisyyttä voi edistää esimerkiksi etsimällä myönteisiä kokemuksia ja antamalla posi-

tiivista palautetta niistä. Positiivisen palautteen antaminen on hyvä keino lisätä myös 

kiitollisuutta ja myönteisyyttä työyhteisössä. Myös suora toiminta ja vastuunkanto 

lisäävät yhteisöllisyyttä. (Manka 2015, 144–151.) 

4 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet, tutki-

musongelma sekä -kysymykset. Lisäksi kerrotaan tutkimusote ja tutkimuksessa käy-

tettävät aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät. Viimeisenä analysoidaan vielä 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä seikkoja. 

4.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimusongelma on tieteellisen työn perusta, koska ilman ongelmaa tieteellistä tut-

kimusta on mahdotonta toteuttaa. Tutkimusongelmaa voidaan kuvailla yrityksen mis-

siona ja visiona: sen tulisi mahtua yhteen lauseeseen ja kertoa oleellinen. (Kananen 

2014a, 32.) Tutkimusongelma tutkimuksessa on 

- Miten työntekijän itsensä johtaminen vaikuttaa kokemukseen jaetun johtami-
sen toteutumisesta? 
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Tutkimuskysymyksen apuna käytetään apukysymyksiä, jotka auttavat saamaan vas-

tauksen tutkimuskysymykseen (Kananen 2014a, 36). Apukysymyksiä tutkimuksessa 

ovat: 

- Millä tavoin työntekijät johtavat itseään? 
- Millainen rooli vuorovaikutuksella on itsensä johtamiseen? 
- Miten esimiestyö vaikuttaa työntekijöiden itsensä johtamisen mahdollisuuk-

siin? 
 

4.2 Tutkimusote ja -menetelmät 

Tutkimusongelman määrittelystä seuraa tutkimusotteen valinta. Tutkimusote voi olla 

laadullinen tai määrällinen tutkimus, ja kyseisillä tutkimusotteilla on omat tyypilliset 

tiedonkeruumenetelmät: kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimuksessa käyte-

tään tiedonkeruumenetelmänä usein kyselyä ja kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutki-

muksessa esimerkiksi haastattelua ja havainnointia. (Kananen 2014b, 49.) Tämän 

opinnäytetyön tutkimuksen tutkimusote on laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutki-

muksessa tavoitteena on saada ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, ja sitä käytetään 

silloin, kun ilmiöllä ei ole teoriaa, joka selittäisi sitä (Kananen 2014a, 16). Laadullisen 

tutkimuksen ominaisuuksiin kuuluu myös se, että havaintojen teoriapitoisuus on 

suuri. Havaintojen teoriapitoisuus tarkoittaa, että tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat 

yksilön käsitys ilmiöstä, annetut merkitykset ilmiölle ja välineet, joita tutkimuksessa 

on käytetty. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 20.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusta, koska tutki-

muksessa on tarkoituksena saada ymmärrystä itsensä johtamisesta, jaetusta johtami-

sesta ja niiden vuorovaikutuksesta. Itsensä johtamisen ja jaetun johtajuuden koke-

mukseen vaikuttavat yksilön omat mielipiteet ja tulkinnat, joten laadullisen tutkimuk-

sen avulla vastauksista voidaan analysoida johtopäätöksiä, jotka luovat ymmärrystä 

tutkittavasta asiasta. 
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Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät 

Tutkimuksen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa, jota kerätään eri tiedonke-

ruumenetelmillä. Tutkija voi kerätä tietoa eri tavoilla, kuten esimerkiksi haastattelu-

jen, kyselyjen ja havainnoinnin avulla. Usein laadullisen tutkimuksen aineisto kerä-

tään haastatteluilla, ja haastattelun suosituin muoto on teemahaastattelu. Teema-

haastattelussa haastattelija ja haastateltava keskustelevat tutkittavasta aiheesta 

teema tai aihe kerrallaan. Teemahaastattelun tavoitteena on avata teemojen avulla 

tutkittavaa ilmiötä, jossa osallisena on ihminen ja hänen toimintansa. Haastattelu 

koostuu kysymyksistä ja vastauksista, joista on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva ja 

saada sitä kautta kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta aiheesta. Tutkijalta vaa-

ditaan kykyä nähdä vastauksien takana piilevät todelliset merkitykset ja syyt. (Kana-

nen 2014b, 64–65, 70–72.)  

 

Tässä työssä käytetään aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua, koska tar-

koituksena on saada ymmärrystä ihmisten ajattelusta ja toiminnasta koskien itsensä 

johtamista. Haastattelun teemat ovat 

- luottamus 
- tehokkuus 
- sitoutuminen 
- stressin- ja ajanhallinta 
- vuorovaikutus. 

  

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmänä voidaan pitää sisällönanalyysiä. 

Ensin tutkijan tulee rajata tutkittava aihe tarkasti, sillä aineistossa tulee usein esiin 

asioita, mitä tutkija ei osannut odottaa. Tutkijan on tuttava ainoastaan sitä ilmiötä, 

mikä on määritelty tutkimusongelmassa ja -kysymyksessä. Tämän jälkeen aineisto tu-

lee käydä läpi esimerkiksi litteroinnilla. Tämän vaiheen tarkoitus on jäsentää aineis-

toa, jolloin litteroinnit toimivat sisään kirjoitettuina muistiinpanoina tutkijalle.  Kol-

mantena aineisto teemoitellaan. Teemoittelussa aineistoa luokitellaan ja siinä paino-

tetaan sitä, mitä eri teemoista on sanottu. Teemahaastattelulla tehdyt aineistot on 

valmiiksi teemoitettu haastattelun teemojen mukaisesti. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 

91–93.) 
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Sisällönanalyysia käytetään tässä tutkimuksessa, koska sen avulla teemahaastatte-

lusta saadaan hyvin esille aineistossa nousevat asiat. Koska tutkimuksessa käytetään 

teemahaastattelua, teemoittelu pystytään tekemään haastattelurungossa olevien 

teemojen mukaisesti.  

Luotettavuus 

Yksittäisissä tutkimuksissa on tarkasteltava tutkimuksen luotettavuutta, koska tutki-

mustoiminnassa pyritään luonnollisesti välttämään virheitä (Sarajärvi & Tuomi 2018, 

luku 6). Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua tarkastellaan reliabiliteetin ja validitee-

tin avulla. Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä: tutkimuksen uusintamittauk-

sen tulisi vahvistaa alkuperäisiä tutkimustuloksia. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tut-

kimuksessa mitataan oikeita asioita, ja se on osa tutkimusasetelmaa ja aineiston ana-

lyysia. (Kananen 2014a, 146–147.) Nämä käsitteet ovat kuitenkin luotu palvelemaan 

erityisesti määrällisen tutkimuksen luotettavuutta, joten laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta voidaan tutkia myös eri tavoilla (Sarajärvi & Tuomi 2009, 136).  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuustekijöitä voivat olla esimerkiksi uskottavuus, 

varmuus, vahvistuvuus ja tutkimustulosten siirrettävyys. Uskottavuus tarkoittaa tut-

kijan ja tutkittavien käsityksien samankaltaisuutta. Tutkimustulosten siirrettävyys on 

onnistunutta tulosten siirtoa vastaaviin tilanteisiin, ja tutkijan ennakkokäsitykset huo-

mioon ottamalla lisätään tutkimuksen varmuutta. Vahvistuvuus on samasta aiheesta 

tehtyjen tutkimuksien tulkintojen samankaltaisuutta. (Järvenpää 2006.) Lisäksi luo-

tettavuutta voidaan lisätä ulkopuolisella henkilöllä, joka tarkastaa tutkimusprosessin 

toteutumisen (Sarajärvi & Tuomi 2009, 138). 

5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään aluksi läpi tutkimuksen toteutus ja siihen liittyvät seikat. Sen 

jälkeen tutkimustulokset avataan haastattelun teemojen mukaisesti. Haastattelussa 

oli tarkoituksena kerätä vastaukset tutkimuskysymyksiin, jotta tutkimuskysymysten 
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vastausten avulla voidaan vastata tutkimusongelmaan. Tutkimuskysymyksissä selvi-

tettiin henkilön itsensä johtamisen keinoja, vuorovaikutuksen merkitystä itsensä joh-

tamiseen ja esimiestyön vaikutusta itsensä johtamisen keinoihin. 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseen etsittiin haastateltavia Internetin eri kanavien kautta sekä myös sähkö-

postitse. Näissä hakuilmoituksissa haastattelua avattiin hieman teemojen osalta, 

jotta mahdolliset halukkaat haastateltavat tietäisivät minkätyyppisiä asioita haastat-

telussa käydään läpi. Lisäksi ilmoituksissa korostettiin haastattelujen luottamukselli-

suutta. Haastateltavia löytyi lopulta tarvittavat viisi kappaletta eri kanavien kautta. 

Jokaisen haastateltavan kanssa sovittiin heille sopiva haastatteluaika, ja haastattelun 

kerrottiin kestävän noin puolesta tunnista tuntiin. Haastattelut toteutettiin maalis-

kuussa 2019.  

Tutkimuksessa oli viisi haastateltavaa. Kaikki työskentelivät eri kokoisissa pk-yrityk-

sissä, joista neljä työntekijän asemassa ja yksi työharjoittelijana. Haastateltavat olivat 

ikäluokaltaan 24-49-vuotiaita, joista yksi oli mies ja loput naisia. Ennen haastattelua 

kaikilta haastateltavilta kysyttiin taustatiedot: ikä, yrityksen toimiala sekä työtehtävä 

yrityksessä. Ensimmäinen kysymys oli johdatuskysymys aiheeseen, ja tähän vastattu-

aan haastateltavalle kerrottiin vielä haastattelun teemat ja mitä asioita ne pitivät si-

sällään. Haastattelut etenivät haastattelurungon mukaisesti, johon oli kirjattu haas-

tattelun teemat sekä haastattelukysymykset, joiden kautta saatiin vastaus tutkimus-

ongelmaan. Teemahaastattelun luonteen mukaisesti kysymykset muovautuivat haas-

tattelun edetessä ja lisäkysymyksiä käytettiin tuomaan syvempää ymmärrystä ai-

heesta. Jokainen haastattelu eteni kuitenkin pääasiassa haastattelurungon mukai-

sesti. Haastattelurunko on opinnäytetyön liitteenä (liite 1). 

Koska haastattelut olivat luottamuksellisia, haastattelussa paikalla olivat vain haasta-

teltava sekä haastattelija. Ainoastaan tutkija, haastateltava ja opinnäytetyön ohjaaja 

voivat yhdistää aineistosta saadut tulokset ja haastateltavan henkilöllisyyden. Luotta-

muksellisuuden vuoksi opinnäytetyössä tutkimuksen aineistoa avataan haastatelta-

vien osalta ainoastaan iän ja sukupuolen kautta. 
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Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua, ja aineiston luokittelu 

muodostui haastattelun teemojen mukaisesti. Haastattelun teemat muodostuivat 

teoreettisessa viitekehyksessä esitellyistä jaetun johtamisen osa-alueista, ja näihin 

jaetun johtamisen osa-alueisiin sisältyivät erityisesti itsetuntemus sekä motivaatio. 

Lisäksi teemoja olivat itsensä johtamisen osa-alueet ajan- ja stressinhallinta, sekä 

vuorovaikutus. Haastattelut litteroitiin, jotta aineistosta oli helpompi löytää syy- ja 

seuraussuhteita. Litteroinnin avulla oli mahdollisuus löytää linkkejä eri teemojen vä-

lillä, sillä itsensä johtamisessa aihealueet voivat nivoutua yhteen monilla eri tavoilla.  

Tässä tutkimuksessa luotettavuus varmistettiin monella tapaa. Haastattelut toteutet-

tiin jokaisen haastateltavan kanssa samalla tavalla: haastattelussa on läsnä ainoas-

taan haastateltava ja haastattelija. Jokaisen haastattelun alussa haastateltavalle ker-

rottiin tutkimuksen sisältävän kysymyksiä itsensä johtamisesta, ja haastattelun tee-

mat. Lisäksi jokaiselta haastateltavalta kysyttiin samat taustatiedot (ikä, yritys jossa 

haastateltava työskentelee, ja työtehtävä yrityksessä). Heille myös informoitiin haas-

tattelun luottamuksellisuus. Tavoitteena oli siis luoda hyvin samankaltainen tilanne 

haastatteluihin, jolloin ulkopuoliset tekijät ja erilaiset käytännöt eivät vaikuta aineis-

ton tuloksiin. Uskottavuutta lisättiin haastattelujen aikana lisäkysymyksillä, joiden 

avulla tutkijalle ei jäänyt epäselviä tai moninaisesti tulkittavia vastauksia. Opinnäyte-

työn ohjaaja toimii tässä työssä ulkopuolisena tarkastajana, mikä lisää myös luotetta-

vuutta. 

5.2 Luottamus 

Haastattelussa haluttiin ensimmäiseksi selvittää haastateltavien yleisiä mielikuvia it-

sensä johtamiseen liittyen, sillä tämän kysymyksen avulla haasteltava pystyi havain-

noimaan haastateltavien yleistä tietämystä itsensä johtamisesta ja sen osa-alueista. 

Haastateltavat kertoivat näkemyksiään siitä, mitä heidän mielestään itsensä johtami-

nen tarkoittaa ja mitä asioita se sisältää. Vastauksissa nousi esiin monia eri itsensä 

johtamisen osa-alueiden näkökulmia, kuten ajanhallinnalliset asiat, organisointi ja te-

hokkuus. Osa haastateltavista koki itsensä johtamisen suurempana kokonaisuutena, 

joista alla on kahden haastateltavan ajatuksia. 
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No mun mielestä se tarkottaa sellasta pysähtymistä tai sellasta, että oi-
keesti keskityt siihen omaan tekemiseen ja suunnittelet sitä ja analysoit 
omaa tekemistä. 

Ehkä se, että sä saat itsestäs sun todelliset voimavarat mahdollisimman 
hyvin käyttöön. 

Haastateltavilta haluttiin ensin selvittää heidän henkilökohtaisia arvojaan, eteenkin 

työelämän näkökulmasta katsottuna. Arvot ja luottamus ovat vahvasti kytköksissä 

toisiinsa, sillä arvot ohjaavat yksilön joka päivästä ajattelua ja tekemistä. Arvojen 

määrittely koettiin suhteellisen haastavaksi, mutta vastauksissa nousi erityisesti esiin 

vuorovaikutukselliset seikat, kuten yhteisöllisyys ja avoimuus. Luottamus nousi myös 

haastatteluissa usein esille, kun keskusteltiin arvoista. Myös henkilön työtehtävä 

saattoi vaikuttaa siihen, millaisia arvoja hän toteutti ja piti tärkeänä työelämässä. Esi-

merkiksi laatu nousi eräällä haastateltavalla esiin arvoista puhuttaessa, koska ky-

seistä ominaisuutta tarvitaan erityisesti hänen tekemässään työssään. 

Työpaikan arvoja kysyttäessä suurin osa haastateltavista kertoi, ettei tiedä oman työ-

antajayrityksensä arvoja. Useampi uskoi, että arvot ovat kirjattu johonkin ylös, mutta 

työntekijät eivät tienneet niitä. Tästä syystä yrityksen arvot eivät johtaneet työnteki-

jöiden jokapäiväistä työntekoa. Kaksi haastateltavaa tiesi yrityksen arvot ja osasivat 

kertoa mitä ne käytännössä tarkoittavat. Kaikki haastateltavat kuitenkin kokivat, että 

voivat toteuttaa omia arvojaan työssään suhteellisen hyvin. Osa kuitenkin koki, että 

joidenkin omien arvojen toteutumisen esteenä oli vuorovaikutuksen puute sekä esi-

miehen ohjeiden ja omien arvojen ristiriitaisuus. 

Ainaki niissä tilanteissa mitkä saan ite hoitaa, niin joo [voin toteuttaa 
omia arvoja], mutta kyllä välillä tulee omalta esimieheltä sellasia mää-
räyksiä, jotka on ehkä ristiriidassa vähän omien arvojen kanssa. 
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Arvoista siirryttiin keskustelemaan luottamukseen esimiehen ja muiden työntekijöi-

den välillä. Yksi jaetun johtamisen elementti on tiimiluottamus, mikä syntyy yksilöi-

den omasta itseluottamuksesta. Itseluottamusta käsitellään tarkemmin tehokkuuslu-

vussa, ja tässä luvussa keskitytään luottamukseen eri henkilöiden välillä. 

Vastaukset luottamuksesta vaihtelivat paljon: osa koki, että luottamusta ei ollut, ja 

osalla oli täysin päinvastaisia kokemuksia. Epäluottamus esimiesten ja haastatelta-

vien välillä ilmeni esimiehen varmisteluina työtehtäviä koskien, arvostuksen puut-

teena ja vastuunannon vähyytenä. Eräs haastateltava koki, että aina kun hänellä olisi 

ns. näyttämisen paikka, niin hänelle ei anneta mahdollisuutta näyttää osaamistaan. 

Osa haastateltavista taas koki, että hänen ja esimiehensä välillä on luottamusta. 

Tämä ilmeni eräällä haastateltavalla niin, että hän sai paljon vastuuta ja myös esimie-

hensä tehtäviä hoitaakseen. Toinen haastateltava kertoi luottamuksen näkyvän niin, 

ettei heidän välillään ollut hierarkkista jaottelua. Hän koki, että voi antaa työssään 

parhaita mahdollisia suorituksia, koska mikään pelko ei pidättele häntä. 

Se [luottamus] näkyy silleen, että ei oo sellasta tietynlaista hierarkia fii-
listä, että tietää että okei tuo on pomo, mutta sille voi oikeestaan heit-
tää mitä tahansa. Että tuntee olevansa niin turvassa, että se on ok – – 
että ei oo sellasta selkeetä esimies-alainen roolia, vaikka ne toki siellä 
taustalla on, mutta niitä ei ees silleen ajattele. 

Yhdellä haastateltavalla luottamusta oli saatu parannettua avoimen keskustelun 

avulla. Esimiehen ja haastateltavan välisen keskustelun jälkeen haastateltava koki, 

että hän uskalsi tehdä enemmän päätöksiä ja sai lisää draivia tekemiseensä sekä roh-

keutta omaan tekemiseen. 

Haastateltavilta kysyttiin myös luottamuksen toteutumisesta haastateltavan ja mui-

den työntekijöiden kesken. Neljä haastateltavaa koki, että hänen ja muiden työnteki-

jöiden välillä on keskeistä luottamusta, ja tämä luottamus ilmeni avoimena keskuste-

luna ja tuen saamisena. Yhdellä haastateltavalla oli täysin päinvastainen kokemus, ja 

hän koki, että hänen työpaikallaan muiden epäonnistumisia haluttiin nimenomaan 

nostaa esille. 
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5.3 Tehokkuus 

Tehokkuus on yksi jaetun johtajuuden osa-alue, ja siihen kuuluvat oman osaamisen 

tietämys, tavoitteet ja kehittyminen. Tavoitteena oli kartoittaa haastateltavien aja-

tuksia heidän omaan kehittymiseensä ja tavoitteisiinsa liittyen.  

Tavoitteista keskusteltaessa tuli ilmi, että jokaisella haastateltavalla oli tavoitteita, 

joita he halusivat saavuttaa nykyisessä työssään. Osa tavoitteista tuli ulkopuolelta: 

kaksi haastateltavaa halusi tehdä työnsä niin hyvin, että he saisivat vakituiset työpai-

kat. Kaikilla oli myös sisäisiä motivaattoreita, kuten oman tietämyksen syvennys, halu 

olla omassa työssään päivä päivältä parempi, ja halu pysyä kehityksessä mukana.  

No mulla on pyrkimys olla koko ajan tietysti parempi, että mää opiske-
len jatkuvasti, koko ajan pyrin kyseenalaistamaan omat työskentelyta-
pani ja metodit – – 

Tarkotus olis kouluttaa itseä lähivuosina lisää – – jos tuossa työpaikassa 
en nää sellasta kehittymistä, niin sitten tuun hakemaan töitä muualta. 
Et se on itelle tosi tärkeetä se itsensä kehittäminen. 

Haastateltavilta haluttiin myös selvittää, saavatko he organisaation johdolta tukea 

ammatilliseen kehittymiseen. Yksi haastateltava ei kokenut saavansa ollenkaan tukea 

esimieheltään ammatilliseen kehittymiseen, ja hän mainitsi syyksi sen, että esimies ei 

osaa tehdä hänen tekemäänsä työtä. Suurin osa kuitenkin koki saavansa jonkinlaista 

tukea, mutta parannettavaakin olisi. 

Periaatteessa joo. Tääki on sellanen asia mikä meillä on sanotettuna, 
että jokaisella ois mahollisuus käyttää 10 prosenttia työajasta uuden 
oppimiseen – – mut aika paljon se on sellasta että annetaan vaan että 
’’hei teetkö ton’’ ja silleen ei tuu mitään ohjeita että miten se tehään. 
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Tehokkuus on riippuvainen myös yksilön itsetunnosta ja -luottamuksesta, sillä näiden 

osa-alueiden ollessa hyvällä tasolla yksilö uskaltaa ottaa riskejä ja mennä epämuka-

vuusalueelle. Haastateltavilta kysyttiin, ottavatko he riskejä ja menevätkö he epämu-

kavuusalueelle, ja suurin osa koki, että nämä asiat toteutuvat heidän työskentelys-

sään. Myös tähän löytyi ulkoisia ja sisäisiä syitä. Osa haastateltavista kertoi, että hei-

dän täytyy mennä epämukavuusalueelle, koska jotkin pakolliset työtehtävät vaativat 

sitä. Työn monipuolisuus ja kehittyminen kuitenkin kiinnostivat haastateltavia, joten 

epämukavuusalue koettiin myös positiiviseksi asiaksi. Yksi haasteltavista kertoi, että 

voisi ottaa enemmänkin riskejä ja mennä epämukavuusalueelle, mutta syynä riskien 

ottamisen vähyydelle oli työn luonne, jossa hänellä oli usein tietyt raamit tekemi-

selle. Hän kuitenkin uskoi, että hänellä on tarvittavat kyvyt hoitaa työtehtävänsä hy-

vin. 

No kyllä todellakin otan riskejä ja menen todellakin epämukavuusalu-
eelle, että ei ainakaan oo ollu mitenkään sillä lailla helppoa, että en 
mee ainakaan sen helpoimman kautta – – kun se monipuolisuus on rik-
kaus siinä. 

Nyt ymmärtää, että riittää omat kyvyt, ja oma potentiaali riittää, ja voi 
olla rauhassa ja luottaa että kaikki menee hyvin. Mutta siitä huolimatta 
ei tietenkään oo tyytyväinen, vaikka onki kiitollinen – – toivottavasti se 
nälkä ei koskaan poistu nousta eteenpäin – – 

5.4 Sitoutuminen 

Sitoutumisen avulla työntekijät yltävät parempiin suorituksiin, ja motivaatio työtä 

kohtaan on korkeampi. Haastateltavilta selvitettiin aluksi heidän merkityksellisyy-

tensä tunnetta, koska merkityksellisyys on suuressa roolissa työntekijän sitoutumisen 

kannalta. Vastauksista havaittiin, että suurin osa piti työtä merkityksellisenä silloin, 

kun he kokivat olevansa tärkeitä muille. Työ koettiin tärkeäksi esimerkiksi silloin, kun 

muut odottivat haastateltavan tekevän jotain heille tärkeää työtehtävää, tai siinä ti-

lanteessa, jos kukaan muu haastateltavan työpaikalla ei osannut tehdä hänen työteh-

täviään. Yksi haastateltava koki, ettei hänen työnsä ole merkityksellistä, koska hä-

neltä puuttui selkeä vastuualue. 
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Haastateltavilta selvitettiin, millaisissa tilanteissa he olivat olleet todella motivoitu-

neita työhönsä. Kysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää motivaation lähteitä, ja vas-

tauksissa nousikin esiin sisäiset motivaation lähteet. Luovuus ja uuden oppiminen 

mainittiin useassa haastattelussa motivoivaksi asiaksi. Lisäksi hyvä palaute ja onnistu-

misen tunteet kasvattivat työmotivaatiota.  

On juttuja mitä siellä ei oo välttämättä aikasemmin tehty, ja mitkä taas 
on mun omalla vahvuusalueella ja mihin mulla on tosi kova intohimo, 
niin sitten ku pääsee tekemään niitä. 

Kaikki haastateltavat olivat kokeneet työssään myös hetkiä, jolloin motivaatiota ei ole 

ollut paljoa. Moni mainitsi, että motivaation puute ei saa kuitenkaan näkyä ulospäin, 

johtuen esimerkiksi asiakaspalvelutyöstä. Esimerkiksi yksi haastateltava kertoi, että 

työn on pakko huvittaa, koska työstä saa palkan ja se tulee tehdä hyvin.  

Motivaation puutosta koettiin erityisesti silloin, kun työtehtävät olivat sellaisia, jotka 

eivät olleet kovin näkyviä eikä niistä saanut arvostusta. Näiden tilanteiden ratkaise-

miseksi käytettiin eri keinoja: osa ajatteli, että työtehtävät on pakko tehdä, ja asiat 

’’hoidetaan pois alta’’. Osassa vastauksista tuli kuitenkin ilmi, että motivaation ollessa 

matala, yritettiin motivaatiota nostaa löytämällä itselle merkityksellisiä asioita työ-

tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Tallaisia keinoja olivat esimerkiksi omien tavoittei-

den kirkastaminen, asettuminen asiakkaan asemaan ja jonkin mielenkiintoisen kul-

man löytäminen tylsään työtehtävään. 

Haastatteluissa selvitettiin myös muiden työntekijöiden ja esimiehen vaikutusta mo-

tivaatioon. Suurin osa koki, että muut työntekijät vaikuttavat omaan motivaatioon 

positiivisella tavalla. Työpaikoilla koettiin mm. keskinäistä arvostusta työntekijöiden 

kesken, ja työkaverit koettiin pääosin iloisiksi ja kohteliaiksi persooniksi. Myös spar-

raus toisen työntekijän kanssa koettiin motivaatiota lisääväksi seikaksi. Yksi haasta-

teltava koki, että työpaikan kulttuuri ei ole hyvä, ja siitä syystä myös hänen fiilistään 

yritetään töissä laskea.   
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Esimiehen rooli motivaatioon oli päinvastainen verrattuna työntekijöiden rooliin. 

Suurin osa koki esimiehen toiminnan vähentävän motivaatiota, vaikka joitain lisääviä-

kin vaikutuksia löytyi. Vastauksista nousi erityisesti esiin, että palautteen anto koet-

tiin tärkeäksi elementiksi motivaation kannalta. Jos negatiivinen palaute annettiin 

liian suoraan, aiheutti se motivaation laskua. Positiivinen palaute luonnollisesti nosti 

motivaatiota. Motivaation vähenemiseen vaikutti myös esimiehen arvaamaton ja äk-

kipikainen käytös, ja aikaresurssien aliarviointi. 

Ehkä niissä jossain hommissa mitä se antaa, nii tulee just se että se ali-
arvioi sen aikaresurssin, niin se vähentää mun motivaatiota. Mut sitte 
lisää taas silleen, että hän oikeesti kuuntelee ja jos esimerkiksi sanoo, 
että tällaiset työtehtävät ei oo yhtään mun juttu, niin sit siihen tulee 
muutos. 

– – mutta sitten ku sä saat sen palautteen, että ’’hei oot hoitanu hom-
man hyvin’’, niin samantien tuntuu, että tulee 20 senttiä lisää pituutta – 

– [negatiivisesta palautteesta] ei sais tulla sellanen hyökkäävä olo, että 
minua kohtaan hyökätään. Esimiehen pitäis pystyä tulemaan sen työn-
tekijän tasolle siinä. 

5.5 Stressin- ja ajanhallinta 

Stressin- ja ajanhallintakeinot ovat todella tärkeitä taitoja nykypäivän työelämässä. 

Jokainen haastateltava koki, että töissä on aika ajoin kiire, eikä aika aina riitä kaik-

keen. Listojen tekeminen ja niiden mukaan toimiminen oli yleisin tapa jäsennellä 

omia työtehtäviä. Osalla työtehtäviä oli niin paljon, että ratkaisuna oli työtuntien li-

sääminen esimerkiksi ylitöillä. 

Tuloksista havaittiin, että stressiä aiheuttivat erityisesti keskeneräiset työtehtävät, 

epätietoisuus työtehtävistä ja ajan puute. Syntyneitä stressireaktioita pyrittiin lievit-

tämään eri tavoilla. Esimiehen kanssa keskusteleminen nousi osassa vastauksista 

esiin, mutta aina keskustelu ei tuottanut huomattavaa helpotusta stressaaviin tilan-

teisiin. Toinen useasti esiin noussut asia oli sisäinen, kannustava puhe. Yksi haastatel-

tava käytti stressinhallintakeinonaan meditaatiota ja liikuntaa.  
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Omalla tavalla stressihän pistää tekemään parempia suorituksia. Mutta 
kun se menee yli, niin tulee toimeeton olo. Mä pyrin hillitseen sitä omaa 
stressiä, että mä pystyn tekemään sen asian kuitenki. Ja ajattelen, että 
okei mä opin taas tästä lisää. 

Aineistosta kävi myös ilmi, että esimiehen toiminnalla oli usein stressiä lisäävä vaiku-

tus. Stressiä lisäsivät erityisesti esimiehen ja alaisen eri käsitykset työn suorittamis-

tyylistä ja aikataulullisista asioista. Moni siis koki, että esimies antaa liikaa tehtäviä 

tehtäväksi, eikä niitä kaikkia ehdi suorittaa loppuun. Erään haastateltavan tilanne oli 

tosin tältä osin muuttunut paremmaksi esimiehen ja työntekijän keskustelun kautta. 

Yksi haastateltavista kertoi välillä pelkäävänsä esimiehen sanoja, koska hän mainitsi 

virheistä todella suoraan. 

[Esimies] saattaa antaa paljon niitä tehtäviä sillon, vaikka mulla olis kii-
rekin. Sillä tavalla, että ei välttämättä huomioi sitä, että onko mulla 
muissa töissä kuinka kiire – – 

Yhdellä haastateltavista oli kuitenkin täysin päinvastainen kokemus, ja hänen esimie-

hensä lämmin ja huomioiva asenne lievensi stressiä ja sen kokemista. 

5.6 Vuorovaikutus 

Haastattelun viimeinen teema oli vuorovaikutus, ja työyhteisön ilmapiiristä kysyttä-

essä saatiin hyvin erilaisia vastauksia: vastaukset vaihtelivat suhteellisen tasaisesti 

hyvän ja huonon välillä. Alla on kaksi ääriesimerkkiä työilmapiirin kuvailusta. 

Ei oo kovin hyvä – –  siellä on sellasia porukoita vaan, että vois olla sella-
nen avoimempi ilmapiiri – – 

Tosi lämmin ja mukava, sinne on aina helppo tulla – –  tuolla näkyy sella-
nen rakkauden ja välittämisen ilmapiiri. 
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Jatkokysymyksenä haluttiin tietää, kokeeko haastateltava oman työyhteisönsä yhtei-

sölliseksi. Vastaukset noudattivat pääosin edellisten vastauksien kaavaa, ja vastauksia 

saatiin laidasta laitaan. Työyhteisö koettiin yhteisölliseksi erityisesti yhteisen tekemi-

sen kautta. Yhteisöllisyyden puute taas näkyi esimerkiksi pahan puhumisena ja pie-

nempien ryhmien klikkiytymisenä.  

Avoin keskustelu ja sen tärkeys on noussut useasti esille, ja haastateltavien kokemuk-

set avoimesta keskusteluilmapiiristä ja kaikkien mielipiteiden huomioon ottamisesta 

vaihtelivat. Osa koki asian olevan hyvällä tasolla, mutta aineistosta havaittiin, että 

suurimmaksi osaksi esimies päättää asioista, ja työntekijöiden on toimittava sen mu-

kaisesti. Eräs haastateltava koki, että jatkuva varmistelu hidastaa työprosesseja. Yksi 

haastateltavista koki ongelman johtuvan esimiehen itsensä johtamisen taitojen ja ar-

vostuksen puutteesta. 

Ei oo oikeestaan mitään sellasta tilannetta, että vois kertoa omia ide-
oita – – luulen että johtuu siitä, ku työntekijät ei koe itseä arvostetuiksi – 

– siellä on silleen, että kaikki tekee omaa työtä eikä kukaan halua tehä 
ylimäärästä. Esimieheltä puuttuu ehkä se itsensä johtamisen taito, että 
se ei ees huomaa, että se laiminlöi sitä asiaa. 

Kaikki olivat töissään kokeneet ristiriita- ja väärinymmärrystilanteita. Vastauksista ha-

vaittiin, että näiden tilanteiden ratkaisemisessa olisi parannettavaa. Usein kyseisissä 

tilanteissa keskityttiin itse ongelmaan ratkaisujen sijaan, ja tähän olisi toivottu muu-

tosta avoimella keskustelulla ja suoralla palautteen annolla. 

6 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yksilön itsensä johtaminen vaikuttaa 

kokemukseen jaetun johtamisen toteutumisesta. Yleisesti voidaan todeta, että it-

sensä johtamisen taidot luovat osittain jaetun johtamisen elementtejä, mutta vuoro-

vaikutuksella ja esimiestyöllä on suuri rooli sen synnyssä ja muotoutumisessa. Itsensä 
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johtamisen taidot kantoivat yksilöä jaetun johtamisen suuntaan, mutta yrityksen joh-

don toiminta vaikutti siihen, tapahtuiko yrityksissä lopulta aitoja jaetun johtamisen 

elementtejä. Vuorovaikutus ja esimiestyö vaikuttivat yksilön itsensä johtamiseen po-

sitiivisilla, mutta myös negatiivisilla tavoilla.  

Neck (2006, 299) kuvasi, että jaettu johtaminen syntyy yksilön itsensä johtamisesta ja 

sen osa-alueista: itseluottamuksesta, itsetehokkuudesta ja yksilöllisestä sitoutumi-

sesta. Näistä syntyvät tiimiluottamus, tiimitehokkuus ja tiimisitoutuminen, jotka lop-

putuloksena on jaettua johtamista. Tutkimusten tulosten avulla voidaan todeta, ettei 

yksilön omista ominaisuuksista muodostu automaattisesti tiimin ominaisuuksia. Jotta 

yksilön omista itsensä johtamisen taidoista saadaan tiimin taitoja, tarvitaan yrityksen 

johdolta oikeaa ohjausta ja vuorovaikutustaitoja. Nimenomaan esimiestyössä koet-

tiin olevan parannettavaa, sillä tutkimuksen tulosten mukaan työntekijöiden keskei-

nen luottamus ja motivointi koettiin olevan hyvällä tasolla. Tutkimuksen tuloksista 

voidaan siis todeta, että jos yrityksen johto pystyy luomaan työpaikalle luottamuksel-

lisen ilmapiirin, kehittymisen mahdollisuuksia ja merkityksellisyyden tunnetta työnte-

kijöille, yksilön itsensä johtamisen taidoille ja tiimityöskentelylle annetaan mahdolli-

suus kehittyä. Tämän tuloksena työpaikalle syntyy helpommin luottamusta, tehok-

kuutta ja sitoutumista tiimin kesken, ja tuloksena syntyy jaettua johtamista.  

Kuten mainittu, yksilön itsensä johtamisella on vaikutusta jaetun johtamisen ele-

menttien toteutumiseen. Tutkimuksen tuloksista huomattiin, että omien arvojen 

määrittely koettiin vaikeaksi, vaikka arvot ohjaavat jokaisen arkipäiväistä elämää ja 

ihminen tekee monia päätöksiä niiden pohjalta (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 

2003, 13). Ilman arvojen tietämystä itsetuntemus ei ole parhaalla mahdollisella ta-

solla. Yksilöllä voi olla ilman omien arvojen tuntemusta vaikeuksia löytää työstään 

merkityksellisiä asioita, koska hän ei osaa määritellä itselleen tärkeitä periaatteita. 

Tutkimuksessa havaittiinkin, että merkityksellisyyden tunnetta koettiin silloin, kun 

haastateltavat kokivat olevansa tärkeitä muille. Tästä voidaan päätellä, että oma, si-

säinen merkityksellisyyden tunne voisi olla suurempi, jos yksilö määrittäisi tarkasti it-

selleen tärkeät arvot ja toimisi niiden mukaan myös työelämässään. Tutkimuksessa 

kuitenkin todettiin, että omien arvojen toteuttaminen voi olla vaikeaa, jos yritys ei 



42 

 

tue samoja arvoja. Tämä heikentää työntekijän mahdollisuuksia itsensä johtamiseen 

arvojen toteuttamisen osa-alueella. 

Tuloksista havaittiin, että vaikka yksilön itseluottamus oli hyvällä tasolla, se ei suo-

raan korreloinut hyvään tiimiluottamukseen. Itsetunto- ja luottamus ovat yksilön 

omaa sisäistä tulkintaa siitä, miten hyvänä ja arvokkaana hän pitää itseään (Dunder-

felt 2006). Ulkopuoliset seikat eivät tästä syystä useinkaan vaikuta itseluottamuksen 

kokemukseen, ja siksi vuorovaikutus ja esimiestyö on suuressa roolissa tiimiluotta-

muksen syntymisessä. Eräs haastateltava totesi, että esimiehen ja hänen keskeinen 

luottamus näkyy ei-hierarkkisena toimintana. Tästä voidaan päätellä, että vuorovai-

kutuksellinen luottamus nimenomaan esimiehen ja työntekijöiden välillä on vahvasti 

kytköksissä jaetun johtamisen toteutumiseen. Tuloksista ilmeni, että luottamuksen 

ilmapiiri luo turvallisen olotilan työntekijöille, jolloin eriäviä mielipiteitä uskaltaa vaih-

taa esimiehen ja muiden työntekijöiden kanssa. Jaetussa johtamisessa avainasiana 

onkin avoin keskustelu ja mielipiteiden vaihtaminen, joten luottamus muihin ihmisiin 

määrittelee jaetun johtamisen toteutumista hyvin pitkälle. 

Stressin- ja ajanhallinnan keinoista voidaan tulosten perusteella todeta, että kyseiset 

keinot yksilön itsensä johtamisen näkökulmasta ovat vähäiset. Listojen teko ja sisäi-

nen puhe nousi tuloksissa esiin, mutta tämän lisäksi voidaan käyttää monia muitakin 

stressin- ja ajanhallintakeinoja. Esimerkiksi vain yksi haastateltava kertoi käyttä-

neensä stressinhallintakeinonaan meditaatiota ja urheilua, vaikka kyseisillä meto-

deilla on todettu olevan stressiä vähentävä vaikutus. Tuloksista voidaan myös huo-

mata, että oman persoonallisuuden piirteiden osuutta ajanhallintaan ei oltu poh-

dittu, eikä ajankäytön suunnittelun ja tavoitteiden yhteyttä oltu juurikaan mietitty. 

Tämä voi lisätä yksilön kokemaa kiirettä ja hallinnan tunteen menettämistä. Lisäksi 

tutkimuksessa havaittiin, että esimiehen käytös lisää stressiä ja kiireen tuntua, joten 

itsensä johtamisella, tavoitteiden kirkastamisella ja ajankäytön suunnittelulla on 

suuri merkitys stressin- ja ajanhallinnassa. 

Haastateltavien yleinen motivaation taso oli tutkimuksen tulosten mukaan hyvällä ta-

solla. Kaikki kokivat työssään halua kehittää itseään ja heillä oli tavoitteita. Arvostus 
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nousi motivaation kannalta tärkeäksi aiheeksi, koska haasteltavat kokivat motivaati-

onsa vähenevän silloin, kun heillä oli epäarvostettu olo. Motivaation kannalta olisi 

siis tärkeää, että työpaikoilla korostettaisi arvostuksen ilmapiiriä. Tätä kautta yksilön 

sitoutuminen paranee. Tuloksista voidaan myös päätellä, että itsensä johtamisen tai-

dot korostuvat silloin, kun motivaatio on vähissä. Tuloksista huomattiin, että sisäistä 

motivointia käytti vain osa haastateltavista, ja ilman oman sisäisen motivoinnin tai-

toa yksilön on hyvin vaikeaa päästä työn imuun sellaisissa työtehtävissä, mitkä eivät 

innosta häntä jo alusta alkaen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että jos esimiestyöllä 

tuetaan yksilön ammatillista kehittymistä, se edistää yksilön halua kehittyä ja myös 

lisää yksilöllistä tehokkuutta. 

Jaetun johtamisen toteutumiseen vaikutti tulosten mukaan myös ulkopuoliset seikat. 

Eräs haastateltava kertoi, että hänen työskentelemässään yrityksessä osa työnteki-

jöistä oli osakkeenomistajia, joten heidän mielipiteillään ja päätöksillään oli luonnolli-

sesti enemmän valtaa. Myös yrityksen toimialan koettiin vaikuttavan asiaan, sillä jois-

sain yrityksissä esimiehen toiminta on tärkeässä avainroolissa. Tästä johtuen jaetun 

johtamisen toteutuminen on rajallista.  

7 Pohdinta 

Monet organisaatiot suuntaavat johtamista itseohjautuvan johtajuuden suuntaan, 

missä on hyvin paljon samoja elementtejä, kuin jaetussa johtamisessa. Jaettu ja itse-

ohjautuva johtaminen tulevat olemaan tulevaisuuden työelämässä yhä suositumpia 

johtamistapoja. Myös itsensä johtamisesta puhutaan yhä enemmän, ja esimerkiksi 

monissa työpaikkailmoituksissa työntekijältä odotetaankin hyviä itsensä johtamisen 

taitoja. Tämän tutkimuksen avulla pystyttiin luomaan monipuolista tietoa tulevaisuu-

den työelämän odotuksista. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia jaetun johtamisen toteutumista itsensä johta-

misen näkökulmasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää työntekijöiden itsensä johta-

misen keinoja, sekä esimiestyön ja vuorovaikutuksen vaikutusta itsensä johtamiseen 
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ja tätä kautta jaetun johtamisen toteutumiseen. Tavoitteena oli saada vastaus tutki-

musongelmaan: miten työntekijän itsensä johtaminen vaikuttaa kokemukseen jaetun 

johtamisen toteutumisesta? Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että itsensä joh-

tamisen taidot suuntaavat toimintaa jaetun johtamisen suuntaan, mutta vuorovaiku-

tuksella ja esimiestyöllä on suuri merkitys sen todellisessa toteutumisessa. Esimies-

työ ja vuorovaikutus vaikuttivat joihinkin itsensä johtamisen osa-alueisiin positiivisilla 

sekä myös negatiivisilla tavoilla. Tutkimuksessa pystyttiin siis vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin, ja sitä kautta tutkimusongelmaan. 

Itsensä johtaminen ja jaettu johtaminen ovat laajoja käsitteitä, mihin vaikuttavat mo-

net eri osa-alueet. Siksi tutkimusaiheen rajaaminen oli haastavaa. Teoreettiseen vii-

tekehykseen valittiin työelämän kannalta tärkeitä aiheita, mutta rajauksen jälkeenkin 

aihe oli edelleen suhteellisen laaja. Haastattelussa saatiin hyvin ja monipuolisesti tie-

toa itsensä johtamisesta, tosin aiheen laajuuden ja monien syy-seuraussuhteiden 

vuoksi tuloksista johdettuja johtopäätöksiä oli haastavaa luoda. Tutkimuksen fokus 

oli työntekijöiden itsensä johtamisessa, mutta vuorovaikutusta ja sen tuomaa näkö-

kulmaan asiaan ei voitu sivuuttaa. Tutkimuksessa saatiin monipuolisesti tietoa siitä, 

miten vuorovaikutus ja esimiestyö vaikuttavat yksilön itsensä johtamisen mahdolli-

suuksiin. Vastaukset tosin suuntautuivat monessa eri teemassa myös siihen, miten 

vuorovaikutus ja esimiestyö vaikuttavat tiimien väliseen luottamukseen, tehokkuu-

teen ja sitoutumiseen. Tuloksien analysoinnissa pyrittiin kuitenkin keskittymään tut-

kimusongelmaan eli itsensä johtamiseen ja esimiestyön sekä vuorovaikutuksen vaiku-

tuksiin itsensä johtamiseen. 

Haastateltavat työskentelivät eri työtehtävissä eri organisaatioissa, joten tuloksista 

saatiin riittävän monipuolisia. Vastaukset eivät ole rajautuneet liikaa tiettyyn ikäryh-

mään tai yrityksen toimialaan. Tutkimuksessa haastateltiin viittä eri henkilöä, mikä oli 

tälle tutkimukselle sopiva määrä. Yleisellä tasolla viisi haastateltavaa on suhteellisen 

vähän, joten syvemmän ymmärryksen saamiseksi tarvitaan suurempi määrä haasta-

teltavia. Luotettavuus pyrittiin takaamaan samankaltaisilla haastattelutilanteilla ja 

varmistamalla sama ymmärrys kysymyksistä ja vastauksista. Lisäksi tutkijan omien 

ajatuksien ja ennakkokäsityksien ei annettu vaikuttaa tuloksiin, jolloin tuloksien var-

muus lisääntyi.  
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Itsensä johtaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpi taito, niin työelä-

män kuin yksityiselämänkin kannalta. Opinnäytetyö tuotti monipuolista tietoa yksilön 

itsensä johtamisen vaikutuksesta jaetun johtamisen toteutumiseen. Tuloksista voi-

daan todeta, että sekä esimiestyö että yksilön itsensä johtaminen vaikuttavat jaetun 

johtamisen toteutumiseen, joten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää niin yksilö-

tasolla kuin myös esimiestyössä. Jatkotutkimuksien mahdollisuuksia on todella pal-

jon, koska aihe on laaja ja siihen liittyy monia eri elementtejä. Opinnäytetyön aihe oli 

suhteellisen laaja, joten jatkotutkimuksissa voidaan esimerkiksi keskittyä vain tiettyi-

hin osa-alueisiin, jotta asiasta saataisi syvempää ymmärrystä. Lisäksi tuloksia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi jaettuun johtamiseen pyrkivässä esimiestyössä.  
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