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1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämishankkeen tausta 

Yritysten jatkuva organisaation sekä liiketoiminnan kehittäminen on edellytys kannatta-

valle liiketoiminnalle. Jatkuvaa kehittämistyötä tarvitaan esimerkiksi kasvun aikaan saa-

miseksi, kannattavuuden parantamiseksi, uusien palveluiden kehittämiseen, toimivan or-

ganisaation luomiseen sekä toiminnan tehostamiseen ja prosessien kehittämiseen. Kehit-

tämistyön merkitys yrityksissä on kasvanut nopeasti (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 

12-13.) Kehittämisen tavoitteena on muutos, jolla tavoitellaan jotakin tehokkaampaa ja pa-

rempaa kuin aiemmat toimintarakenteet tai – tavat. Keskeinen kehittämisen elementti on 

tavoitteellisuus. Lähtökohtana voi olla nykyisen organisaation tilanteen tai toiminnan on-

gelmat tai halu luoda jotakin uutta (Toikko & Rantanen 2009, 16.) 

Suomessa 2000-luvun aikana organisaatioista suurimman osan toimintaympäristö on 

muuttunut. Organisaatiomme eivät ole riittävän kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita 

verrattuna kilpailijamaihimme. Kustannustasossa on kysymys työvoimakustannuksista 

sekä huonosta tuottavuuskehityksestämme. Tutkimusten mukaan tuottavuus ja työhyvin-

vointi ovat suorassa vaikutuksessa toisiinsa. Organisaatioiden johtamisen yleisimpiä 

haasteita ovat: toimintaympäristön monimutkaistuminen, muutosnopeuden kasvaminen, 

syvällisen asiakasymmärryksen haasteet, innovatiivisuuden, joustavuuden sekä ketterän 

reagoinnin kasvanut merkitys, henkilöstön moninaisuuden kehittäminen ja sen tuomat 

haasteet, kasvaneet liiketoiminta riskit sekä organisaatioiden yhteiskuntavastuun merki-

tyksen kasvaminen (Kauhanen 2016, 15-16.) 

Organisaatioiden johdolla on vastuu yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisesta tavalla tai 

toisella. Johtamisen uusi haaste tällä hetkellä on kyetä houkuttelemaan organisaation 

kannalta oikeanlaista osaamista, huomioiden myös tulevaisuuden tarve näkökulma ja pys-

tyä pitämään se. Tässä kuvaan astuvat henkilöstön todellisista tarpeista huolehtiminen 

sekä panostus työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin tulisi olla jokaisen organisaation henkilös-

töstrategian suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisenä osana. Suomalaisissa tutkimuk-

sissa on todettu, että henkilöstön hyvinvoinnilla on suora vaikutus organisaation tuottavuu-

teen, taloudelliseen tulokseen, kilpailukykyyn ja maineeseen yleisesti sekä työnantajana 

(Kauhanen 2016, 17-18) Työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä saadaan organisaa-

tiossa aikaan välittömiä sekä välillisiä talousvaikutuksia. Monilla tutkimuksilla on osoitettu, 

että ihmisiin investointi tuottaa samalla tavalla voittoa kuin muutkin investoinnit. Työnteki-

jöiden työhyvinvointi edistää organisaation jaksamista, uudistumista sekä tuloksentekoky-

kyä pitkällä aikavälillä (Kehusmaa 2011, 81.) Hyvällä työhyvinvoinnilla voidaan vähentää 
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yrityksen sairaspoissaolojen määrää sekä ennenaikaisten eläköitymisten aiheuttamia kus-

tannuksia. Sillä on myös mahdollista vaikuttaa positiivisesti työtyytyväisyyteen, työntekijöi-

den motivoitumiseen ja parantaa henkilöstön sitoutumista ja näin pienentää vaihtuvuutta 

(Kauhanen 2016, 18.) 

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on sujuvaa 

sekä mielekästä ja sitä suoritetaan turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tuke-

vassa työympäristössä ja työyhteisössä (Työterveyslaitos 2019). Nykykäsityksen mukaan 

työntekijöiden perusoikeuksiin siis kuuluu terveellinen ja turvallinen työympäristö. Pelkäs-

tään fyysisesti turvallinen ympäristö ei enää kuitenkaan riitä. Työyhteisön on myös oltava 

psyykkisesti sekä sosiaalisesti terve. Tätä puolta korostetaan myös nykyisessä lainsää-

dännössämme (Kauhanen 2016, 21). Työhyvinvoinnissa on siis monta osatekijää. Työyh-

teisö, motivaatio, osaaminen, terveys ja työntekijän elämäntilanne muodostavat työhyvin-

voinnin kehikon. Näillä kaikilla osatekijöillä on merkittävä taloudellinen vaikutus yritykselle 

(Kehusmaa 2011, 25.) 

Kehityshankkeen kohdeorganisaatiossa muutos yrityksen toimintakulttuurissa on väistä-

mätön, koska yritys on lähdössä kilpailemaan yksityiselle sektorille muiden puhdistuspal-

veluja tuottavien yritysten kanssa. Kulttuurillinen muutos tulee olemaan suuri, koska ollaan 

siirtymässä kaupunkisektorin yrityskulttuurista yksityisen sektorin yrityskulttuuriin. Toimin-

tatavat tulevat olemaan hyvin erilaiset, koska yksityisellä sektorilla tuloksen tavoittelulla on 

suuri merkitys suhteessa yrityksen toimintaan, toisin kuin kaupunkisektorilla. Organisaatio 

on suuren muutoksen äärellä. 

Toistaiseksi muutoksia on tuotu johto- sekä esimiestasolle, mutta tarkoituksena on vuoden 

2019 aikana viedä muutokset myös työntekijätasolle. Yrityksen johdon laatimaa uutta stra-

tegiaa lähdetään jalkauttamaan kaikille yhdeksälle esimiesalueelle esimies vetoisesti. 

Suurin haaste todennäköisesti työntekijöiden keskuudessa tulee olemaan asenteiden 

muutos. Yksityisellä sektorilla työntekijöiltä odotetaan suurempaa panostusta suhteessa 

maksettavaan palkkaan. Muutoksesta johtuen, useat työntekijät voivat suhtautua hyvinkin 

negatiivisesti tuleviin muutoksiin.  

Yrityksen tavoitteena on tulevaisuudessa tuottaa asiakkaalle laadukasta asiakkaan odo-

tukset täyttävää ja ne ylittävää palvelua. Tahtotilana on tarjota asiakkaille lisäarvoa tarjoa-

malla laadukasta ammattitaitoisesti ja joustavasti tuotettua heille räätälöityä palvelua (Yri-

tys X, 2019.) Jotta yrityksen on mahdollista tämä tavoite saavuttaa, on sen työntekijöillä 

oltava sama tahtotila kuin johdolla ja esimiehillä. Tämän yhteisen tahtotilan saavuttami-

sessa joudutaan kohtaamaan haasteita.  
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Uusi strategia tuo organisaatioon mukanaan myös yrityskulttuurin muutoksen, joka vaikut-

taa väistämättä myös työntekijöiden työhyvinvointiin. Vaikutus voi olla positiivinen tai ne-

gatiivinen, riippuen henkilöstä. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi esimiehen on 

pidettävä yllä jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstönsä kanssa, jotta mahdolliset negatiivi-

set vaikutukset pystytään havaitsemaan ja keskustelu muutoksesta pysyy yllä. Kehitys-

keskustelut osana keskustelevaa esimiestyötä tarjoaa esimiehille mahdollisuuden luoda 

perusta yhteistyölle ja vaikuttaa näin myönteisesti työyhteisön hyvinvointiin sekä luoda 

myös perusta esimiehen ja työntekijän jokapäiväiselle kanssakäymiselle (Juuti & Vuorela 

2015, 95-97.) 

Mikkola (2017) on todennut väitöksessään, että suomalaisissa organisaatioissa kehitys-

keskustelut ovat jo muodostuneet olennaiseksi osaksi esimies-alaisyhteistyötä sekä johta-

misjärjestelmiä. Ne ovat tiiviisti käytössä sekä yksityisen, että monissa julkisen sektorin 

organisaatioissa. Nair ja Sallah (2015) ovat tutkimuksessaan perehtyneet kehityskeskus-

telujen oikeuden mukaisuuden vaikutuksiin työntekijöiden sitoutumisessa. Tutkimuksen 

tulosten mukaan työntekijöiden täytyy kokea kehityskeskustelut oikeudenmukaisina ja nii-

den pitää tarjota heille mahdollisuus ilmaista itseään kognitiivisesti, fyysisesti sekä emotio-

naalisesti. Tutkimuksessa todetaan myös, että luottamuksella, jota oikeudenmukaisuus 

saa aikaan työntekijöissä, on suorituksen ja johtajien sekä työntekijöiden välisessä suh-

teessa. Rusun, Avasicain ja Hutun (2015) tutkimuksessa fokuksena on identifioida vallalla 

olevat organisatoriset yhteydet, joilla on suurin vaikutus kehityskeskustelu prosessiin ja 

joiden seurauksena on positiivinen vaikutus kasvavaan työsuoritukseen. Tutkimuksensa 

yhteydessä he toteavat, että kehityskeskusteluun kohdistuvassa tutkimuksessa lähesty-

misnäkökulman eri organisaatioissa pitäisi pohjautua heidän omaan yksilöityyn lähtökoh-

taansa. Uusien kehityskeskustelumuotojen kehittämisessä organisaatioiden kehittämistyö 

pitäisi pohjautua heidän omaan tarpeeseensa, koska se on käytännöllisin ja perustelluin 

lähtökohta kehittämiselle. Kehitettyjen kehityskeskustelujen tulee olla suunniteltu yksilölli-

sesti organisaatiolle ja niiden tähtäimenä pitäisi olla työntekijöiden suorituksen parantami-

nen (Rusu, Avasicai & Hutu 2015, 58.) 

Edellä mainittujen tutkimusten valossa tämän kohdeorganisaation tarpeeseen toteutetun 

kehittämishankkeen menetelmäksi valittu toimintatutkimus on oikea lähestymistapa.  Toi-

mintatutkimuksen kautta on mahdollista selvittää kohdeorganisaation esimiestason työhy-

vinvoinnin johtamisen tila ja kehittää sitä saatujen tulosten pohjalta. Samassa yhteydessä 

kyetään myös selvittämään kehityskeskustelukäytännön nykytila ja saatujen tulosten poh-

jalta voidaan luoda uusi kehityskeskustelumalli organisaatiolle.  Kehittämishankkeen toi-

meksiantajan liike- ja ammattisalaisuuksien suojaamiseksi työssä ei julkaista kohdeorgani-

saation nimeä tai liitetiedostoja. 
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1.2 Kehittämishankkeen tarkoitus ja tavoitteet 

Kehittämishanke toteutetaan toimeksiantajan tarpeesta kehittää työhyvinvoinnin johta-

mista organisaatiossa, koska yrityksen henkilöstön keski-ikä on korkea ja tällä hetkellä 

sairauspoissaolojen kustannukset ovat huomattavan suuri kuluerä yritykselle. Työn tarkoi-

tuksena on edistää esimiestason työhyvinvoinnin johtamista. Kehittämishankeen tavoit-

teena on tuoda esille kohde yritykselle työhyvinvoinnin johtamisen välineenä käytettävän 

kehityskeskustelun käytön kehittämisehdotuksia sekä luoda uusi kehityskeskustelumalli 

esimiesten työvälineeksi.  

1.3 Tutkimuskysymykset, rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Kehittämishankkeessa tutkitaan, miten toimeksiantajan kehityskeskustelumallia voidaan 

parantaa sekä miten toiminnallista kehityskeskustelumallia voidaan hyödyntää kehityskes-

kusteluissa. Kehittämishankkeen pääongelmista on muodostettu tutkimuskysymykset. 

Tutkimuskysymysten avulla selvitetään sekä haetaan ratkaisua kehittämishankkeen ta-

voitteisiin. Tutkimuskysymyksiä ovat: 

• Miten esimiestason työhyvinvoinnin johtamista voidaan kehittää kehityskeskustelu-

jen käytön kautta? 

• Miten toimeksiantajan kehityskeskustelumallia voidaan parantaa? 

• Miten toiminnallista kehityskeskustelumallia voidaan hyödyntää kehityskeskuste-

luissa? 

Kehittämishankkeen tavoitteet ja tarkoitus tullaan saavuttamaan työn toimeksiantajan 

edustajan, asiantuntijahaastatteluiden, kehityskeskustelumallien pilotointien sekä työssä 

esiin tuodun teoriatiedon avulla.  

Työn teoreettinen viitekehys muodostaa pohjan empiiriselle osuudelle. Tutkimuksen em-

piirisessä osuudessa pyritään löytämään vastaukset työn tutkimuskysymyksiin.  
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KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys 

Työn teoreettisesta viitekehyksestä tulee ilmi, kuinka teoria-aiheet ovat yhteydessä keske-

nään, kuten kuviosta 1 voidaan nähdä. Teoreettisesta viitekehyksestä selviää, että kehi-

tyskeskustelut ovat osa työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvää kehityskeskusteluprosessia. 

Kehittämishanke on rajattu koskemaan kehityskeskustelumallia, koska tavoitteena on ke-

hittää sitä, eikä koko kehityskeskusteluprosessia. Kehityskeskustelun kehittämisellä on 

vaikutusta koko kehityskeskusteluprosessiin, joten sitä ei ole mahdollista rajata kokonaan 

työstä pois.  

Työhyvinvointi ja sen eri osa-alueet ovat keskeisessä osassa työhyvinvoinnin johtamista. 

Tästä syystä se on tuotu esille työn teoreettisessa viitekehyksessä. Työhyvinvoinnin ai-

kaansaamisessa henkilöstölle sekä sen tilan selvittämiseen tarvitaan välineitä. Välineiden 

avulla selvitetään henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja mahdollisia kehittämistarpeita, niin 

yksilö kuin ryhmä tasolla. Erilaisten työvälineiden hyödyntäminen työhyvinvoinnin johtami-
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sessa vaikuttaa johtamistapaan sekä henkilöstön konkreettiseen hyvinvointiin. Viitekehyk-

sen teemat ovat keskeisiä kehityskeskusteluissa, joten ne tukevat kehittämishankkeen tar-

koitusta parantaa kehityskeskustelumallia.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

2.1 Työhyvinvointi 

2.1.1 Työhyvinvoinnin määritelmä  

Työhyvinvointiin ja sen tarkasteluun liitetään useita erilaisia määritelmiä. Vuosien aikana 

tapahtuneen kehityksen myötä lääketieteellisesti painottuvasta määrittelystä on tapahtu-

nut siirtymä yksilön voimavarojen sekä työn vaatimusten tarkasteluun ja sitä kautta työky-

vyn moniulotteisempaan kuvaamiseen (Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 17).  

Rauramon (2012, 13) mukaan työhyvinvoinnissa on kyse ihmisen perustarpeista suh-

teessa työhön ja tarpeiden vaikutuksesta motivaatioon. Rauramo käsittelee työhyvinvoin-

tia työhyvinvoinnin portaat-mallin mukaisesti. Portaat malli koostuu viidestä eri portaasta: 

terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. Työterveyslaitoksen määritel-

män mukaan työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on sujuvaa sekä mielekästä ja sitä suorite-

taan turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työ-

yhteisössä (Työterveyslaitos 2019.) Työterveyslaitoksen näkemys työhyvinvoinnista poh-

jautuu professori Juhani Ilmarisen kehittämään työkyvyn talo- malliin, jossa on neljä eri 

kerrosta. Työkyvyn talon- malli perustuu työkykyyn vaikuttavia tekijöitä selvittäviin tutki-

muksiin. Työkyvyn talon ensimmäisenä kerroksena on terveys ja toimintakyky, joka koos-

tuu fyysisestä toimintakyvystä, terveydestä sekä psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintaky-

vystä muodostaen yhdessä työkyvynperustan. Toinen kerros koostuu osaamisesta. Osaa-

minen muodostuu ihmisen peruskoulutuksesta ja ammatillisista tiedoista ja taidoista. Kol-

mannessa kerroksessa on ihmisen arvomaailma, asenteet ja motivaatio. Tämän kerrok-

sen kohdalla kohtaavat työelämä ja muun elämä. Neljäs kerros sisältää johtamisen, työyh-

teisön ja työolot. Tämän kerros kuvaa konkreettisesti ihmisen työpaikkaa, työtä, työoloja, 

työyhteisöä sekä organisaatiota. Kaikki kerrokset yhdessä muodostavat ihmisen työkyvyn 

(Työterveyslaitos 2019.) 

Konkreettisesti työhyvinvointi ilmenee yksilön- sekä työyhteisön tasolla sujuvana yhteis-

työnä ja työhön paneutumisena sekä organisaation tasolla toiminnan tuloksellisuutena ja 

korkeana laatuna (Suonsivu 2011, 43). Henkilön työhyvinvointi ei ole pysyvä tila, vaan 

siinä on jatkuvasti tilanne- ja yksilökohtaisia vaihteluja (Tarkkonen 2012, 13). Työhyvin-

vointia ei siis ole helppoa käsitellä, koska se on alati muuttuva, eikä se ole konkreettinen 

asia, kuten esimerkiksi rakennukset (Otala & Ahonen 2005, 28.) 

Työhyvinvointi on osa henkilön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän hetkisten näkemys-

ten mukaan henkilön hyvinvointi on hänen kokemuksensa jaksamisestaan ja voinnistaan. 

Perustan tälle hyvinvoinnille luovat terveys ja toimintakyky, viihtyisä ja terveellinen asuin- 
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ja elinympäristö, sosiaalinen turvallisuus ja sosiaaliset suhteet sekä henkilön taloudellinen 

tilanne (Suonsivu 2011, 41.) Työ tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kokea itsensä tärkeäksi 

ja mahdollisuuksia kehittymiseen sekä sosiaalista kanssakäymistä työyhteisössä ja elä-

mää strukturoivan päivärytmin (Ahola 2011, 64).  Työn sekä vapaa-ajan tasapainoinen yh-

distelmä muodostaa ihmisen hyvinvoinnin. Toimeentulon ja työn osalta sujuva arkielämä, 

johon liittyy aikaansaamisen tunne ja oppimiskokemuksia edistävät ihmisen hyvinvointia 

niin työssä kuin vapaa-ajallakin (Suonsivu 2011, 41.) Vastuu ihmisen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin edistämisestä jakautuu yhteiskunnan, työorganisaation ja yksilön itsensä 

kesken (Suonsivu 2011, 42).  

Toisaalta työhyvinvointi tarkoittaa ihmisen henkilökohtaista hyvinvointia eli viretilaa ja tun-

netta. Toisaalta se taas tarkoittaa koko työyhteisön yhteistä vireystilaa (Otala & Ahonen 

2005, 28.) Henkilön terveys ja työ ovat yhteydessä monella eri tavalla. Henkilön työhön 

liittyvät tekijät voivat esimerkiksi käynnistää jonkinlaisen sairausprosessin ja työolot voivat 

vaikuttavat myös henkilöiden elämäntapa valintoihin, joilla puolestaan on vaikutusta myös 

terveyteen, sitä parantavasti tai heikentävästi (Ahola 211, 64.) Työhyvinvointi on siis aina 

tiiviisti yhteydessä työorganisaatioon, vaikka sen muodostumiseen olisi muitakin syitä 

(Tarkkonen 2012, 14). Ennen kaikkea työhyvinvointi on työyhteisön ja ihmisen jatkuvaa 

kehittämistä sellaiseen suuntaan, että jokaisella on mahdollisuus kokea työn iloa ja olla 

mukana onnistumassa (Otala & Ahonen 2005, 28). 

2.1.2 Työhyvinvoinnin osa-alueet 

Ihmisen työhyvinvointi koostuu työkyvyn talo- mallin mukaan neljästä eri kerroksesta, jotka 

sisältävät terveydestä ja toimintakyvystä, osaamisesta, arvoista, asenteista, motivaatiosta, 

työstä, työoloista, työyhteisöstä ja johtamisesta (Työterveyslaitos 2019). Henkilön voima-

varat muodostuvat työkyvyn ydinrakenteen kolmessa alimmassa kerroksessa (Gould, Il-

marinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 23). Taloa ympäröiviä työhyvinvointiin vaikuttavia te-

kijöitä ovat perhe, sukulaisten ja ystävien verkostot sekä yhteiskunnan rakenteet ja sään-

nöt (Työterveyslaitos 2019.) 
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KUVIO 2. Työkyvyn talo- malli (Työterveyslaitos 2019) 

Kuviosta 2 voidaan nähdä, että työkyvyn talo- mallin ensimmäisessä kerroksessa sijaitse-

vaan terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat muun muassa henkilön perimä, elintavat 

sekä elinympäristön terveellisyys. Tätä kerrosta on mahdollista vahvistaa terveellisellä 

työllä sekä terveyttä edistävillä elämäntavoilla. Ensimmäinen kerros toimii ihmisen työky-

vyn perustana ja mitä vahvempi se on sitä paremmin se kestää ylempien kerrosten rasi-

tusta ja turvaa mahdollisuuden terveyshaitoista vapaaseen työelämään (Työturvallisuus-

keskus 2019, 5.) Vahva perusta takaa vakaamman työkyvyn henkilön työuran aikana 

(Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen 2006, 24). 

Toisessa kerroksessa koostuu yhteen henkilön tiedot ja taidot sekä niiden jatkuva päivittä-

minen (Gould ym 2006, 24). Kerroksen perustana olevaa ammatillista osaamista vahvista-

vat työssäoppiminen sekä täydennys- ja jatkokoulutukset. Jotta ihmiset pystyvät vastaa-

maan jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin edellyttää se heiltä niin sanottua elin-

ikäistä oppimista ja kouluttautumista (Työturvallisuuskeskus 2019, 5.) 

Kolmannessa kerroksessa kuvataan henkilön asenteita sekä sisäistä arvomaailmaa 

(Gould ym 2006, 24). Ne koostuvat henkilön kokemuksista muun muassa yrityksen arvo-

jen ja periaatteiden toteutumisesta henkilöstölle arjen käytännöissä, työssä saadusta ar-

vostuksesta, luottamuksesta tai sen puutteesta työnantajaan, esimieheltä ja kollegoilta 

saadun tuen määrästä sekä tasapuolisesta kohtelusta työyhteisössä. Kaikilla edellä maini-

tuilla kokemuksilla on vaikutus siihen, miten henkilö kokee suhteensa omaan työhönsä, 

kuinka sitoutunut työntekijä on ja kuinka kova motivaatio hänellä on työskentelyyn (Työtur-



10 

vallisuuskeskus 2019, 5-6.) Arvot ja asenteen sijoittuvat työn kerroksen välittömään lähei-

syyteen. Rajapinnan kautta työstä syntyvät kokemukset suodattuvat suoraan arvoihin ja 

asenteisiin (Gould ym 2006, 24.) On myös huomioitava niin sanottu parveke, joka avautuu 

työkyvyn talon kolmannesta kerroksesta. Sen kautta ulkomaailman vaikutteet pääsevät 

kolmanteen kerrokseen ja sitä kautta leviämään muihin kerroksiin tuoden oman vaikutuk-

sensa henkilön arvoihin ja asenteisiin (Suutarinen & Vesterinen 2010, 28.) Kaikkien näi-

den kokemusten perusteella tähän kerrokseen muodostuu, joko positiivinen tai negatiivi-

nen lataus (Työturvallisuuskeskus 2019, 5-6.) 

Neljäs kerros eli työ kaikkine dimensioineen, on kaikista laajin. Siihen kuuluu työ, työym-

päristö, työtehtävät ja työn kuormitus, työyhteisö, esimiestyö ja johtaminen (Gould ym 

2006, 24). Työ on tekijä, joka jäsentää henkilön suhdetta yhteiskuntaan ja se on tärkeää 

molemmille. Henkilöillä on vahva pyrkimys kokea työnsä merkitykselliseksi muillakin ta-

voin kuin vain elatuksen lähteenä (Erikson 2017, 15.) Neljännen kerroksen osalta työjär-

jestelyistä ja niiden toimivuudesta vastaavat esimiehet. Johtamisen tehtävänä on työnteki-

jöiden työhyvinvointi huomioiden saada työprosessit mahdollisimman tehokkaiksi. Esi-

miesten rooli korostuu neljännessä kerroksessa entisestään, koska heillä on mandaatti 

sekä velvollisuus tehdä tuloksellisuuden ja tehokkuuden kehittämisen vaatiessa, työjärjes-

telyihin ja -prosesseihin muutoksia tarpeen mukaan (Työterveyskeskus 2019, 6.)  

Työkyvyn talo sijaitsee toimintaympäristön keskellä. Siellä ilmenevät teknologinen kehitys, 

mahdolliset taloudelliset taantumat, globalisaatio, työurien epävakaistuminen sekä henki-

löstön osaamisvaatimusten muuttuminen. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä 

myös yrityksen asiakkaat aiheuttavat muutospaineita neljänteen eli työn kerrokseen. Työ-

kyvyn talon neljäs kerros on siis jatkuvan muutospaineen alla ja se kuormittaa henkilön 

olemassa olevia voimavaroja (Työterveyskeskus 2019, 6.) Henkilön työkyvyn ydinraken-

teissa tapahtuu merkittäviäkin muutoksia hänen työuransa aikana. Ikääntymisellä on suo-

ria vaikutuksia henkilön voimavaroihin ja työelämän osalta tapahtuu muutoksia esimerkiksi 

uusien teknologioiden sekä globaalitalouden muutosten seurauksena (Gould ym 2006, 

24.) Edellä mainituista syistä työssä kestävän tasapainon saavuttaminen on vaativa ta-

voite, koska työkyvyn talon kaikkien kerrosten sisällöt muuttuvat jatkuvasti. Henkilö muut-

tuu yksilöllisen vanhenemisprosessin myötä sekä työ muuttuu ulkopuolisten tekijöiden vai-

kutuksesta ja hyvin harvoin nämä muutosprosessit kulkevat yhteneväistä reittiä. Henkilön 

työssä jaksaminen ja työssä jatkaminen mahdollisimman pitkään kuitenkin edellyttävät, 

että nämä muutosprosessit tulisi sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen (Työterveyskes-

kus 2019, 6.) 
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Työkyvyn talo- mallissa korostetaan että, henkilön ja työn parempi yhteen sovittaminen voi 

tapahtua ainoastaan yhdessä, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä. Kumpikaan osa-

puoli ei kykene tekemään sitä yksin, koska vastuu ja valta on jaettu (Työterveyskeskus 

2019, 6.) Tutkimuksissa on todettu, että esimies on keskeisessä roolissa vaikuttamassa 

työelämän tasapainoon kehittämällä, sitä henkilön mittojen mukaiseksi (Gould ym 2006, 

24). Esimiehillä on mahdollisuus muotoilla, räätälöidä sekä järjestellä töitä, työntekijät voi-

vat huolehtia omien voimavarojensa vahvistamisesta (Työterveyskeskus 2019, 6.) 

Työpaikka on foorumi, jossa henkilöiden paremmat sekä pidemmät työurat voidaan rat-

kaista (Työterveyskeskus 2019). Henkilön työkyky on aina henkilön toimintakyvyn vuoro-

vaikutuksen sekä työolosuhteiden tulos (Ahola 2011, 65). Jos henkilön kokemuspohja 

työstä on myönteinen sekä kannustava, latautuu hänen työkyvyn talon kolmas kerrok-

sensa positiivisesti ja sen kautta hän saa positiivista energiaa, lisää motivaatiota sekä si-

toutuneisuus vahvistuu. Voidaan siis sanoa, että henkilön työhyvinvointi syntyy työkyvyn 

talon kolmannessa kerroksessa. Työhyvin vointi ei siis ole jotain mikä on jo olemassa, 

vaan se syntyy jokaisen henkilön kohdalla hänen omista kokemuksistaan suhteessa työ-

hönsä. Työkyvyn talon kolmas kerros on niin sanotusti peilikuva henkilön työn kerrok-

sesta. Kolmas kerros on henkilön subjektiivinen käsitys sekä kokemus kaikesta omaan 

työhön liittyvästä. Tämä kerros on erittäin tärkeä myös siksi, että siellä tapahtuu henkilön 

päätökset omasta elämästä. Päätökset syntyvät kaikkien työkyvyn talon kerrosten eri 

osien tuloksena (Työterveyskeskus 2019, 6.) 

 

2.1.3 Työhyvinvointi tuottavana tekijänä 

Yrityksen kilpailukyky muodostuu tuottavuudesta, laadusta, kustannustehokkuudesta, in-

novaatio- ja muuntautumiskyvystä, toimivien verkostojen rakennuskyvystä sekä kyvystä 

rekrytoida monipuolisia osaajia ja sitouttaa heidät. Edellytys yrityksen kilpailukykyisyydelle 

tuote- ja palvelumarkkinoilla on olla kilpailukykyinen myös työmarkkinoilla. Ainoastaan hy-

vinvoiva työntekijä kykenee tuottamaan sellaisia palveluja, jotka tyydyttävät asiakkaat ja 

tähän voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnilla (Otala & Ahonen 2005, 69.) Työhyvinvoinnin 

puute lisää yrityksen kustannuksia merkittävästi. Usean yrityksen kohdalla tulos voisi olla 

jopa kaksinkertainen, jos sairauspoissaolojen määrää saataisiin pienennettyä puoleen ny-

kyisestä. Kaikista korkeimmat kustannukset yrityksille aiheuttavat 1-3 päivän sairauspois-

saolot (Otala & Ahonen 2005, 51-52.) Sairauspoissaoloissa on kysymys henkilön työkyvyn 

menetyksestä ja se aiheutuu sairaudesta tai tapaturmasta (Rauramo 2012, 41). Todennä-

köisesti suuri osa näistä lyhyistä poissaoloista johtuu henkilöstön uupumuksesta, työpa-

hoinvoinnista sekä työviihtyvyyden puutteesta eli työpahoinvoinnista. Sairauspoissaoloja 
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vähentämällä yrityksellä on siis merkittävä mahdollisuus lisätä tuottavan työn määrää. Sai-

rauspoissaolojen vähentäminen pitää kuitenkin tapahtua henkilön terveyteen vaikuttavien 

toimenpiteiden tuloksena, ei kontrollia lisäämällä tai taloudellisia kannustimia käyttämällä 

(Otala & Ahonen 2005, 51-52.) 

Kustannustehokkuutta tavoittelevan yrityksen pitää keskittyä henkilöstön työssäjaksami-

seen sekä sairaus-, tapaturma- ja työkyvyttömyys kustannuksiin. Johtamisella ja ilmapii-

rillä on myös merkittävä osansa kustannustehokkuuden aikaan saamisessa, mutta kus-

tannustehokkuusnäkökulmassa työhyvinvoinnissa painotetaan erityisesti henkilöiden 

osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämistä sekä henkilökustannusten pienentämistä (Otala & 

Ahonen 2005, 71.) Työhyvinvointi yrityksissä on nähtävä normaalina osana koko organi-

saation johtamista ja integroida se tiiviiksi osaksi strategiaa ja sen toteuttamista (Kauha-

nen 2016, 27). 

Perinteisen ajattelun mukaan yrityksillä on kolmenlaista omaisuutta: rahoitusomaisuus, 

käyttöomaisuus sekä vaihto-omaisuus. Osaamista edellyttävässä liiketoiminnassa toimi-

vien yritysten varallisuus ei rajoitu näihin kolmeen voimavaratekijään, niiden lisäksi yrityk-

set hyödyntävät myös aineetonta varallisuutta eli osaamista. Aineeton varallisuus eli osaa-

minen syntyy yritykselle vastaavalla tavalla kuin aineellinenkin varallisuus. Sitä luodaan, 

kehitetään sekä ostetaan markkinoilta. Aineeton varallisuus on myös kustannus yritykselle 

samalla tavalla kuin esimerkiksi laitteiden hankinnat. Investoimalla esimerkiksi henkilöstön 

palvelukyvyn parantamiseen yritys varmistaa asiakastyytyväisyyden sekä tuotettavien pal-

velujen laadun säilymisen ja sitä kautta tulevien tuottojen kertymisen (Otala & Ahonen 

2005, 85.) Pitkällä tähtäimellä ainoastaan hyvinvoiva henkilöstö pystyy toimimaan tulok-

sellisesti (Tarkkonen 2012, 65). 

Tuloksellisuudella, turvallisuudella sekä työhyvinvoinnilla on keskinäinen yhteys organi-

saation toiminnassa, varsinkin pitkällä tähtäimellä. Kaikki työkyvyn alentumat, keskeytyk-

set ja häiriöt sekä kielteisistä henkilöstöseuraamuksista ja huonoista työoloista johtuvat 

työantajan mahdolliset imago menetykset voivat vaikuttaa kaikkiin yrityksen tuloksellisuu-

den osa-alueisiin. Henkilöstön osalta yksilö tasolla ilmenevä tuloksellisuus on osa organi-

saation tuloksellisuutta. Yksilökohtainen tuloksellisuus muodostuu suurimmaksi osaksi 

työorganisaation ja -yhteisön luomista tuloksellisuuden edellytyksistä, eikä ainoastaan yk-

silöön henkilökohtaisesti sisältyvistä mahdollisuuksista. Hyvän ja tuloksellisen henkilön tu-

loksellisuus voi mennä lähes nollaan huonon työyhteisön, huonojen fyysisten olosuhteiden 

ja/tai huonon johtamisen seurauksena. Palveluja tuottavissa yrityksissä on tyypillistä, että 

henkilöstön työperäinen pahoinvointi heijastuu asiakasvuorovaikutukseen sekä tuotetun 

palvelun laatuun haitallisesti ja näin laskee tuottavuutta (Tarkkonen 2012, 66.) 
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Suurta taloudellista ja tuloksellista vahinkoa työorganisaatiolle voivat olla epäonnistunut 

henkilöstöpolitiikka, epäpätevä henkilöstöjohtaminen sekä työpaikan huono ja tulehtunut 

ilmapiiri. Nämä voivat saada aikaan osaavan henkilöstön varhennetun eläköitymisen tai 

siirtymisen toisen työnantajan palvelukseen. Haastavan henkilöstötilanteen vallitessa on 

mahdollista, että samalla palkalla ja työehdoilla ei ole mahdollista saada vastaavaa osaa-

jaa lähteneen henkilön tilalle. Näistä syistä yrityksen on työnantajana tiedostettava, että 

huono viesti kantautuu pitkälle, kuten myös vastaavasti hyväkin (Tarkkonen 2012, 72.) Or-

ganisaatiossa on siis syytä huolehtia henkilöstön todellisista tarpeista sekä panostaa kai-

kin tavoin työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Työhyvinvoinnin pitää siis olla 

keskeinen osa organisaation henkilöstöstrategiaa, sen suunnittelua sekä toteutusta (Kau-

hanen 2016, 17.) 

2.1.4 Työhyvinvoinnin kehittäminen 

Yhä useammassa organisaatiossa työhyvinvointi on kehittämisen kohteena erilaisista 

syistä. Työhyvinvointia edistävillä toimenpiteillä organisaation on mahdollista saada ai-

kaan välittömiä sekä välillisiä tulosvaikutuksia. Tutkitusti työhyvinvoinnin tason nostami-

sella on vaikutuksia työviihtyvyyteen, vaihtuvuuden pienenemiseen sekä sitä kautta tuotta-

vuuden paranemiseen (Kauhanen 2016, 18, 63.) Tutkimusten mukaan työyhteisöllä ja or-

ganisaatiolla on vahva vaikutus työntekijän hyvään työkykyyn. Eniten siihen vaikuttavat 

työmotivaation puuttuminen sekä huono johtaminen (Tuomi, Huuhtanen, Nykyri & Ilmari-

nen 2001) 

Henkilön työkyky on lähtökohta sekä keskeinen osa työhyvinvoinnissa. Se rakentuu henki-

lön omien voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Henkilön voimavarat 

muodostuvat terveydestä ja toimintakyvystä, osaamisesta ja koulutuksesta sekä arvoista 

ja asenteista. Työhön taas sisältyy työympäristö ja työyhteisö sekä työn vaatimukset, sen 

sisältö ja työn johtaminen eli esimiestyö. Työkyvyn kehittäminen sekä sen ylläpitäminen 

edellyttää esimiehen ja työntekijän hyvää ja sujuvaa yhteistyötä (Kauhanen 2016, 23, 25.) 

Työhyvinvointia kehitettäessä tarkastellaan ensin organisaation nykytilaan hyvin tarkasti. 

Ensin tarkasteluun otetaan organisaation kulttuuri sekä sen strategia. Sen jälkeen pereh-

dytään henkilöstörakenteeseen ja kolmanneksi organisaation työhyvinvoinnin nykytilaan 

sekä työhyvinvointia koskeviin lainsäädännön edellyttämiin suunnitelmiin ja toimenpideoh-

jelmiin. Lähtökohtana työhyvinvoinnin kehittämisessä on selkeä kuva organisaation nykyi-

sestä henkilöstörakenteesta (Kauhanen 2016, 63, 71-75.) Työhyvinvoinnin kehittämistä 

ohjaavat eettiset periaatteet (Rauramo 2012, 20). Ensin analysoidaan henkilön ikärakenne 

ja sen jälkeen perehdytään sukupuolirakenteeseen. Näiden jälkeen tarkasteluun otetaan 

henkilöstön koulutusrakenne, koulutus tasot sekä miltä aloita koulutuksista osaaminen 
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koostuu. Henkilöstön palveluksessa olo aika on myös syytä analysoida samaan tapaan. 

Muita henkilöstöön liittyviä analysoitavia piirteitä ovat tiedot ja taidot, kokemus ja kehitty-

miskyky, työhön ja elämään kohdistuvat arvot sekä asenteet, motivaatio- ja suoritustaso, 

sitoutuneisuus sekä vaihtuvuus. Henkilöstörakenteen analysoinnin jälkeen tarkasteluun 

otetaan organisaation työhyvinvoinnin nykytila. Tarkastelussa on huomioita seuraavat sei-

kat: työtyytyväisyys, henkilöstön motivaatio taustat, vaihtuvuus/pysyvyys, poissaolot, pois-

saolojen kustannukset, työtapaturmien lukumäärä ja niiden kustannukset, ammattitautita-

paukset ja niiden kustannukset, eläköitymisiät sekä ennenaikaisen eläköitymisen kustan-

nukset (Kauhanen 2016, 63, 71-75.) Ainoastaan oikeanlaisella organisaation nykytilan 

kartoituksella kyetään rakentamaan onnistunutta kehittämistoimintaa (Juuti 2016, 74). 

 Useissa organisaatioissa on todettu, että työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseksi on 

todella tärkeää tietää mitkä asiat todellisuudessa motivoivat henkilöstöä ja tämä voidaan 

selvittä ainoastaan kysymällä suoraan henkilöstöltä esimerkiksi kehityskeskustelussa 

(Kauhanen 2016, 75.) 

2.2 Työhyvinvoinnin johtaminen 

Johtaminen nykyisessä toimintaympäristössä on haastavaa ja monipuolista. Strategisessa 

johtamisessa tavoitteena on yrityksen ja organisaation toiminta-ajatuksen toteuttaminen 

sekä asetettujen päämäärien saavuttaminen. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja muille 

sidosryhmille ja kilpailuedun saavuttaminen ohjaavat strategista johtamista (Suonsivu 

2011, 134.) Ihmisten johtaminen on huomattavasti haastavampaa kuin asioiden johtami-

nen, koska ihmisten maailmassa pätevät eri lainalaisuudet kuin asioiden maailmassa. 

Asiat eivät ajattele itsenäisesti. Haasteena ihmisten johtamisessa onkin, että emme tiedä 

mitä toinen henkilö ajattelee, ellemme keskustele hänen kanssaan avoimesti ja rehellisesti 

(Juuti 2016, 60-61.)  

Hyvä työhyvinvoinnin johtaminen perustuu hyvään itsetuntemukseen ja muiden ihmisten 

käyttäytymisen sekä siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseen (Suonsivu 2011, 164). 

Työhyvinvoinnin johtaminen on, merkittävä osa esimiehen henkilöstöjohtamisen kokonai-

suutta päivittäistasolla. Parhaimmillaan hyvinvoinnin näkökulmasta johtaminen on ohjaa-

mista, valmentamista ja kannustamista. Pahimmillaan se taas voi olla nöyryyttämistä ja 

latistamista. Työhyvinvoinnin johtaminen rakentuu organisaation arvoista, henkilöstöstra-

tegiasta sekä toimintakäytäntöjen linjauksista (Rauramo 2012, 19-20.) 

Työhyvinvoinnin johtaminen perustuu tiettyihin perusasioihin ja siitä voidaan myös käyttää 

nimitystä kumppanuusjohtaminen. Käytännössä kumppanuusjohtaminen koostuu toimi-

vista esimiestyön ja johtamisen perusasioista. Näiden avulla esimiehen on mahdollista 
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saavuttaa hyvä tulos sekä luoda hyvinvoiva työyhteisö. Kumppanuus johtaminen käytän-

nössä poikkeaa monista johtamistyyleistä siinä, että esimies ei pyri sitouttamaan työnteki-

jöitä vaan tukee heitä, jotta he sitoutuisivat omaehtoisesti. Työntekijöitä ei pakoteta tai vel-

voiteta, vaan heille tarjotaan työyhteisössä mahdollisuuksia sekä oikeuksia, joiden kautta 

heitä saadaan innostettua ja motivoitua (Aarnikoivu 2016, 33.) 

Kumppanuusjohtamisen fokus on ratkaisukeskeisyydessä sekä siinä korostetaan myös 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kumppanuusjohtaminen perustuu esimiehen ja työntekijän 

väliseen kumppanuussuhteeseen, jonka perustana on molemminpuolinen positiivinen riip-

puvuus. Esimies on riippuvainen työntekijänsä työpanoksesta ja työntekijä on riippuvainen 

esimiehestä työnantajan edustajana. Tämä on niin sanottu win-win-asetelma, jossa mo-

lemmat osapuolet voittavat, jolloin edut ovat yhteneväiset (Aarnikoivu 2016, 33-34.) 

Kumppanuusjohtamisessa esimies luo merkityksen alaisen tekemiselle. Tämä edellyttää 

vuorovaikutusta sekä työntekijöiden yksilöllisyyden ja ominaisuuksien huomioimista (Aar-

nikoivu 2016, 34.)  

Työhyvinvoinnin johtamista voidaan myös kutsua terveeksi johtamiseksi. Terve johtami-

nen määritellään johtamiseksi, jossa toteutetaan organisaation tehtävää ja saman aikai-

sesti mahdollistetaan yksilöiden oppiminen, kehittyminen sekä kasvu. Tällaista johtamista-

paa käytetään yleisesti organisaatioissa, jotka toivat ympäröivän yhteiskunnan, organisaa-

tion sekä yksilön etujen mukaisesti (Aura & Ahonen 2016, 27.) Työhyvinvointia voidaan 

johtaa myös syväjohtamisen mallin mukaisesti. Syväjohtamisen malli antaa johtajalle pe-

rustan sekä suunnan kehittymiselle ja kasvamiselle. Syväjohtamisessa keskitytään ihmis-

ten johtamiseen eli vuorovaikutustaitoihin. Se edellyttää johtajalta sitoutumista, nöyryyttä 

ja itsen likoon laittamista työyhteisössään, eikä se päästä helpolla (Nissinen 2004, 20.) 

Syväjohtamisen mallissa tärkein yksittäinen käsite on johtamiskäyttäytyminen, joka määri-

tellään tavoitteelliseksi vuorovaikutukseksi. Vuorovaikutus on ihmisten välistä toimintaa ja 

siihen vaikuttavat myös muutkin kuin vain suorassa keskinäisessä viestinnässä syntyneet 

mielikuvat sekä odotukset. Siinä on kaksi konkreettista ulottuvuutta, jotka ovat määrä ja 

laatu (Nissinen 2004, 158-159.) Vuorovaikutuksessa esimiehen ja alaisen välillä ensim-

mäinen perusperiaate on kuunteleminen. Tarkemmin esimiehen osoittaminen, että hän on 

kuunnellut mitä hänelle on sanottu. Jos vuorovaikutussuhteessa ei ole aitoa kuuntelemista 

siirtyy se epäaidolle tasolle, eikä siitä ole kenellekään enää hyötyä. Jotta keskustelu kye-

tään pitämään aitona, on kuunneltava toista ihmistä ja osoitettava hänelle, että on todella 

ymmärtänyt mitä hän on sanonut (Juuti & Rovio 2010, 31-32.)  
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Syväjohtamisessa myös luottamuksen rakentaminen on tärkeässä asemassa. Johtamis-

mallin niin sanottuja muita kulmakiviä ovat henkilöiden yksilöllinen kohtaaminen, kuuntele-

minen, tarvittaessa työntekijöiden käytettävissä oleminen ja erilaisuuden hyväksyminen 

(Nissinen, Anttila & Kauppinen 2008, 15.) Organisaatioissa keskusteleva esimiestyö on 

hyvinvoinnin osalta yksi keskeisiä tekijöitä. Useiden tutkimusten mukaan keskustelevaa 

johtamistapaa käyttävät esimiehet kykenet luomaan työyhteisöönsä luottamukseen, avoi-

muuteen, arvostukseen sekä avuliaisuuteen perustuvan ilmapiirin. Keskeisimpänä apuvä-

lineenä keskustelevassa johtamisessa ovat kehityskeskustelut (Juuti & Vuorela 2015, 

106-107.) 

 

2.3 Kehityskeskustelu 

Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen yleisesti vähintään kerran vuodessa 

käytävä luottamuksellinen keskustelu (Aarnikoivu 2016, 89). Ensimmäiset kehityskeskus-

telut ovat tulleet Suomeen tavoitekeskustelujen muodossa 1970-luvulla osana tulosjohta-

mista kansainvälisten yritysten tuomana. 1980-luvun lopulla oivallettiin esimiehen ja alai-

sen välisen vuorovaikutuksen tärkeys. Samassa yhteydessä havaittiin vuorovaikutuksen 

liittymäpinnat alaisten työsuorituksiin ja työn tuloksiin sekä työilmapiiriin. Havaintojen poh-

jalta 1990-luvun alku puolella käsite esimies-alaiskeskustelu otettiin käyttöön. Nykyään 

keskusteluja nimitetään yleisimmin joko kehityskeskusteluiksi tai tavoite- ja tuloskeskuste-

luiksi (Aarnikoivu 2016, 17-18.) Kehityskeskustelu nimellä on tarkoitus painottaa sekä yk-

silön että organisaation kehittymiseen fokusoitua pyrkimystä. Sillä halutaan myös tuoda 

näkyviin ajatus alaisen ja esimiehen välisen suhteen myönteisestä kehittymisestä (Juuti & 

Vuorela 2015, 95-96). 1990-luvun alkupuolella Suomessa koettiin niin sanottu kehityskes-

kustelu buumi ennen keskustelujen laajempaa leviämistä ja nykyisen aseman saavutta-

mista (Lindholm & Salminen 2014, 28). Kehityskeskustelu on siis ollut usean vuosikymme-

nen ajan johtamisen keino, jota on suosittu hyvin laajasti. Se on juurrutettu useissa organi-

saatioissa osaksi johtamista vapaaehtoisesti, koska on havaittu sen todellinen arvo, tär-

keys ja hyöty (Valpola 2000, 11-12). 

Keskustelu käydään ennalta sovittuna ajankohtana ja molemmat osapuolet valmistautuvat 

siihen. Keskustelussa tehdään aina menneenkauden arviointi ja määritellään tulevan kau-

den tavoitteet. Siinä käsitellään myös työntekijän kehittymistarpeet ja vahvuudet. Tarkoi-

tuksena kehityskeskustelussa on työsuorituksen kehittyminen, johon olennaisesti liittyy 

myös henkilön henkilökohtainen kehittyminen (Aarnikoivu 2016, 89.) Kehityskeskustelu on 

siis systemaattinen prosessi, jonka avulla organisaation eri tahot käyvät rakentavaa ja 
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avointa keskustelua sekä organisaation että yksilön nykytilasta, tavoitteista ja kehittämis-

tarpeista (Lindholm & Salminen 2014, 17). Kun esimiehen ja alaisen välinen keskustelu 

täyttää edellä mainitut kriteerit, on kyseessä kehityskeskustelu (Aarnikoivu 2016, 89.)  

Kehityskeskustelu on tarkoitettu esimiesten työkaluksi, jolla on mahdollista edistää työnte-

kijöiden kehittymistä, sitoutumista ja heidän parhaan mahdollisen suorituksensa synty 

mistä työssä (Aarnikoivu 2016, 89). Kehityskeskustelun on esimiehen ja työntekijän väli-

nen ammatillinen vuorovaikutustilanne, jossa molemmilla on työhön liittyvää tietoa (Mik-

kola 2016, 6). Kehityskeskustelua voidaan kutsua eräänlaiseksi tilinpäätökseksi, jossa voi-

daan kiteyttää kaikki asiat, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet tai vaikuttavat henkilöstön 

kehittymiseen ja kykyyn suoriutua työssä. Keskustelussa esimies ja työntekijä tarkastele-

vat mennyttä oppimisnäkökulmasta ja tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys nykyti-

lasta. Keskustelu on tulevaisuuspainotteinen ja sen tavoitteena on luoda edellytykset on-

nistumiselle toimintaympäristöhuomioiden (Aarnikoivu 2016, 89.) 

Organisaation visio, tavoitteet, arvot, strategia ja perustehtävä ovat kehityskeskustelun yti-

messä. Nämä asiat liitetään kehityskeskustelussa työntekijän päivittäiseen työhön (Aarni-

koivu 2016, 92-93.) Kehityskeskustelut eivät saa olla pelkkiä tulos- tavoitekeskusteluja 

vaan niissä tulee olla ensisijaisesti toiminnan kehittämisen näkökulma. Keskustelun tarkoi-

tuksena on pohtia yhteisesti konkreettisia tapoja tehdä asioita päivittäisessä työssä fik-

summin ja resursseja tuhlaamatta (Lindholm & Salminen 2014, 17.) Tärkein keskustelun 

tavoite onkin luoda merkitys työntekijän työlle sekä ankkuroida työntekijä ja hänen työpa-

noksensa kokonaisuuteen. Kehityskeskustelussa selkeytetään työntekijälle, sitä että jokai-

nen vaikuttaa oman työnsä kautta siihen saavuttaako organisaatio tavoitteensa vai ei 

(Aarnikoivu 2016, 92-93.) Parhaimmillaan kehityskeskustelut voivat tuottaa organisaatiolle 

useita kehitysideoita, joiden pohjalta on mahdollista tehdä konkreettisia tekoja sen toimin-

taedellytysten parantamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi (Lindholm & Salminen 

2014, 17).  

Useissa organisaatioissa kehityskeskustelut on rajattu vain esimies- ja työntekijätasojen 

välillä pidettäviksi. Näkökulma on kuitenkin liian kapea, koska jos kehityskeskustelut on 

saatu hiottua toimiviksi, niin niistä on mahdollista saada hyötyä kaikille organisaatio ta-

soille. Suurella todennäköisyydellä suurimman hyödyn voisi saada organisaation korkein 

johto. Johdolla on usein haasteita saada ajantasaista tietoa henkilöstön ajatuksista. Koko 

organisaatiota koskeva hyvin organisoitu kehityskeskusteluprosessi tarjoaa johdolle erin-

omaisen strategisen johtamisen välineen. Esimiestasolle se tarjoaa myös kanavan henki-

löstön asenteisiin, ajatuksiin, työtä koskeviin oletuksiin ja heidän näkemykseensä työssä 

onnistumisen edellytyksistä (Lindholm & Salminen 2014, 18-19.)   
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2.4 Kehityskeskusteluprosessi ja prosessin osat 

Kuvion 3 mukaisesti kehityskeskusteluprosessi muodostuu kolmesta vaiheesta: valmistau-

tuminen, keskustelu ja jälkihoito. Onnistuminen kehityskeskustelussa edellyttää kaikkien 

vaiheiden huomioimista. Jos keskusteluun valmistautuminen laiminlyödään keskustelun 

sisältö ja anti kärsivät tai jälkihoito unohdetaan, niin keskustelusta ei seuraa mitään. Näillä 

tavoilla saadaan aikaiseksi huonon kehityskeskustelun kehä (Aarnikoivu 2016, 108-109.) 

 

KUVIO 3. Kehityskeskustelu prosessi (Aarnikoivu 2008, 122) 

 

Valmistautumisella on merkittävä rooli kehityskeskusteluissa. Huolellisella valmistautumi-

sella voidaan osoittaa kehityskeskustelun tärkeä merkitys sekä sitoutuminen siihen. Tätä 

kautta motivaatio keskusteluun kasvaa (Aarnikoivu 2016, 109.) Kehityskeskustelussa kä-

siteltäviä asioita on pohdittava ennakkoon. Hyödyllisen kehityskeskustelun edellytyksenä 

on molempien osapuolten valmistautuminen (Aarnikoivu 2016, 120). Ilman valmistautu-

mista henkilöt eivät todennäköisesti kykene tuomaan esiin mielipiteitään ja näkemyksiään 

esiin käsiteltävistä asioista, parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota niille perusteluja. Näin 

ollen asioita ei ole mahdollista päästä käsittelemään kovin syvää luotaavasti, vaikka siihen 

olisi tarvetta ja mahdollisuus (Aarnikoivu 2016, 115.) Kuitenkin valmistautumisen osalta on 

tärkeää tuoda esiin, että käsiteltävistä asioista muodostetaan alustava näkemys, jota tar-

kastellaan ja työstetään kehityskeskustelun kuluessa (Aarnikoivu 2016, 118). 

Keskustelutilanne koostuu kolmesta teemasta: tavoitteet ja mittarit tulevaan, tuloksen ja 

suorituksen käsittely sekä yksilön kehittyminen. Keskustelun osa-alueita voidaan käydä 
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Käsiteltävien asioiden 
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keskustelua
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läpi vaihtoehtoisilla tavoilla, joko jakaa ne erillisiin keskusteluihin tai käydä kaikki läpi yh-

dessä keskustelussa (Aarnikoivu 2016, 121). 

Keskustelutilanteen kulun voi jakaa virittäytymiseen, menneen arviointiin, tulevaisuuden 

suunnitteluun sekä keskustelun päätökseen. Virittäytymisessä tavoitteena on saada kes-

kustelun osapuolten välille yhteinen ymmärrys tavoitteista sekä tarkoituksesta (Aarnikoivu 

2016, 121-122.) Virittäytymisestä siirrytään menneen kauden arviointiin, jossa keskustel-

laan työntekijän työnkuvasta, tavoitteista sekä niiden toteutumisesta ja tuloksesta (Aarni-

koivu 2016, 122). Menneen arvioinnin jälkeen on tulevaisuuden suunnittelu vaihe, jossa 

keskustellaan työntekijän keskeisistä työtehtävistä tulevaisuudessa sekä läpikäydään mitä 

organisaatio- ja työyhteisötason tavoitteet työntekijän kannalta tarkoittavat (Aarnikoivu 

2016, 126). Ennen kehityskeskustelun päätösvaihetta tulee varmistaa, että kaikki alaisen 

näkökulmasta olennainen on käsitelty. Kun näin on toimittu esimies esittää työntekijälle 

sanallisesti yhteenvedon muistiinpanojensa perusteella. Yhteenvedon jälkeen herätellään 

vielä keskustelu kehityskeskustelun kulusta, sujuvuudesta, asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisesta sekä mahdollisista parannusehdotuksista (Aarnikoivu 2016, 134.) 

Kehityskeskustelu tulee aina dokumentoida. Ilman dokumentointia on sovittujen asioiden 

etenemisen sekä henkilön kehittymisen seuranta pitkällä tähtäimellä mahdotonta. Sovittui-

hin asioihin pitää pystyä palaamaan toimintakauden aikana sekä seuraavassa kehityskes-

kustelussa (Aarnikoivu 2016, 134.) Dokumentointi tuo esimiehelle mahdollisuuden hyö-

dyntää keskustelun antia myös laajemmin johtamisessa (Aarnikoivu 2016, 135). 

2.5 Kehityskeskustelun suunnittelu, tavoitteet ja toteutus 

Kehityskeskustelujen tavoitteena yleisesti on edistää organisaation menestystä sekä tu-

kea asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näiden saavuttamista edistää motivoitunut, 

osaava ja osaamisensa kehittämiseen panostava sitoutunut henkilöstö (Aarnikoivu 2016, 

95). Kehityskeskustelujen kautta organisaatiot luovat perusteet yhteistyölle. Niiden avulla 

voidaan poistaa mahdollisia työtehtäviin tai työnjakoon liittyviä epäselvyyksiä (Juuti & Vuo-

rela 2015, 96). Kokonaisuus huomioiden pääpaino kehityskeskusteluissa on yksilön työ-

suorituksessa (Aarnikoivu 2016, 95.) 

Esimies luo kehityskeskusteluilla perustan oman alueensa ihmisten kanssa jokapäiväi-

selle kanssakäymiselle. Jatkuvan kanssakäymisen kautta muodostuu myös perusta ihmis-

ten työhön sitoutumiselle. Näiden avulla on mahdollista saada aikaa puitteet kunkin henki-

lön jatkuvalle kehittymiselle sekä sopivien työmäärien tekemiselle. (Juuti & Vuorela 2015, 

97). 
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Sisällöllisesti kehityskeskusteluun pätevät tietyt lainalaisuudet sekä kriteerit (Aarnikoivu 

2016, 107). Kehityskeskustelun suunnittelussa on huomioitava oman organisaation erityis-

piirteet ja muovata toteutettavat kehityskeskustelut tuottamaan parasta mahdollista hyötyä 

organisaatiolle sekä sen toiminnalle (Aarnikoivu 2016, 108.) Huolellisella kehityskeskuste-

lujen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle keskustelulle (Aarnikoivu 2016, 95.) Kehi-

tyskeskusteluissa ei ole olemassa yleispätevää mallia, joka toimii kaikissa organisaa-

tioissa. Siksi kehityskeskustelutapoja ei pitäisi kopioida suoraan toisesta organisaatiosta. 

Vaikka kehityskeskustelu toimii muualla, se ei välttämättä tuo kuitenkaan vastaavaa konk-

reettista hyötyä omaan organisaatioon. Kehityskeskustelun suunnittelussa pääpainoa ei 

kuulu laittaa kehityskeskustelutilanteen tapahtumiin, vaan suunnata huomio myös keskus-

teluun valmistautumiseen sekä jälkihoitoon. Näin on mahdollista saavuttaa aidosti hyödyl-

linen kehityskeskustelu (Aarnikoivu 2016, 108.)  

Kehityskeskusteluissa tarjotaan työntekijälle mahdollisuus pohtia rauhassa työskentelyään 

sekä sen kehittämistä. Tarkastelun tulee tapahtua useammalta näkökannalta. Jotta tällai-

nen tila olisi mahdollista saada aikaan, on etukäteen luotava puitteet sille. Kehityskeskus-

telujen aikataulutus on hoidettava riittävän ajoissa, noin kahta viikkoa ennen tilaisuutta on 

sovittava ajankohdasta työntekijän kanssa. Näin keskustelun molemmilla osapuolilla on 

riittävästi aikaa valmistautua. Keskusteluun on varattava myös riittävästi aikaa, jotta kye-

tään keskustelemaan kaikista keskustelun osa-alueista sekä kumpaakin kiinnostavista 

asioista. Kehityskeskustelulle on aina varattava neutraali ja häiriötön paikka. Keskustelun 

onnistumisen kannalta häiriöttömät ja keskustelua edistävät olosuhteet ovat tärkeässä 

asemassa (Juuti & Vuorela 2015, 97-98). 

Kehityskeskusteluissa on pyrittävä aina luomaan myönteinen ilmapiiri. Esimiehen on 

muistettava, että hän ei koskaan ole tasa-arvoisessa asemassa henkilöstönsä kanssa, 

vaikka hän pyrkisi olemaan hyvinkin demokraattinen. Tästä syystä on erittäin tärkeää kiin-

nittää huomiota myönteisen tunnelman saavuttamiseen keskustelutilanteessa (Juuti & 

Vuorela 2015, 98). Esimiehen huonosti valmistelema kehityskeskustelu saa työntekijät 

helposti unohtamaan, että kehityskeskustelu on hänen mahdollisuutensa ottaa avoimesti 

puheeksi kaikki omaan työhönsä, muutoksiin, työyhteisön käytäntöihin ja jaksamiseen liit-

tyvät asiat sekä kehittämistarpeet. Kehityskeskusteluprosessi on työntekijöiden mahdolli-

suus vaikuttaa omaan työhönsä sekä koko organisaatiota koskeviin asioihin (Lindholm & 

Salminen 2014, 20.) Esimiehen esimiestyötapa sekä esimiehen ja alaisen suhde heijastuu 

väistämättä kehityskeskusteluun. Keskinäisellä luottamuksella on tärkeä rooli keskuste-

lussa. Jos esimiehen ja alaisen välillä ei ole luottamusta hyvästäkään prosessista tai apu-

välineistä ei ole hyötyä (Aarnikoivu 2016, 95). Kehityskeskustelu on ajatusten vaihtamista, 

mutta tärkeää kehityskeskusteluissa on kuunnella ja kuulla toisen osapuolen mielipiteitä 
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sekä näkökantoja ja suhtautua niihin myönteisesti (Juuti & Vuorela 2015, 99.) Systemaat-

tisella kehityskeskusteluprosessilla on mahdollisuus kerätä koko henkilöstön tarpeet sekä 

ideat ja koota ne tehokkaasti yhteen ja hyödyntää tietoja henkilöstön johtamisessa (Lind-

holm & Salminen 2014, 20).  

Kehityskeskusteluissa on hyvä olla käytössä huolellisesti laadittu lomake. Lomake tukee 

kehityskeskusteluihin valmistautumista, toimii keskustelun runkona, jotta rajallinen keskus-

teluun varattu aika käytetään jokaisen työntekijän kanssa tasapuolisesti käsiteltäväksi ai-

ottujen asioiden pohtimiseen (Lindholm & Salminen 2014, 122-124.) Aihepiiristä toiseen 

siirtymisessä keskustelujen aikana, lomakkeen merkitys korostuu helpottamalla siirtymistä 

(Mikkola 2016, 51). Lomake myös helpottaa keskusteluissa esiin nousseiden asioiden kir-

jaamisessa. Jos organisaatio aikoo todella panostaa kehityskeskusteluprosessin kehittä-

miseen, on sen käytettävä aikaa oman lomakkeen suunnitteluun. Tärkeätä on kuitenkin 

muistaa, että lomakkeen täyttäminen ei ole tärkein tavoite, vaan sen tehtävä on ohjata 

keskustelua mahdollisimman hyvin kehityskeskusteluille asetettujen tavoitteiden mukai-

sesti sekä helpottaa keskustelussa nousseiden ajatusten, tarpeiden, ideoiden ja kehittä-

mistarpeiden dokumentointia (Lindholm & Salminen 2014, 122-124.) Muun muassa haas-

teellisista sekä vaikeista aiheista keskustelua ja niiden esille ottamista voidaan tukea hy-

vällä keskustelulomakkeen suunnittelulla sekä muotoilulla. Lomakkeen kautta voidaan 

varmistaa, että ne tulevat jollakin tavalla käsiteltyä kehityskeskustelussa (Mikkola 2016, 

57.) 

Kehityskeskustelun toteutuksen tavoitteena on aina varmistaa, että keskustelussa tullaan 

läpikäymään työasioita keskitetysti ja sovitaan tarvittavista asioista (Valpola 2000, 139). 

Kehityskeskustelutilanne koostuu kolmesta eri teemasta tavoitteet tulevalle kaudelle, suo-

rituksen arviointi sekä henkilökohtainen kehittyminen, kuten alla olevasta kuviossa 4 on 

esitetty (Aarnikoivu 2016, 121). 
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KUVIO 4. Kehityskeskustelun rakenne (Aarnikoivu 2008, 133) 

Kehityskeskustelun rakenteen muodostavat kolme teemaa muodostavat keskusteluun pu-

naisen langan, jonka mukaan edetä, siksi myös käytössä oleva lomakekin pitäisi olla ra-

kennettu sen mukaisesti (Aarnikoivu 2013, 180.) Organisaatiossa voidaan valita, käsitel-

läänkö kaikki osa-alueet kerralla vai jaetaanko ne useampaan keskusteluun (Aarnikoivu 

2008, 133).  

Kehityskeskusteluissa keskustelu kategorisoidaan menneeseen ja tulevaan, mutta on 

hyvä huomata, että ne limittyvät ainakin joiltain osin toisiinsa, koska historiatietoa hyödyn-

netään tulevan suunnittelussa (Aarnikoivu 2016, 122). 
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KUVIO 5. Kehityskeskustelutilanteen kulku (Aarnikoivu 2016, 122) 

 

Kuviossa 5 on esitetty, kuinka kehityskeskustelun kulku rakentuu. Alussa virittäydytään 

keskusteluun. Kehityskeskustelutilanteen aloituksessa esimiehen on hyvä aina kertoa 

mistä keskustelussa on tarkoitus puhua ja mitä keskustelulta odotetaan. Tarvittaessa voi-

daan niin sanotusti alku lämmitellä vaihtamalla kuulumisia ennen varsinaiseen keskuste-

luun siirtymistä, jos se koetaan tarpeelliseksi (Ronthy-Östberg &Rosendhal 2004, 114.) 

Virittäytymisessä tarkoituksena on luoda keskustelukumppanien välille yhteinen ymmärrys 

kehityskeskustelun tarkoituksesta sekä tavoitteista (Aarnikoivu 2016, 122). 

Menneen kauden arvioinnissa keskustellaan työntekijän toimenkuvasta ja työtehtävästä. 

Samassa yhteydessä käydään läpi myös asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Suosi-

teltavaa on myös antaa työntekijän arvioida omaa suoriutumistaan ja sen jälkeen esimies 

voi esittää oman näkemyksensä (Aarnikoivu 2016, 122-123.) Suorituksen arvioinnissa ar-

vioinnin kohteena ovat työntekijän osaamisen vahvuudet sekä mahdolliset kehityskohteet 

(Aarnikoivu 2013, 181). Suorituksen arvioinnin keskustelun pitää pohjautua faktatietoon. 

Esimiehen tulee pystyä esittämään työntekijälle faktoja konkreettisesta suoriutumisesta. 

Faktatiedon lisäksi voidaan esiin tuoda esimerkiksi esimiehen omia näkemyksiä suoriutu-

misesta. Ilman faktatietoa palautteen vaikutus todennäköisesti vähenee eikä sillä aikaan 

saada toivottua vaikutusta (Aarnikoivu 2008, 137.) Laadukkaaseen esimiestyöhön pyrkivä 
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esimies antaa työntekijöilleen palautetta onnistumisista sekä korjattavista asioista. Ratkai-

sukeskeisyyden hengessä palauteen painopiste on aina työntekijän onnistumisissa. Pe-

russääntönä palautteessa on, että työntekijän tulee saada enemmän palautetta onnistu-

mista kuin epäonnistumisista (Aarnikoivu 2013, 165.) 

Suoriutumisen käsittelyn jälkeen keskustellaan menneen kauden onnistumisista sekä asi-

oista, joita työntekijä olisi mahdollisesti voinut parantaa. Samassa yhteydessä keskustel-

laan myös työntekijän ja esimiehen yhteistyöstä ja sen onnistumisesta. Tässä vaiheessa 

työntekijä voi antaa esimiehelle palautetta hänen toimintansa kehittämiskohteista sekä 

vahvuuksista (Aarnikoivu 2016, 124.) Usein esimiehistä tuntuu, että saadun palautteen 

määrä on vähäinen. On kuitenkin mahdollista, että esimies ei osaa ottaa palautetta oike-

alla tavalla vastaan ja hän saattaa ohittaa palautteen rekisteröimättä sitä. Palaute täytyy 

kyetä ottamaan vastaan rakentavasti (Aarnikoivu 2013, 168.) Palautteen vastaanottami-

sessa kehittyäkseen esimiehen on kyettävä kriittiseen itsearviointiin ja niin sanottuun pe-

liin katsomiseen. Palauteen vastaanotto kyky on tärkeä, jotta pystyy luomaan avoimen 

vuorovaikutussuhteen työntekijöihin (Aarnikoivu 2008, 151-152.) 

Tulevan suunnittelussa keskustelun kohteena on työntekijän keskeisimmät työtehtävät tu-

levalle kaudelle. Samassa yhteydessä pohditaan myös organisaation ja työyhteisön tavoit-

teiden konkreettista merkitystä työntekijän kannalta ja asetetaan tavoitteet tulevalle kau-

delle (Aarnikoivu 2016, 126.) Tavoitteet tulevalle kaudelle teemasta keskusteltaessa ase-

tetaan yhteistyössä tavoitteet työntekijälle. Tavoitteiden suunnittelu yhteistyössä on tär-

keää siksi, että niistä keskustellaan, työntekijä pääsee kertomaan oman mielipiteensä ja 

sitä kautta hänet saadaan sitoutettua tavoitteiden saavuttamiseen. Työntekijällä on myös 

paras näkemys omasta työstään ja realististen tavoitteiden asettamiseksi esimiehen on 

hyvä kuunnella työntekijän näkemys tavoitteista (Aarnikoivu 2008, 133.) Yhdessä keskus-

tellaan myös mitä tavoitteet konkreettisesti ovat ja mitä ne työntekijän työssä tarkoittavat 

sekä millaisia mittareita niiden mittaamiseen on käytössä (Valpola 2000, 142).  Asetettu-

jen tavoitteiden tulee aina perustua yrityksen arvoihin, missioon ja strategiaan. Näin voi-

daan varmistaa, että tavoitteet tukevat myös yrityksen liiketoimintaa (Aarnikoivu 2008, 

134). 

Tulevan suunnittelussa työntekijän kehittymisen osalta on tärkeää arvioida osaamisen ny-

kytila sekä kehityskohteet. Osaamisen lisäksi tulee myös käsitellä henkilön toimintaa työ-

yhteisössä tarkemmin. Tässä yhteydessä käsitellään henkilön toimintaa sekä sen vaiku-

tuksia hänen työkohteensa ilmapiiriin (Aarnikoivu 2008, 137.) Kehityskeskusteluissa on 

erittäin tärkeää, että keskustelijat keskustelevat ihmissuhteista painoarvona kollegiaaliset 
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ihmissuhteet ja perusarvoista sekä niiden merkityksestä yhteistyölle tässä tilanteessa työ-

yhteisön yhteistyölle (Ronthy-Östberg & Rosendhal 2004, 104).  

Kehityskeskustelu aina hyvä lopettaa yhteenvetoon sekä pohtia sen yhteydessä tuliko 

keskustelusta sellainen kuin oli ajateltu ja pohtia päästiinkö keskustelussa haluttuun lop-

putulokseen (Ronthy-Östberg & Rosendhal 2004, 115). Esimies esittää muistiinpanojensa 

perusteella keskustelusta sanallisesti yhteenvedon. Yhteenvedossa käydään vielä läpi 

asiat, joista on keskusteltu sekä sovitut tavoitteet ja sovitaan seurannasta. On hyvä myös 

keskustella kehityskeskustelun sujumisesta laadullinen näkökulma huomioiden. Onko jo-

takin parannettavaa seuraavia keskusteluja ajatellen (Aarnikoivu 2016, 134.) 

2.6 Ryhmäkehityskeskustelu ja toiminnallinen kehityskeskustelu 

Ryhmäkeskustelu on toimiva ja tarpeellinen työkalu organisaatioille, mutta sillä ei voi kor-

vata täysin yksilökeskusteluja. Ryhmäkeskusteluissa ei työntekijän ole mahdollista tulla 

kuulluksi yksilönä, joten tämän vuoksi yksilökeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstön johta-

mista (Aarnikoivu 2016, 141.) Ryhmäkeskusteluissa työntekijällä on mahdollisuus vaikut-

taa laajempiin asioihin omassa tiimissään. (Lindholm & Salminen 2014, 20). Ryhmäkes-

kusteluissa tarkoituksena on yhteisten haasteiden sekä ongelmien ratkaiseminen hyödyn-

täen kunkin työntekijän tietoja, osaamista sekä kokemusta (Ronthy-Östberg & Rosendahl 

2004, 150).  

Tavoitteena ryhmäkeskusteluissa on ryhmän jäsenten yhtenäisen näkemyksen vahvista-

minen niin ryhmän kuin koko organisaation arvoista, visioista, tavoitteista, strategiasta 

sekä pelisäännöistä. Keskusteluilla voidaan selkeyttää ryhmän perustehtävää ja sen roolia 

organisaatiossa. Ryhmäkeskusteluissa on myös mahdollista tarkastella prosesseja sekä 

työn tekemisen tapoja ja ryhmälle asetettujen kokonaistavoitteiden valossa ryhmän jäsen-

ten osaamista. Keskustelut tarjoavat myös mahdollisuuden systeemiongelmien ja mahdol-

listen sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseen (Lindholm & Salminen 2014, 20). Ryhmäkes-

kustelu ei saa mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkomisesta huolimatta tukehtua työnteki-

jöiden herkkänahkaisuuteen. Esimiehen pitää harkita tarkoin, millaisia ristiriitoja keskuste-

lussa voidaan lähteä ratkomaan, että keskustelusta ei pääse kehittymään ristiriitojen rat-

kaisun näyttämöä (Ronthy-Östberg & Rosendahl 2004, 150.) 

Ryhmäkeskusteluilla voidaan vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisätä tie-

toisuutta sen jäsenten vastuista sekä vahvuuksista. Näin voidaan auttaa ryhmää sisäisesti 

hyödyntämään toiminnassaan jäsentensä osaamisalueet ja vahvuudet tehokkaasti (Lind-

holm & Salminen 2014, 131.) Ryhmässä keskustelu on hedelmällistä niin työntekijälle kuin 
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esimiehellekin. Yhteisillä keskusteluilla on mahdollista ehkäistä ongelmia sekä lisätä tietoi-

suutta yksilöiden tehtävästä. Tietoisuuden lisäämisellä on mahdollista kasvattaa työnteki-

jöiden motivaatiota sekä auttaa kokemaan työnsä tärkeämpänä (Ronthy-Östberg & Ro-

sendahl 2004, 150-151.) Ryhmäkeskusteluilla voidaan parhaimmillaan laajentaa ryhmän 

kaikkien jäsenten kokonaisnäkemystä. Se voi auttaa jäseniä hahmottamaan paremmin 

oman roolinsa ryhmässä ja aktivoida heidät ottamaan enemmän vastuuta ryhmän toimin-

nasta. Tärkeää on, että kaikki ryhmässä ymmärtävät toistensa työpanoksen merkityksen. 

Yhteisellä keskustelulla saadaan varmistettua, ettei kukaan jäsenistä tunne itseään ulko-

puoliseksi (Lindholm & Salminen 2014, 133.) 

Ryhmäkeskusteluilla voidaan luoda lisäarvoa toimintaan luomalla ryhmätasolla yhteisölli-

syyttä sekä keskinäistä ymmärrystä ja vahvistamalla osaltaan yksilökeskustelujen merki-

tystä sekä vaikuttavuutta (Aarnikoivu 2016, 141). Esimiehen kannalta ryhmäkeskustelut 

toimivat hyvin johtamistyön tukena. Ryhmän yhdessä käytyjen keskustelujen yhteydessä 

laaditut yhteiset pelisäännöt ja yhteisesti jaetut työtehtävät ovat vahvana tukena esimie-

helle tilanteissa, joissa yksittäinen ryhmän jäsen ei toimi sovittujen pelisääntöjen mukai-

sesti (Lindholm & Salminen 2014, 134.) Kuviosta 6 voidaan nähdä ryhmäkeskustelun 

kulku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Ryhmäkehityskeskustelun kulku (Aarnikoivu 2016, 152) 
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mukaan keskusteluun. Osallistavilla ja aktivoivilla menetelmillä on mahdollista tukea kes-

kustelun syntymistä. Kun asioita käydään ensin keskustelemalla läpi pienryhmissä madal-

taa se kynnystä tuoda esiin omia näkemyksiä muille. Osallistavilla ja aktivoivilla menetel-

millä tuetaan vuorovaikutusta sekä pyritään konkreettisesti auttamaan työntekijöiden rat-

kaisujen löytämistä keskustelun kysymyksiin (Aarnikoivu 2016, 153.) 

Ryhmäkehityskeskusteluissa voidaan hyödyntää monia erilaisia menetelmiä, kuten työ-

paja työskentely, aivoriihi tai ideakävely. Osallistavien menetelmien osalta on kuitenkin pi-

dettävä mielessä, että mikään niistä ei pelkästään takaa hyvää ryhmäkehityskeskustelua. 

Oman henkilöstönsä osalta on syytä kartoittaa millainen menetelmä olisi paras heidän 

kohdallaan. Mahdollisesti organisaatiossa voi olla useita menetelmiä käytössä, joista ku-

kin ryhmäkehityskeskustelua pitävä esimies voisi valita sopivimman omille työntekijöilleen. 

Esimies voisi myös kysyä työntekijöiden näkemystä menetelmän valinnassa ja sitä kautta 

sitouttaa heitä menetelmään ja edistää tuloksellisen keskustelun syntymistä (Aarnikoivu 

2016, 159.) 

Ryhmäkeskustelut vaativat esimieheltä erittäin huolellista valmistautumista ja määrätie-

toista keskustelujen ohjaamista. Ilman tiivistä ohjaamista keskustelut voivat muuttua her-

kästi hyvin yleisluontoisiksi ja haastavampia kysymysasetteluja vältteleviksi, mikä aiheut-

taa ryhmäkeskustelun laadun heikkenemisen. Ryhmän kokoa on myös pohdittava tark-

kaan, koska liian suuri ryhmäkoko vaikuttaa myös keskustelun laatuun (Lindholm & Salmi-

nen 2014, 134-135.) 

2.7 Esimiehen rooli kehityskeskusteluissa 

Esimiehen motivaatio kehityskeskustelujen käymiseen on erittäin tärkeässä roolissa. Jos 

organisaatiossa halutaan aidosti hyötyä kehityskeskusteluista, siellä ensimmäisenä var-

mistettava sekä tuettava esimiesten sitoutumista niihin. Jos keskustelu ei ole esimiehelle 

tärkeä on siihen hyvin vaikea myöskään työntekijän motivoitua. Ilman kehityskeskustelun 

hyödyllisyyden kokemusta ei esimies voi niihin sitoutua. Hyödyllisyyttä voidaan kuitenkin 

perustella sillä, että keskustelu, jossa heidän välillään vallitsee molemminpuolinen kun-

nioitus parantaa jo itsessään työntekijän työmotivaatiota. Kun esimies keskustelee työnte-

kijänsä kanssa, se luo merkitystä hänen tekemiselleen ja osoittaa välittämistä (Aarnikoivu 

2008, 117.) 

Kehityskeskustelussa niin työntekijällä kuin esimiehelläkin on vastuu keskustelun onnistu-

misesta. Molemmilla on mahdollisuus vaikuttaa keskusteluun ja sen etenemiseen sekä ky-

symällä että vastaamalla. Kehityskeskustelun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat ai-

kaisemmat keskustelukokemukset sekä valmistautuminen keskusteluun. Aikaisemmat 
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myönteiset kokemukset ja hyvä valmistautuminen mahdollistavat helpon keskustelun aloi-

tuksen. Vanhoilla kokemuksilla huonoista kehityskeskusteluista on hyvin kauaskantoiset 

vaikutukset. Jos työntekijä on kerran kokenut kehityskeskustelun epäoikeudenmukaiseksi 

tai esimiehen toiminnan keskustelussa välinpitämättömäksi, hän todennäköisesti tulee jat-

kossa aina epäilemään esimiehiään vastaavanlaisesta toiminnasta (Valpola 2000, 165-

166.) Avoimella vuorovaikutuksella on mahdollista päästä aidosti hyödylliseen kehityskes-

kusteluun. Vuorovaikutuksen merkitys kehityskeskusteluissa ei voida koskaan korostaa 

liikaa. Ratkaisukeskeisyyden ajattelumallin pitäisi esimiehellä olla suuressa roolissa kehi-

tyskeskusteluissa. Esimiehen tulisi aina lähteä keskusteluun positiivisen ihmiskäsityksen 

kautta, joka näyttäytyy keskustelutilanteessa aitona kiinnostuksena, kuuntelemisena sekä 

kysymyksien esittämisenä. Kaikki tämä konkretisoituu työntekijälle keskustelutilanteessa 

kannustavana sekä rohkaisevana toimintaotteena, jossa fokuksessa ovat ongelmien si-

jasta tavoitteet (Aarnikoivu 2016, 161-162.) 

Esimiehenroolissa kehityskeskustelussa ilmenee työntekijälähtöisyys niin, että alainen on 

keskustelun pääosassa (Aarnikoivu 2016, 162). Kahden ihmisen välisessä vuorovaikutuk-

sessa, kun haluaa luoda kontaktin, osoittaa kiinnostusta sekä valmiutensa toisen kuunte-

lemiseen niin kontakti yleensä onnistuu. Ihmisten välinen vuorovaikutus on kokonaisval-

taista ja siinä vaikuttavat sanojen lisäksi viestintä tapamme. Hyvässä vuorovaikutustilan-

teessa keskustelun osapuolet kiinnittävät huomiota viestintäänsä ja välttävät viestejä, joi-

den perusteella voisi kokea keskustelun negatiivisena (Valpola 2000, 167.) Työntekijäläh-

töisessä kehityskeskustelussa esimies ei sanele työntekijälle tavoitteita vaan niistä kes-

kustellaan ja työntekijä pääsee kertomaan niistä oman näkemyksensä. Jotta esimies saa 

työntekijän sitoutettua tavoitteisiin hänen pitää saada osallistua tavoitteidensa määritte-

lyyn (Aarnikoivu 2016, 162.) 

Kehityskeskusteluun kuuluvat kaikki työntekijän tekemään työhön vaikuttavat asiat. Sitä 

kautta myös työntekijän henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat, kuten sairaus tai avio-

ero on hyvä esimiehen nostaa käsittelyyn. Esimiehen pitää käsitellä nämä asiat työsuori-

tus lähtöisesti ja määrätietoisesti, eikä ryhtyä terapeutiksi työntekijälle. Kehityskeskustelu-

jen toteutuksessa usein helposti käy niin, että esimies ajautuu terapeutin rooliin työnteki-

jälleen (Aarnikoivu 2008, 119-120.) 
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KUVIO 7. Vuorovaikutuksen syvyys (Valpola 2000, 169-170) 

Kuviossa 7 esitetään kuinka ihmisten tavan keskustella toistensa kanssa voi jakaa erilai-

siin osiin. Yleisesti työviestinnässä käytetty alue sijoittuu tunteisiin, toimintaan ja rupatte-

luun. Uloimpana oleva vetäytyminen saattaa kehityskeskusteluissa näkyä työntekijän 

osalta esimerkiksi keskusteltavista asioista luopumisena. Työntekijä havaitsee, että kes-

kusteluaika ei tule riittämään kaikista asioista, joista hän haluaisi keskustella keskustele-

miseen, joten hän luopuu niistä. Rituaalit ovat tapoja, joilla tapaamiset aloitetaan. Kehitys-

keskusteluissa niihin liittyy yleisesti lomakkeiden järjestäminen, keskustelutilan rauhoitta-

minen ja puhelimen sulkeminen ylimääräisten häiriöiden välttämiseksi. Rupattelussa kes-

kustelun alussa jutellaan säästä tai päivän tapahtumista työntekijän kanssa. Keskustelun 

osapuolet puhuvat tässä kohtaa paljon, mutta todellisuudessa vaihtavat vain vähän tietoa 

keskenään. Toiminnan osuudessa osapuolet keskustelevat konkreettisesti työstä, teh-

dystä sekä tekemättä olevasta työstä. Samalla he pohtivat organisaation ja oman yksik-

könsä sen hetkistä tilannetta sekä tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia. Tunne osassa käy-

dään läpirehellisesti tunteita, joita vallitseva tilanne herättää. Ne voivat olla esimerkiksi kyl-

lästymisen, innostumisen tai harmistumisen tuntemuksia. Tunteiden tasolla käsitellään jo 

paljon henkilökohtaisia asioita, koska tunteista avutuessaan ihminen avautuu toiselle ja 

näin saadaan mahdollisuus ymmärtää toista paremmin. Intimiteetti osassa keskustelun 

osapuolilla ei ole enää rajoituksia, vaan voidaan jo keskustella kaikista tunteista ja tunte-

muksista sekä kysymyksistä. Mikään kysymys ei tunnu enää liian tunkeilevalta ja vastaa-

minen niihin on helppoa (Valpola 2000, 169-172.) 
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Onnistumiseen kehityskeskusteluissa vaikuttavat useat pienetkin asiat, joita ei ennalta 

välttämättä edes osaa ajatella. Niiden vaikutusten merkityksen ymmärtäminen on help-

poa, kun pyrkii muistamaan, että kehityskeskustelu on usein hyvin monenlaisia tunnela-

tauksia sisältävä vuorovaikutustilanne (Aarnikoivu 2008, 127.) Vuorovaikutuksen moni-

puolisuuteen on syytä kiinnittää huomiota keskustelutilanteessa. Eri keskustelun osuuk-

sien painotuksilla on suuri merkitys kehityskeskustelun onnistumiselle sekä haluttuun lop-

putulokseen pääsemiselle. Organisaatiokohteisesti eri käytetään eri viestinnän alueita eri 

tavoin, joten painotukset vaihtelevat. Jos halutaan keskittyä enemmän itse työhön paino-

tuksena, on asiakeskeisyys. Rupattelemalla kuulumista keskustelun alussa työntekijän 

kanssa on kuitenkin mahdollista parantaa vuorovaikutusta ja voidaan päästä asiakeskei-

syyden lisäksi pureutumaan myös tunnetason kysymyksiin, joista saatava tieto on esimie-

helle työhyvinvoinnin johtamisessa erittäin tärkeää (Valpola 2000, 172-173.) Keskuste-

luissa esimiehelle erittäin tärkeää on kuitenkin dialogin käymisen taito. Dialogilla tavoitel-

laan yhteistä ymmärrystä keskusteltavista asioista ja se on mahdollista saavuttaa kuunte-

lemalla toista osapuolta. Yhteinen ymmärrys asioista mahdollistaa keskustelun suuntautu-

misen asetettuihin tavoitteisiin (Aarnikoivu 2008, 128.) 

Etiikka on oppi hyvästä sekä pahasta ja oikeasta sekä väärästä. Kehityskeskusteluilla on 

aina eettinen pohja. Eettisestä pohjasta muodostuu keskustelun sävy sekä painotukset. 

Ihmisten omatunto muodostuu etiikasta ja sen soveltamisessa on aina kolme erivaihetta, 

jotka ovat aikomukset, valinnat sekä teot. Aikomus on aina hyvä asia, kuten esimiehen ai-

komus kehityskeskustelujen pitämiseen, koska ne ovat osa organisaation johtamisperiaat-

teita. Jos niiden pitäminen kuitenkin jää aikomuksen tasolle hänen valintansa ontuvat eikä 

kehityskeskustelut vastaa organisaation tavoitteita (Valpola 2000, 191.) 

Kehityskeskusteluissa on kaksi kriittistä ominaisuuta ja toinen niistä on rehellisyys. Kehi-

tyskeskusteluissa se tarkoittaa, että kaikki mitä keskusteluissa sanotaan, on totta. Tämän 

lisäksi asioista kerrottaessa on käytetty riittävän selkeää kieltä, jotta keskustelukumppa-

nilla on mahdollisuus todella ymmärtää sanottu. Rehellisyys kehityskeskusteluissa ei kui-

tenkaan tarkoita, että työntekijän pitäisi kertoa aivan kaikki esimiehelle tai toisin päin, kyse 

ei kuitenkaan ole kuulustelusta. Keskustelussa kannattaa siis käyttää harkintaa siitä, mitä 

haluaa keskustelussa nostaa esiin. Rehellisyyden kustannuksella toisen osapuolen miel-

lyttäminen ei kannata eettisesti pitkällä aikajänteellä (Valpola 2000, 191-192.) 

Toinen kriittinen ominaisuus kehityskeskusteluissa on luottamuksellisuus, mikä on usein 

eettisesti haastavaa. On lukuisia asioita, joita haluamme kertoa luottamuksellisesti tietylle 

henkilölle. Luottamukselle ei voi olla erilaisia määritelmiä vaan määritelmän on oltava 

sama molemmille osapuolille. Erityisesti esimiehen roolissa luottamuksellisuus on hyvin 
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monitahoista. Eteen tulee tilanteita, joissa esimies haluaisi perustella työntehviä koskevia 

suunniteltuja muutoksia työntekijänsä kertomilla tiedoilla. Esimies joutuu pohtimaan voiko 

hän toimia näin, kun kyseessä on työntekijän etu, vaikka työntekijä on kertonut tietonsa 

luottamuksellisesti. Tärkeää kehityskeskusteluissa on täsmentää yhdessä työntekijän 

kanssa mitä lomakkeessa lukeva luottamuksellisuus käytännössä tarkoittaa. Esimiehen 

sekä työntekijän pitää pyrkiä olla keskustelun aikana olla tekemättä johtopäätöksiä sekä 

tulkintoja työntekijän kertomasta ja pitämään niitä totena. Kun itse pääteltyjä tulkintoja siir-

retään toiseen tilanteeseen totena toiselta totuutta varmistamatta, on hyvin todennäköi-

sesti luottamuspula henkilöiden välillä vallitseva tila siitä eteenpäin. Luottamuspulan syn-

tymisen jälkeen muun muassa kehityskeskustelujen käyminen työntekijän ja esimiehen 

välillä on hyvin haastavaa ja niissä haluttujen vaikutusten saavuttaminen lähes mahdo-

tonta (Valpola 2000, 192.) 

Kun tarkastellaan kehityskeskusteluita velvollisuus- ja oikeuden mukaisuus etiikan valossa 

esimiehen kannalta niin velvollisuus esimiehen noudattamaan keskusteluja koskevia 

sääntöjä ja ohjeistuksia. Eli esimies toteuttaa kehityskeskustelut täsmälleen annettujen 

ohjeistusten mukaisesti ja velvollisuus on hänen osaltaan hoidettu, kun keskustelut on pi-

detty. Oikeudenmukaisuusetiikan mukaan kehityskeskusteluissa pyritään mahdollisimman 

hyvää toteutukseen huomioiden molempien osapuolien etu. Kehityskeskustelu pidetään 

dialogisena ja siinä tavoitellaan molemminpuolista hyötyä. Oikeudenmukaisuus etiikassa 

uskotaan ihmisestä hyvää ja luotetaan siihen, että hän toimii oikein, koska hän tietää or-

ganisaation vision, mission sekä tavoitteet. Kehityskeskustelujen osalta esimiehen on 

hyvä miettiä kumpi etiikka ohjaa hänen toimintaansa. Käykö hän työntekijöidensä kanssa 

kehityskeskusteluja velvollisuus vai oikeudenmukaisuus etiikan pohjalta. Pelkän velvolli-

suuden pohjalta käyty keskustelu ei kaikilta osin välttämättä tue työntekijän työhyvinvoin-

tia, koska siinä ei keskustelussa päästä tasolle, jossa työntekijän olisi mahdollista todella 

avautua esimiehelle luottamuksellisesti ja kertoa hänelle kaikki haluamansa. Keskuste-

lussa voi siis esimieheltä jäädä saamatta paljon tietoa, jolla on merkittävä vaikutus työnte-

kijän työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen (Valpola 2000, 193-194.) 

2.8 Kehityskeskustelut johtamisen välineenä 

Esimiestyön merkitys ja siihen liittyvät juridiset vastuut kasvavat ja samalla esimiehiä 

haastetaan entistä enemmän uuden työntekijäsukupolven taholta. Valvonta vastuu kasvaa 

ja esimiehen tarkkaavaisuutta vaativat aina vain uudet asiat. Jotta, on mahdollista selviy-

tyä esimiehenä vallitsevassa tilanteessa, on tunnettava ylimmän johdon suuntaukset ja 

ajatukset sekä oma henkilöstönsä. Esimiehen on kyettävä vahvistamaan ja kehittämään 
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vuorovaikutustaitojaan sekä ohjausvoimaansa ja rakennettava vahvaa luottamusta henki-

löstössään. Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat ehkä tärkein ohjausvoimaan 

vaikuttava tekijä. Esimies ei kykene johtamaan henkilöstöään kunnolla ilman kykyä kertoa 

ymmärrettävästi ja innostavasti omista näkemyksistään ja tavoitteistaan. Kehityskeskuste-

lut ovat erinomainen mahdollisuus esimiehelle käydä syvällistä keskustelua työntekijän 

kanssa ja käyttää vuorovaikutustaitojensa kautta ohjausvoimaansa (Lindholm & Salminen 

2014, 73., 76.) 

Toimivan kehityskeskusteluprosessin kautta esimiesten on mahdollista johtaa henkilöstö-

ään strategialähtöisesti. Vahvalla strategiakytkennällä esimiehen on mahdollista vahvistaa 

ohjausvoimaansa merkittävästi. Mitä tiukemmin esimiestason päätökset ja työntekijöille 

asetetut tavoitteet kyetään yhdistämään organisaation kokonaiskuvaan ja strategiaan, sitä 

helpompi niitä on perustella. Henkilöstö on helpompi saada motivoitua työhönsä, mitä pa-

remmin heidät saadaan hahmottamaan, miksi jokin päätös on tehty ja miksi heiltä edelly-

tetään jonkin tavoitteen saavuttamista. Työntekijän oman työn merkityksen kokemus vah-

vistuu, jos työntekijän pystyessä liittämään tekemisensä osaksi suurempaa kokonaisuutta 

(Lindholm & Salminen 2014, 83-84.) 

Työyhteisön hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä on keskusteleva esimiestyö. Useissa tutki-

muksissa on osoitettu, että esimiehet, jotka käyttävät keskustelevaa johtamistapaa pysty-

vät luomaan työyhteisöön ilmapiirin, joka perustuu avoimuudelle, luottamukselle, arvostuk-

selle ja keskinäiselle avuliaisuudelle. Keskeisimpiä apuvälineitä keskustelevassa esimies-

työssä on kehityskeskustelu. Kehityskeskustelu nimikkeen taustalla on ajatus esimiehen 

ja kunkin työntekijän välisen suhteen myönteisestä kehittymisestä (Juuti & Vuorela 2015, 

95-97.) Oikealla tavalla toteutettuna kehityskeskustelut ovat erinomainen työkalu esimies-

työn hoitamiseen, toiminnan kehittämiseen, henkilöstön suorituskyvyn parantamiseen 

sekä saavutuksista palkitsemiseen. Kehityskeskustelut tarjoavat esimiehille myös luonte-

van tilanteen käsitellä työntekijän kanssa mahdollista alisuoriutumista eli suorituskyvyn 

laskua alle hyväksyttävän tason tai sovittujen pelisääntöjen noudattamatta jättämistä 

(Lindholm & Salminen 2014, 82-83.) Keskustelevalla esimiestyöllä ja sitä kautta kehitys-

keskusteluilla on myönteinen vaikutus työyhteisön hyvinvointiin sekä ihmisten työssä jak-

samiseen (Juuti & Vuorela 2015, 95-97).  

Organisaation yhteistyölle luodaan perusteet kehityskeskusteluissa. Niillä voidaan poistaa 

tehtäviin ja työnjakoon liittyviä mahdollisia epäselvyyksiä sekä luodaan perusta esimiehen 

ja hänen alaistensa jokapäiväiselle kanssakäymiselle ja ihmisten työhön sitoutumiselle 

(Juuti & Vuorela 2015, 95-97.) Kehityskeskustelut tarjoavat esimiestasolle erinomaisen ta-
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van niin sanotun tunnejohtamisen harjoittamiseen. Henkilökohtaiset keskustelut ovat eh-

dottomasti paras viestintämuoto välittää monipuolista informaatiota henkilöltä toiselle. On-

nistuneiden kehityskeskustelujen kautta on mahdollista avata yhteys toistensa ajatusmaa-

ilmaan tavalla, jota muilla viestintämuodoilla voi olla mahdotonta saavuttaa (Lindholm & 

Salminen 2014, 50.) 

Ajattelu ohjaa ihmisten käyttäytymistä ja ainoa keino vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, 

on vaikuttaa heidän ajatteluunsa. Kehityskeskustelut tarjoavat esimiestasolle mahdollisuu-

den perustella omia ajatuksiaan, päätöksiään ja asettamiaan tavoitteita työntekijätasolle. 

Yksi keskeisistä esimiehen ohjausvoiman lähteistä on hänen kykynsä luoda merkitystä 

työntekijöidensä työlle liittämällä työntekijän suorittama yksittäinen työtehtävä osaksi laa-

jempaa kokonaisuutta organisaatiossa (Lindholm & Salminen 2014, 19.) 

Suomalaisissa kehityskeskustelututkimuksissa esiin nousseissa tutkimustuloksista on sel-

vinnyt, että esimiestason suurin yksittäinen kehittämiskohde on palautteen antamisessa, 

kehityskeskustelujen käyminen ei poista muutoin käytyjen keskustelujen merkitystä, työn-

tekijöiden näkökulmasta tärkeimpiä kehityskeskustelujen aiheita ovat työssä onnistumisen 

arviointi, työtehtävään liittyvien odotusten ja työnteon onnistumisen edellytysten käsittely, 

henkilökemiat vaikuttavat esimiesten arviointiin, työntekijän oma aktiivisuus sekä valmis-

tautuminen keskusteluun ovat tärkeässä asemassa sen onnistumiselle, palkkakeskustelun 

yhdistäminen kehityskeskusteluihin vaikeuttaa entisestään työntekijän palautteen anta-

mista esimiehelle (Lindholm & Salminen 2014, 31-32.) 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

3.1 Kohdeorganisaatio 

Kohdeorganisaatio on puhdistuspalveluja tuottava yritys. Puhdistuspalvelujen lisäksi yritys 

tuottaa erikoisammattimies, vahtimestari ja kuljetuspalveluita. Puhdistuspalvelut ovat tällä 

hetkellä suurin tuotettava palvelu. Kohdeorganisaatio on uusi yritys, koska se yhtiöitettiin 

keväällä 2017. Yrityksessä on pitkä historia puhdistuspalvelujen tuottamisesta kaupunki-

sektorilla, mutta yksityisen sektorin palvelujen tuottaminen sekä niihin liittyvät kilpailutuk-

set ovat uusi aluevaltaus (Yritys X, 2019.) 

Asiakaskohteita yrityksellä on tällä hetkellä Päijät-Hämeessä ja lähialueilla noin 300, 

joissa työskentelee noin 500 työntekijää. Pääasiallisesti asiakaskohteet koostuvat kou-

luista, päiväkodeista, terveyskeskuksista, sairaaloista, hoivakodeista sekä erilaisista kult-

tuuri sekä liikuntatiloista (Yritys X, 2019.) 

Yritys koostuu kahdesta eri yksiköstä, laitoshuoltopalvelut ja puhdistuspalvelut. Laitos-

huoltopalveluiden toiminta kattaa kaikkien sairaaloiden, terveyskeskuksien ja hoivakotien 

puhtauspalvelut. Puhdistuspalvelujen toiminta-alueeseen kuuluu koulut, päiväkodit, lii-

kunta- ja kulttuuripalveluiden tilat, erikoisammattimies, vahtimestari ja kuljetuspalvelut (Yri-

tys X, 2019.) Tämä työ keskittyy yrityksen laitoshuoltopalveluiden sekä puhdistuspalvelu-

jen esimiestason työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen kehityskeskustelun näkökul-

masta.  

3.2 Hankkeen eteneminen ja vaiheet 

Kehittämishanke aloitettiin tammikuussa 2019 aloituspalaverilla toimeksiantajan edustajan 

kanssa. Palaverissa kartoitettiin toimeksiantajan näkemys kehittämistarpeesta ja tavasta, 

lähestymistavasta sekä mitä kehittämisprojektista pitäisi organisaatiolle syntyä. Aloituspa-

laverin yhteydessä tehtiin alustavan suunnitelman kehittämisprojektin aikataulutuksesta. 

Tämän jälkeen aloitin lähteiden hankinnan ja perehdyin aiheen tietoperustaan. Kehittämis-

hankkeen aikataulu ja eteneminen on esitetty kuviossa 8. 
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KUVIO 8. Kehittämishankkeen eteneminen  
 

Kesäkuu 2019: Osallistuminen julkaisuseminaariin, työn tallennus, työn 
esittäminen toimeksiantajalle

Toukokuu 2019: Palautehaastattelut pilotoinneista, palautehaastattelujen 
tulosten purkaminen ja tulosten analysointi, tutkimuksen johtopäätösten 

tekeminen ja raportin valmistelu

Huhtikuu 2019: Aineiston hankkiminen, teoriaosuuden kirjoittaminen, 
kehityskeskustelulomakkeen muokkaus ja päivitys haastattelujen tulosten 
pohjalta, ryhmäkeskustelumallin ja ohjeistuksen suunnittelu haastattelujen 
tulosten pohjalta, kehityskeskustelulomakkeen ja ryhmäkeskustelumallin 

pilotoinnit 

Maaliskuu 2019: Aineiston hankkiminen, teoriaosuuden kirjoittaminen,  
asiantuntija haastattelujen purkaminen ja tulosten analysointi

Helmikuu 2019: Aineiston hankkiminen, teoriaosuuden kirjoittaminen, 
haastattelurungon suunnittelu ja hyväksyttäminen sekä asiantuntija haastattelut

Tammikuu 2019: Kehittämisprojektin aloituspalaveri toimeksiantajan kanssa ja 
aikataulutuksen suunnittelu
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Asiantuntija haastattelut aloitettiin 12. päivä helmikuuta. Teemahaastatteluilla selvitettiin 

kehityskeskustelujen nykytila sekä mahdolliset haasteet. Näin tutkijana minun oli mahdolli-

suus saada mahdollisimman kattava käsitys kehityskeskustelujen nykyisestä laadusta 

sekä niiden käytön laajuudesta. Työskentelin kehittämishankkeen kohteena olevassa or-

ganisaatiossa kehittämishankkeen toteuttamisen aikana, joten minulla ei ollut tarvetta eril-

lisesti perehtyä organisaation perusasioihin ja toimintaan. Tämä mahdollisti organisaatiota 

koskevan tiedon helpon saatavuuden sekä haastateltavien henkilöiden helpon tavoitetta-

vuuden. Helmi- maaliskuun aikana pidin kaikkiaan kahdeksan asiantuntija haastattelua 

sekä litteroin ja analysoin aineiston. Huhtikuussa päivitin jo käytössä olleen kehityskes-

kustelulomakkeen sekä suunnittelin uuden ryhmäkeskustelumallin ja ohjeistuksen. Huhti-

kuun aikana myös päivitetty kehityskeskustelulomake pilotoitiin 5 työntekijälle ja uusi ryh-

mäkeskustelumalli pilotoitiin 12 työntekijän ryhmälle kahden palveluesimiehen toimesta. 

Ryhmäkeskustelumallin pilotoinnissa olin itse mukana havainnoimassa keskustelutilaisuu-

dessa. Viimeistelen työni toukokuun aikana ja esitän tulokset Lahden Ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyöseminaarissa 12.6.2019 ja toimeksiantajalle kesäkuun aikana myöhem-

min erillisesti sovittavassa tilaisuudessa.  

 

3.3 Tutkimus ja kehittämismenetelmät 

Tähän kehittämishankkeeseen valittu lähestymistapa on toimintatutkimus. Toiminta tutki-

mus on tutkimusta, jolla pyritään parantamaan esimerkiksi työyhteisöissä toimivien henki-

löiden välisiä sosiaalisia käytäntöjä sekä ymmärtämään niitä paremmin ja ratkaisemaan 

käytännön ongelmia. Siinä pyritään kehittämään käytäntöjä sekä vastaamaan käytännön 

toimissa havaittuihin ongelmiin (Metsämuuronen 2008, 29.) Tapaustutkimus kohdistaa 

yleisesti huomionsa tietyssä tilanteessa olevaan yhteisöön, yksilöön tai ryhmään. Tapaus-

tutkimuksessa todellisuutta tarkastellaan kokonaisuutena eri näkökulmista (Syrjäläinen & 

Eronen & Värri 2007, 45.) Toimintatutkimuksessa tutkimus ja toiminta tapahtuvat saman-

aikaisesti (Kananen 2009, 9). Toimintatutkimus on tilanteeseen sidottua, osallistavaa, yh-

teistyötä vaativaa sekä itseään tarkkailevaa (Metsämuuronen 2008, 29). Toimintatutki-

muksen yhtenä elementtinä on muutos, joka on pysyvä ja se pitää sisällään myös lupauk-

sen paremmasta (Kananen 2009, 9). 

Tähän kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin johtamisen kehittämi-

nen kehityskeskustelun näkökulmasta, lähestymistavaksi valikoitui toimintatutkimus, 

koska siinä pyritään kehittämään jo olemassa olevia käytäntöjä ja vastaamaan käytännön 

toiminnan haasteisiin. Toimintatutkimus on osallistavaa ja yhteistyötä vaativaa ja tässä ke-

hittämishankkeessa on tiiviisti mukana organisaation henkilöstö.  
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Aineiston keruu menetelminä kehittämishankkeessa on käytetty toimeksiantajan edusta-

jan haastattelua, asiantuntijoiden teemahaastatteluja, uuden kehityskeskustelulomakkeen 

ja ryhmäkeskustelumallin pilotointia sekä havainnointia ryhmäkehityskeskustelun pilotoin-

nin yhteydessä. Taulukossa 1 on tarkemmin kuvattu tutkimus- ja kehittämismenetelmät. 

 

 

TAULUKKO 1. tutkimus- ja kehittämismenetelmistä ja niiden tavoitteet 

Menetelmä Kohderyhmä Ajankohta Saatu aineisto Tavoite 

Teemahaastattelu Palveluesimiehet Helmikuu 
2019 

Nykytila-ana-
lyysi  
 

Selvittää kehityskeskuste-
lujen käytön ja laadun ny-
kytila, 
Kerätä aineistoa pilotoita-
viin kehityskeskusteluihin 

Pilotointi  
Kehityskeskustelulomake 
 

Työntekijät Huhtikuu 
2019 

Yhteenveto pi-
lotoinnista 

Kerätä aineistoa lopulli-
sen kehityskeskustelulo-
makkeen kehittämiseen 

Pilotointi ja havainnointi 
Ryhmäkehityskeskustelu 
malli ja ohjeistus 

Työntekijät Huhtikuu 
2019 

Yhteenveto ja 
havainnoinnin 
tulokset pilo-
toinnista 

Kerätä aineistoa lopulli-
sen ryhmäkehityskeskus-
telu mallin kehittämiseen 

Palautehaastattelu Pilotointiin osallistu-
neet palveluesimiehet 

Toukokuu 
2019 

Yhteenveto 
haastatteluista 

Kerätä aineistoa kehitys-
keskustelulomakkeen ja 
ryhmäkeskustelumallin 
toimivuudesta 

 

Teemahaastatteluilla kerätyn aineiston analyysin pohjalta saatiin tietoa kehityskeskustelu-

jen käytön ja niiden laadun nykytilasta sekä pohja-aineistoa nykyisen kehityskeskustelulo-

makkeen päivittämiseen sekä muokkaamiseen ja uuden ryhmäkeskustelumallin luomi-

seen. Pilotointien yhteenvetojen aineistojen pohjalta päästiin luomaan lopullisen kehitys-

keskustelulomake sekä ryhmäkeskustelumalli ja ohjeistus. Pilotointien palautehaastatte-

luista saadusta yhteenvedosta saatiin tietoa kehityskeskustelulomakkeen ja ryhmäkeskus-

telumallin sekä ohjeistuksen toimivuudesta. 

3.4 Haastattelut 

Haastattelu on tiedonkeruu menetelmistä yksi käytetyimmistä laadullisen tutkimuksen yh-

teydessä (Kananen 2009, 61). Haastattelua käytetään tiedonhankintamenetelmänä, kun 

halutaan saada tietoon mitä ihminen ajattelee ja miksi hän toimii niin kuin toimii. Haastat-

telua voidaan pitää niin sanottuna perusmenetelmänä, joka soveltuu useaan tilanteeseen 
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tiedonhankinta menetelmäksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84-85.) Yhdeksi tiedonhankinta 

menetelmäksi tähän kehittämishankkeeseen valittiin haastattelu, koska sen avulla oli 

mahdollista saada tarkka kuvaus ja ymmärrys organisaation käytössä olevasta kehitys-

keskustelumallista, toimintatavasta sekä olemassa olevan kehityskeskustelun laadusta. 

Haastattelujen etuna on, että niissä voidaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa halu-

tusta asiasta sekä lisäksi haastattelijan mahdollisuus toimia myös havainnoitsijana. Muis-

tiin pystytään siis kirjaamaan annetut vastaukset sekä niiden lisäksi se, kuinka vastaukset 

on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85-86.) Tärkein työkalu haastatteluissa on kysymyk-

set. Niiden oikealla asettelulla voidaan saada haastateltavilta luotettavaa tietoa. Johdatte-

levilla kysymyksillä on mahdollista saada tulokseksi haluttu vastaus. Johdattelevien kysy-

mysten käytössä tulee kuitenkin olla varovainen, koska niiden avulla on mahdollista niin 

sanotusti ohjailla vastaajaa antamaan halutun suuntaisia vastauksia. Näin kehittämishank-

keessa toteutetun tutkimuksen luotettavuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi, jos vastauk-

sia käytetään tulkinnassa hyväksi. Haastattelun etenemiseen niillä voidaan kuitenkin vai-

kuttaa (Kananen 2009, 61, 63.)  

Haastattelun suunnittelussa oli ratkaistava ketä, milloin ja missä haastatellaan. Laadulli-

sen tutkimuksen näkökulman fokuksessa on tiedon saanti ja haastatteluihin valitaan ta-

paukset, joita voidaan saada ilmiön kannalta parasta tietoa (Kananen 2009, 66.) Tässä 

kehittämishankkeessa haastattelujen kohderyhmäksi valikoituivat palveluesimiehet, joita 

organisaatiossa on kahdeksan, koska uutta kehityskeskustelumallia ollaan luomassa 

heille työhyvinvoinnin johtamisen välineeksi. Vaikka haastateltavia ei määrällisesti ole pal-

jon ei se kuitenkaan tarkoita, että aineistoa olisi vähän. Teemahaastatteluissa aineistoa 

kertyy yleensä runsaasti. Haastattelut voivat olla pitkäkestoisia, dialogi haastattelijan ja 

haastateltavan välillä on ollut syvempi ja näin kertynyt materiaali sekä tallennettu aineisto 

on rikkaampi (Hirsjärvi & Hurme 2010, 135.) Teemahaastatteluista sovittiin jokaisen esi-

miehen kanssa erikseen sähköpostitse. Sähköpostitse lähetetyssä haastattelukutsussa 

(liite 1) kerrottiin jo haastateltaville mitä teemoja haastattelu käsittelee ja että haastattelut 

ovat osa opintoihini liittyvää tutkimuksellista kehittämisprojektia. Sähköpostin liitteenä kai-

kille haastateltaville lähetettiin organisaation nykyinen kehityskeskustelulomake, jotta 

heiltä voitiin pyytää kommentteja lomakkeeseen liittyen haastattelun aikana. Haastattelut 

toteutettiin kasvokkain, eikä kukaan esimiehistä kieltäytynyt haastattelusta. Haastattelut 

nauhoitettiin myöhemmin toteutettavaa sanatarkkaa litterointia varten. Haastattelut olivat 

pituudeltaan 45 – 120 minuuttia. Teemahaastatteluissa edetään aina etukäteen valittujen 

teemojen sekä niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. Etuna tässä haastatte-

lumuodossa on, että kysymyksiä voidaan syventää sekä tarkentaa haastateltavan vas-
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tauksien mukaisesti. Metodologisesti ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antami-

aan merkityksiä sekä vuorovaikutuksen synnyttämiä merkityksiä korostetaan teemahaas-

tattelussa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) 

Teemahaastattelujen teemoiksi valikoituivat kehittämishankkeen viitekehyksessä käsitellyt 

teemat, jotka ovat työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen sekä kehityskeskustelu. 

Teemahaastatteluilla tutkijan on mahdollista saada riittävä väljyys, mutta toisaalta kuiten-

kin on mahdollista tehdä rajauksia teemoitteluilla. Haastattelu muodon valinnassa ratkai-

seva tekijä on ilmiöstä saatavilla oleva tiedon määrä ja se, kuinka hyvin ilmiö jo tunnetaan. 

Mitä vähäisempää tieto on sitä, yleisluontoisempia kysymyksiä joudutaan esittämään. Jos 

teoriaa on saatavilla paljon, pystytään tekemään hyvinkin tarkkoja rajauksia (Kananen 

2009, 64.) 

Palautehaastattelut tehtiin vain pilotointeihin osallistuneille kahdelle palveluesimiehelle. 

Haastatteluista sovittiin kasvokkain ja ne toteutettiin myös kasvokkain. Haastattelut toteu-

tettiin etukäteen valittujen teemojen sekä niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukai-

sesti. Haastattelujen lopussa oli vapaampi keskustelu osio yleisesti haastattelun teemoihin 

liittyen. Haastattelut nauhoitettiin myöhemmin toteutettavaa sanatarkkaa litterointia varten. 

Haastattelut olivat kestoltaan 60 – 120 minuuttia. Haastatteluissa kerättiin aineistoa päivi-

tetyn kehityskeskustelulomakkeen sekä uuden ryhmäkeskustelumallin toimivuudesta.  

3.5 Pilotointi 

Teemahaastatteluista saatujen tulosten pohjalta muokattiin ja päivitettiin kehityskeskuste-

lulomake (liite3), joka oli haastateltavilla kommentoitavana haastatteluiden yhteydessä. 

Päivitettyyn kehityskeskustelulomakkeen käyttöön tehtiin myös ohjeistus palveluesimie-

hille (liite 4) sekä työntekijöille (liite 5). Uusi kehityskeskustelulomake ja ohjeistukset pilo-

toitiin yhden esimiehen toimesta hänen viidelle työntekijälleen. Pilotoinnin suorittanut pal-

veluesimies valikoitiin ja hänen suostumuksensa pilotoinnin suorittamiseen selvitettiin tee-

mahaastattelujen yhteydessä. Palveluesimiehen valintaan vaikuttivat hänen mahdollisuu-

tensa suorittaa pilotointi kehittämishankkeen aikataulun mukaisesti sekä monipuolinen ko-

kemus kehityskeskusteluista, niin yksityiseltä kuin kunnalliseltakin sektorilta.  

Palveluesimiehellä oli ennalta sovittu aikaväli, milloin hän piti yksilökehityskeskustelut vii-

delle työntekijälleen. Esimies lähetti valituille työntekijöille kutsun keskusteluun sähköpos-

tilla, jonka liitteenä oli myös ohjeistus työntekijälle sekä kehityskeskustelulomake ennak-

koon tutustuttavaksi.  Kehityskeskustelut pidettiin esimiehelle annettujen ohjeiden mukai-

sesti päivitettyä lomaketta käyttäen. Palveluesimies sai itse valita tilan, jossa hän piti kes-

kustelut.  
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Pilotoinnin suorittamisen jälkeen palveluesimiehelle pidettiin palautehaastattelu. Palaute-

haastatteluissa käsiteltiin työhyvinvointiin, työhyvinvoinnin johtamiseen sekä kehityskes-

kustelun teemoihin liittyviä kysymyksiä. Palautehaastattelun tulokset on tarkemmin avattu 

kohdassa palautehaastattelu palveluesimiehille. 

Havainnointi on välttämätön perusmenetelmä ja se on kaikille tieteen haaroille yhteinen. 

On jopa väitetty, että kaikki tieteellinen tieto pohjautuu todellisuudesta tehtyihin havaintoi-

hin (Hirsjärvi & Hurme 2010, 37.) Toimintatutkimuksen yksi tärkeimmistä tiedonkeruume-

netelmistä on havainnointi. Usein kuitenkin menetelmän tekee ongelmalliseksi se, että tut-

kija on itse mukana aktorina ja näin tiedonkerääjän rooli voi olla haasteellista toteuttaa 

(Kananen 2009, 67.) Tässä tutkimuksessa havainnointia suoritettiin ryhmäkeskustelumal-

lin pilotoinnin yhteydessä. Olin itse pilotointitilaisuudessa mukana havainnoimassa. Suori-

tin tilaisuudessa ainoastaan havainnointia, en osallistunut konkreettisesti pilotoinnin toteu-

tukseen. Tässä tilanteessa tiedonkerääminen ei muodostunut ongelmalliseksi, koska olin 

läsnä ainoastaan tutkijan roolissa.  

Havainnoinnissa on useita eri muotoja sekä luokitteluja. Puhutaan suorasta sekä epäsuo-

rasta havainnoinnista, strukturoidusta sekä strukturoitumattomasta ja inhimillisestä sekä 

mekaanisesta havainnoinnista. Suorassa havainnoinnissa tutkija on paikan päällä seuraa-

massa tapahtumia, niin että muut aktorit voivat havaita havainnoinnin (Kananen 2009, 

67.) Tämän hankkeen tutkimuksessa käytettiin suoran strukturoimatonta havainnointia. Pi-

lotointi tilanteessa ei käytetty havainnoinnin apuna teknistä välineistöä tilaisuuden kuvaa-

miseen tai nauhoittamiseen. Havainnoinnin yhteydessä tehtiin ainoastaan kirjallisia muis-

tiinpanoja asioista.  

Tämän kehittämishankkeen yhteydessä ryhmäkehityskeskustelumallin sekä kehityskes-

kustelulomakkeen pilotointi oli tärkeää suorittaa tiedonhankinnan näkökulmasta. Teema-

haastatteluiden tulosten pohjalta saadun tiedon perusteella tiedettiin, että kehityskeskus-

teluja ei oltu, esimiesten toimesta juurikaan käyty. Teemahaastatteluista ei siis ollut mah-

dollista saada juurikaan tietoa kehityskeskustelujen konkreettisesta toimivuudesta työhy-

vinvoinnin johtamisen välineenä. Pilotointien kautta voitiin selvittää yleisesti kehityskes-

kustelujen toimivuutta sekä erityisesti ryhmäkehityskeskustelun toimivuutta, koska haas-

tattelujen tulokset osoittivat, että esimiesten keskuudessa ryhmähaastattelu oli uusi mene-

telmä. Tästä johtuen havainnointia suoritettiin vain ryhmäkeskustelumallin pilotoinnin yh-

teydessä.  

Havainnoinnissa kerättiin tietoa yleisesti ryhmäkeskustelumallin ja siihen liittyvät ohjeistuk-

sen toimivuudesta. Samalla haluttiin myös tarkkailla ja kerätä tietoa työntekijöiden sekä 
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esimiehen suhtautumista ryhmäkeskustelumallin toiminnallisuuden näkökulmasta. Havain-

noinnissa käytettiin kehityskeskustelumallin mallin toimivuuden tarkkailussa lomaketta, 

joka perustui teemahaastattelun teemoihin. Työntekijöiden sekä esimiehen suhtautumi-

sesta sekä reaktioista tilanteessa kerättiin vapaasti kirjattuja muistiinpanoja. Keskusteluti-

lanteen päätyttyä kerättiin työntekijöiltä suullisesti palautetta, joka kirjattiin ylös havainnoi-

jan toimesta.  

Pilotointi tilaisuus järjestettiin yhden palveluesimiehen toimesta. Tilaisuuteen oli kutsuttu 

palveluesimiehen ja havainnointia suorittavan tutkijan lisäksi kaksitoista työntekijää. Tilai-

suuteen osallistui yksitoista työntekijää yhden työntekijän estyessä saapumaan paikalle. 

Yhden työntekijän pois jäänti ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi pilotointi tilaisuuden 

toteutumiseen vaan se saatiin järjestettyä suunnitellusti. Pilotointi tilaisuuteen oli varattu 

suuri neuvotteluhuonetila, jossa osallistujien oli mahdollista jakautua pienempiin ryhmiin 

toteuttamaan ryhmäkeskustelu mallin toiminnallista työpajatyöskentelyä varten. Tilaisuu-

teen oli varattu aikaa kolme tuntia ja sen todellinen kesto oli lopulta kaksi tuntia ja vii-

sikymmentä minuuttia. Kaikki ryhmäkeskustelu mallin pilotointiin osallistuneet työntekijät 

suhtautuivat tilaisuuteen erittäin positiivisesti ja he olivat tyytyväisiä, että heidät oli valittu 

siihen mukaan.  

Havainnoinnin määrään vaikuttaa tutkijan suhde tutkittavaan ilmiöön. Mitä tutumpi asia 

tutkijalle on, sitä vähemmän tutustumista ilmiöön tarvitaan (Kananen 2009, 68.) Tämän 

tutkimuksen yhteydessä havainnointi suoritettiin vain kerran toteutettavassa pilotointi tilai-

suudessa. Kohdeorganisaation toimintatavat olivat tutut, koska työskentelin organisaa-

tiossa kehittämishankkeen ja sen yhteydessä suoritetun pilotoinnin aikana. Havainnoinnin 

käyttö tilanteissa, joissa tieto ilmiöstä on vähäistä tai sitä ei ole olemassa on perusteltua 

(Kananen 2009, 69). Tässä tutkimuksessa pilotoitu ryhmäkeskustelu malli ei ole ennalta 

tunnettu, eikä sitä ole aiemmin organisaatiossa käytetty, joten havainnoinnin käyttö pilo-

toinnin yhteydessä oli perusteltua. Havainnoinnilla pystyttiin saamaan monipuolista tietoa 

ryhmäkeskustelu mallin sekä ohjeistuksen toimivuudesta.  

3.6 Aineiston analysointi 

Tämän kehittämishankkeen aineisto koostuu asiantuntijoiden teemahaastatteluiden ja pa-

lautehaastatteluiden vastauksista sekä pilotoinnin yhteydessä suoritetun havainnoinnin tu-

loksista. Tutkija kerää tutkimusprosessin aikana erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä, kuten 

esimerkiksi haastatteluilla. Tämän jälkeen erilaiset kerätyt aineistot muutetaan yhteismital-

lisiksi eli tekstimuotoon. Tekstimuotoista aineistoa käsitellään menetelmällisesti (Kananen 

2009, 79.) Tässä tutkimuksessa teema- ja palautehaastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen 

litteroitiin. Kun aineisto on tallennetussa muodossa tutkijalla, on valittavanaan kaksi tapaa, 
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aineisto litteroidaan tai siitä tehdään suoria päätelmiä eikä sitä kirjoiteta tekstiksi (Hirsjärvi 

& Hurme 2010, 138.) Tässä tutkimuksessa aineisto litteroitiin ja näin se saatiin muotoon, 

jossa sitä oli mahdollista analysoida.  

Tutkimusaineiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole olemassa yksiselitteistä ohjeistusta. 

Hankkeen tutkimusotteesta sekä tutkimustehtävästi riippuu, kuinka tarkkaan litterointiin on 

tarve ryhtyä (Hirsjärvi & Hurme 2010, 139.) Tekstimuotoisena kerättyä aineistoa voidaan 

käsitellä menetelmällisesti, mikä mahdollistaa aineiston helpomman ymmärtämisen. 

Tässä yhteydessä aineiston käsittelyllä tarkoitetaan koodaamista. Laadullisissa tutkimuk-

sissa esimerkiksi teemahaastatteluilla hankittu aineisto on usein laaja ja sen käsittelemi-

nen ilman koodausta on hankalaa. Koodaamalla aineistosta pystytään samaan esiin kaikki 

oleellinen (Kananen 2009, 79-81.) 

Ennen aineiston analysointia aineisto on selkeytettävä, jotta sen sisälle pystytään näke-

mään. Koodaaminen on yksi käytetyistä selkeyttämisen menetelmistä. Käsiteltävästä ai-

neistosta pitää saada kaivettua esiin oleelliset asiat. Vaikka koodausta hyödynnetään ai-

neiston selkeyttämisessä sen tiedon laadullista sisältöä ei saa vähentää (Kananen 2009, 

80-82.) Tutkijan on paras henkilö purkamaan teemahaastatteluiden sisällön. Hän tuntee 

aineiston ja osaa poimia jokaisen teeman osalta olennaiset asiat, eikä santarkkaan dialo-

gien litterointiin ole tarvetta (Hirsjärvi & Hurme 2010, 142.) 

Tämänkin tutkimuksen aineiston analysoinnissa hyödynnettiin teemoittelua. Teemoittelulla 

aineiston analysoinnissa tarkoitetaan sitä, että tarkastellaan aineistosta nousevia piirteitä, 

jotka toistuvat yhteisesti useamman haastatellun kohdalla. Ne voivat pohjautua tehtyjen 

teemahaastattelujen teemoihin, kuten ne tässä tutkimuksessa pohjautuvat (Hirsjärvi & 

Hurme 2010, 173.) Teemoittelun kautta oli mahdollista saada tässä työssä parhaiten vas-

tauksia itse tutkimustehtävään.  

Laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan tulkita monella eri tavalla. Tässä kehittämis-

hankkeessa tutkimustulosten tulkinnan fokuksessa ovat olleet tutkimuskysymykset. Tutki-

mustuloksista on pyritty saamaan vastaukset tutkimukseen asetettuihin tutkimuskysymyk-

siin. Tutkimuskysymyksillä voidaan ratkaista se mitä tuloksia tutkimus tuottaa (Kananen 

2009, 27).  
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4 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

4.1 Teemahaastattelu palveluesimiehille 

Kehittämishankkeen tutkimus ja tulokset esitellään kuuden eri teeman mukaan. Tutkimuk-

sen ja tulosten on hyödynnetty vastaavaa teemoittelua, kuin teemahaastatteluissa käyte-

tyssä haastattelurungossa (liite1). Haastateltaville lähetettiin kutsu haastatteluun (liite 2) 

sähköpostilla. 

4.1.1 Työhyvinvointi organisaatiossa 

Haastateltavien mukaan työhyvinvointi on tärkeässä roolissa henkilöstön johtamisessa. 

Varmistamalla henkilöstön hyvinvointi saadaan sitoutettua henkilöstöä, pienennettyä sai-

raspoissaolojen määrää sekä pystytään tuottamaan asiakkaille sopimusten mukaiset pal-

velut. Teemahaastatteluissa haastateltavien esiin tuomat tärkeimmät työhyvinvoinnin osa-

alueet olivat työssäjaksaminen, osaaminen ja osaamisen kehittäminen, ergonomia sekä 

tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus. Alla muutamia suoria kommentteja haastatteluista. 

Osaaminen kuuluu osana työhyvinvointiin, koska jos et osaa jotain työtehtä-

vää niin sä et pärjää työssä ja sä kuormitut. 

Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus on tärkeää esimieheen luottamisen kan-

nalta ja työyhteisöjen ilmapiirin kannalta. 

Kaikkien haastateltavien osalta nousi esiin yllä mainitut osa-alueet ja kaikki heistä määrit-

telivät kaksi tai kolme niistä tärkeimmiksi. Haastateltavien kertoman mukaan kohdeorgani-

saatiossa työhyvinvoinnissa painotettavia asioita tällä hetkellä ovat työssäjaksaminen 

sekä tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus.  

4.1.2 Työhyvinvoinnin johtaminen organisaatiossa 

Työhyvinvoinnin johtaminen on suuressa roolissa heidän päivittäisessä työssään. Jatku-

vasti on käynnissä suurempia pitkäkestoisia työhyvinvoinnin prosesseja sekä pienempiä 

henkilöstöön liittyviä asioita. Tärkeimmiksi ja eniten työllistäviksi työhyvinvoinnin johtami-

sen osa-alueiksi haastatteluissa nousivat puuttuminen, terveellisen ja turvallisen työympä-

ristön varmistaminen, tiimijohtaminen sekä tasavertaisuuden varmistaminen.  

Työhyvinvoinnin tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi haastatteluissa nimettiin ohjeistusten 

kehittäminen ja selkeyttäminen, aikaresurssin lisääminen, prosessien kehittäminen, vas-

tuualueiden selkeyttäminen sekä työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittämi-

nen. Ohessa muutama haastateltavien palautteissa esiin tullut kommentti. 
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… ohjeistukseksi mielellään lomake, ei vihkonen. 

Asiat aloitetaan, mutta niitä ei hoideta loppuun, kun ei ole selkeää prosessia 

minkä mukaan tehtäisiin. 

Haastateltavat kokivat suurimpina haasteina työhyvinvoinnin johtamisessa ajan puutteen, 

ison henkilöstömäärän, kohteiden hajanaiset sijainnit ja pitkät välimatkat sekä toisaalta 

ohjeistusten puuttumisen ja toisaalta olemassa olevan ohjeistuksen raskauden. Myös 

puuttuvat prosessit herättivät paljon keskustelua.  

4.1.3 Kehityskeskustelun hyödyntäminen työhyvinvoinnin johtamisessa 

Haastateltavilla on takanaan hyvin eri mittaisia uria esimiestehtävissä. Osa on työskennel-

lyt esimiestehtävissä jo muutamia kymmeniä vuosia, osa vasta muutamia vuosia. Esi-

miesurien kestojen suurista vaihteluista huolimatta kaikilla haastateltavat ovat käyneet ke-

hityskeskusteluja henkilöstönsä kanssa ja kaikki heistä kokevat, että kehityskeskustelu on 

tärkeä ja hyvä työhyvinvoinnin johtamisen väline. Alla esimiesten näkemyksiä siitä, miksi 

kehityskeskustelu on tärkeä väline heille. 

… voi luoda ja vahvistaa luottamusta työntekijään. 

Kehityskeskusteluissa pääsee keskustelemaan ja antamaan palautetta ja 

saa itsekin palautetta… 

Kaikki haastateltavat haluavat, että tulevaisuudessa kehityskeskustelu on käytössä työhy-

vinvoinnin johtamisessa. Haastateltavien mukaan kehityskeskusteluista on mahdollista 

saada tärkeää tietoa työntekijöiden hyvinvoinnista sekä hyvin vointiin liittyvistä asioista. 

Haastateltavat kokivat, että kehityskeskustelujen kautta he pystyvät luomaan luottamusta 

suhteessa uusiin työntekijöihin ja vahvistamaan luottamusta pidempiaikaisiin työntekijöi-

hin. Luottamuksen vahvistamisen ja luomisen näkökulma oli kaikille haastatelluille yhtei-

nen.  

Kehityskeskustelujen pitäminen koetaan haastateltavien keskuudessa haastavaksi ja voi-

mia vieväksi, mutta kuitenkin palkitsevaksi. Luottamuksen luomisen lisäksi keskustelu tar-

joaa haastateltavien mielestä mahdollisuuden havaita mahdollisia muutoksia työnteki-

jöissä. Kun on mahdollisuus keskustella rauhassa ilman häiriötekijöitä, on mahdollista 

huomata asioita, joita ei välttämättä muuten pystyisi näkemään. Tämä asia myös tärkeä 

haastateltaville siksi, että osa työkohteista on hajallaan, eikä työntekijöitä pystytä näke-

mään päivittäin tai edes viikoittain.  

 



45 

4.1.4 Kehityskeskustelun nykytila 

Haastatteluissa selvisi, että kohdeorganisaatiossa ei tällä hetkellä ole käytössä varsinaista 

kehityskeskustelua. Kokeilussa on ollut lyhyt ja tiivis kyselyyn pohjautuva ryhmäkehitys-

keskustelu, jonka vain osa haastateltavista on käynyt henkilöstönsä kanssa. Heistäkin osa 

on käynyt keskustelun vasta osittain ja se on edelleen toteutuksen alla. Haastateltavien 

näkemys on, että kehityskeskustelu pitäisi saada pikaisesti käyttöön ja sen käytöstä pitäisi 

tulla jatkuvaa. Kehityskeskusteluille toivotaan prosessia, jolla voitaisiin varmistaa, että ke-

hityskeskustelut eivät jäisi pelkiksi keskusteluiksi. Prosessin mukaisesti jokaisessa kehi-

tyskeskustelussa esiin nousseet asiat vietäisiin eteenpäin ja tehtäisiin tarvittavia toimenpi-

teitä sekä niihin palattaisiin myöhemmin ja katsottaisiin, onko muutosta tapahtunut vai 

onko tarvetta jatkotoimenpiteille. Alla suora lainaus esimiehen näkemyksestä kehityskes-

kusteluprosessiin liittyen. 

Jos kehityskeskustelu ei johda mihinkään niin ei se ole tärkeä. Se on vaan 

yksi työtehtävä muiden joukossa. 

 

Haastateltavien mukaan kehityskeskustelujen järjestämiseen, niihin valmistautumiseen tai 

pitämiseen pitäisi olla riittävä aikaresurssi. Aiemmin mainittuja kyselyyn pohjautuvia ryh-

mäkehityskeskusteluja pitäneet haastateltavat totesivat, että aikaresurssia ei ollut riittä-

västi näiden keskustelujen järjestämiseen. Myös paikan löytäminen sekä saaminen ryh-

mäkeskustelun järjestämiseen oli haaste tiukan aikataulun vuoksi.   

Haastattelujen kehityskeskustelu teeman keskusteluissa nousi hyvin vahvasti esiin sel-

keän ohjeistuksen tarve kehityskeskustelujen pitämiseen. Haastateltavien kertoman mu-

kaan heillä ei ole ollut kunnollista ohjeistusta keskusteluihin valmistautumiseen tai niiden 

pitämiseen. Ohjeistuksen puuttumiseen liittyvistä näkemyksistä muuta suoraa kommen-

tointia haastatteluista. 

Ilman kunnon ohjeistusta oli haastavaa päästä keskusteluissa alkuun… 

Kun ei ollut mitään ohjeistusta niin ei tiennyt mihin tällä keskustelulla oikein 

tähdätään. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että kehityskeskusteluissa lomake on tarpeellinen 

ja se toimii hyvänä runkona keskustelulle. Vaikka lomakkeen kysymyksiä ei järjestelmälli-

sesti noudatettaisikaan, niin se toimii haastateltavien mielestä kuitenkin hyvänä tukena 

keskustelun oikeaan suuntaan ohjaamisessa. Myös keskustelutilanteissa, joissa työnteki-
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jää on haastavaa aktivoida keskustelemaan, lomakkeen kysymykset auttavat aktivoin-

nissa sekä keskustelun eteenpäin viemisessä. Tällainen näkemys asiasta oli yhdellä 

haastateltavalla lomakkeesta. 

Kehityskeskustelulomake on olennainen osa keskustelua. Se on hyvä runko 

keskustelulle, vaikka sitä ei orjallisesti noudatakaan, niin se on hyvä apu 

keskustelussa. 

 

Haastateltavilla oli kommentoitavana kehityskeskustelulomake, joka on suunniteltu kohde-

organisaation käyttöön. Kaikkien haastateltujen mielestä lomake oli hyvä, mutta muutamia 

kysymyksiä he olisivat siitä jättäneet pois. Haastatteluissa kysymysten pois jättämisen 

syyksi nousi se, että useassa kysymyksessä kysyttiin samaa asiaa, mutta vain hieman eri 

tavalla, kuin edellisessä kysymyksessä. Haastateltavien mielestä on turhaa kysyä samaa 

asiaa monella eri tavalla. He eivät kokeneet, että saisivat siitä mitään hyötyä. Palkkausta 

koskevat kysymykset kaikki haastateltavat esittivät pois jätettäviksi lomakkeesta. He eivät 

kokeneet, että kohdeorganisaatiossa ne kuuluvat kehityskeskusteluihin, koska esimiehillä 

ei ole mahdollisuutta vaikuttaa palkkaukseen, niin he eivät koe, että heidän kannattaa siitä 

edes keskustella työntekijöiden kanssa. Palkkauksesta heidän mielestään pitäisi pitää eril-

linen keskustelu. Alla suoria lainauksia esimiesten kommenteista palkkaukseen liittyen. 

Palkasta turha keskustella, kun siihen ei voi vaikuttaa. 

Palkkaus pois kehityskeskusteluista ja siitä erillinen keskustelu. 

 

Lomake oli haastateltavien mukaan selkeä ja helppolukuinen. Siinä käytetty kieli on hyvin 

ymmärrettävää ja työntekijätkin varmasti ymmärtävät mitä kysymyksissä tarkoitetaan. Pa-

lautteen mukaan lomake oli myös sopivan lyhyt ja kysymykset oli selkeästi aseteltu aihe-

alueittain. Myös kaikkien aihealueiden lopussa ollut keskustelun yhteenvetoa varten ollut 

laatikko koettiin hyvänä ja toimivana. Tässä muutamia esiin tulleita näkemyksiä esimie-

hiltä kommentoitavasta kehityskeskustelulomakkeesta. 

Hyvä, että kysymykset on jaettu selkeisiin osioihin. 

Yhteenvetolaatikko aihealueittain hyvä. Siihen voi koota esiin tulleet asiat. 

 

Useat haastateltavista pohtivat voiko kehityskeskustelu toteutua tasavertaisesti kaikille 

työntekijöille, jos ei ole olemassa yhteneväistä ohjeistusta keskustelun pitämiseen sekä 
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niiden aikatauluttamiseen. Toive yhteneväisestä aikataulutuksesta keskusteluissa tuli esiin 

suurimmassa osassa haastatteluita. Tässä yhden esimiehen näkemys aikataulutukseen 

liittyen. 

Sovitaan yhteinen aikaväli keskusteluille, ettei toinen aloita helmikuussa ja 

toinen heinäkuussa niitä. Ja keskusteluista pitäisi tiedottaa, että nyt niitä ale-

taan käymään, niin kaikki tietää. 

Heidän näkemyksensä oli, että kehityskeskusteluille pitäisi olla määritelty aikaväli, jolloin 

kaikkien esimiesten on käytävä ne työntekijöidensä kanssa. Näin keskustelut käydään ta-

sapuolisesti ja samanaikaisesti kaikkien kanssa, mikä tukee työntekijöiden keskinäistä 

tasa-arvoa ja yhdenvartaisuutta.  

Noin puolet haastateltavista nostivat haastatteluissaan esiin kehityskeskustelujen osalta 

palautteen käsittelyn. Heidän kertomastaan tuli ilmi, että tällä hetkellä kehityskeskustelu-

jen toimivuuden osalta ei ole mahdollisuutta palautteiden antamiseen keskustelujen jäl-

keen. Haastateltavat haluaisivat, että kun kaikki keskustelut on pidetty, niin esimiehille esi-

merkiksi lähetettäisiin palautelomakkeet, jotka he täyttäisivät. Lomakkeiden palautteista 

tehtäisiin koonti ja se purettaisiin esimiesten yhteisessä palaverissa.  

Vapaassa palautteessa kehityskeskustelulomakkeesta nousi esiin seuraavanlaisia kom-

mentteja: 

Jos lomakkeet liian monimutkaisia, niin työntekijät eivät ymmärrä niitä. Silloin 

keskusteluista ei saa irti mitään. 

Pitkä lomake on haastava ajallisesti. Keskusteluaika ei riitä sen läpi käymi-

seen. 

4.1.5 Ryhmäkehityskeskustelun nykytila 

Haastatteluissa tuli ilmi, että puolet esimiehistä ei ole koskaan itse pitäneet ryhmäkehitys-

keskusteluja, mutta kaikki ovat kyllä osallistuneet ryhmäkehityskeskusteluun. Tämä kes-

kustelumalli osoittautui kohdeorganisaatiossa uudeksi toimintatavaksi. Haastateltujen, 

jotka olivat ryhmäkeskusteluja pitäneet, mielipiteet jakautuivat keskustelun osalta kahtia. 

Toisen puolen mielestä ryhmäkeskustelut ovat erittäin toimivia sekä käytännöllisiä ja toi-

sen puolen mielestä ne eivät sovi heidät käyttöönsä ollenkaan. Tässä haastateltavien aja-

tuksia ryhmäkeskusteluun liittyen. 

Ryhmäkeskustelu onnistuu, mutta haasteena, että hiljaiset jää jalkoihin 

Hyvä jos pidetään yksilökeskustelujen lisäksi 
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Osa haastateltavista kuitenkin muuttivat osittain mieltään ryhmäkeskusteluista haastatte-

lujen edetessä. Loppujen lopuksi suurin osa esimiehistä oli sitä mieltä, että ryhmäkeskus-

telut, olisi hyvä yksilökeskustelujen lisänä pidettäessä. Pelkkiä ryhmäkeskusteluja ei kan-

nattanut kukaan haastatelluista. Useiden näkemys oli, että ryhmäkeskustelun voisi käydä 

työntekijöiden kanssa vuoro vuosin yksilökeskustelun kanssa.  

Suurimmat haasteet ryhmäkeskustelujen pitämisessä haastateltujen mielestä oli haastat-

teluryhmän kokoaminen, riittävän suuren ja toimivan tilan saaminen sekä keskusteluti-

lanne työntekijöiden ohjaaminen pysymään keskustelun aiheessa. Tässä suora kommentti 

yhdestä haastattelusta. 

Hankala käsitellä työyhteisön työhyvinvointia, jos useasta kohteesta työnte-

kijöitä. 

Tällä hetkellä haastateltavat, jotka olivat, pitäneet ryhmäkeskusteluja olivat koonneet 

haastatteluryhmänsä aina työkohteittain. Heidän mielestään ryhmäkeskusteluihin pitäisi 

osallistua ainoastaan saman työkohteen työntekijät, jotta keskusteluissa voitaisiin aidosti 

keskustella työhyvinvointiin liittyvistä asioista.  

Tilan löytäminen ja saaminen ryhmähaastatteluihin koettiin erittäin haasteellisena. Haasta-

teltavat olivat pitäneet keskusteluja tähän asti tiloissa, jotka löytyvät työkohteen kanssa 

samasta rakennuksesta. Tilat ovat hyvin käytettyjä useiden eri toimijoiden toimesta, joten 

ne pitäisi pystyä varaamaan hyvissä ajoin ennen keskusteluja, jotta niitä olisi mahdollista 

saada haastateltujen kertoman mukaan.  

Kolmantena haasteena keskustelutilanteessa työntekijöiden ohjaaminen keskustelussa, 

jotta he pysyisivät keskusteluaiheessa. Haastateltujen mukaan aiepiin ryhmäkeskustelui-

hin ei ollut varsinaisia ohjeita, joten jokaisen olisi pitänyt hoitaa keskustelut omalla taval-

laan ja tämä koettiin hyvin haastavaksi. Varsinkin heidän osaltaan, jotka eivät vielä olleet 

ryhmäkehityskeskusteluja pitäneet.  

4.1.6 Toiminnallinen kehityskeskustelu organisaatiossa 

Toiminnallinen kehityskeskustelu oli kaikille haastateltaville uusi asia. Haastatteluissa tuli 

ilmi, että toiminnallista mallia ei ole organisaatiossa ennen käytetty kehityskeskusteluissa. 

Haastateltavien kertoman mukaan, jonkinlaisia työpajoja on työntekijöille pidetty ulkopuoli-

sen toimijan toimesta työhön liittyvien asioiden kehittämiseen liittyen. Näistä työpajoista on 

kuitenkin jo pidemmän aikaa. Kävimme haastateltavien kanssa läpi, millaisia toiminnalliset 

kehityskeskustelut voisivat käytännössä olla. Esille nousivat vaihtoehtoina ryhmäkeskus-

teluihin työpaja tyyppinen työskentely sekä yksilökeskusteluihin lenkkeily, keilaus tai muu 
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vastaava toiminta, jonka ohessa keskustelu voitaisiin käydä. Kaikkien haastateltujen suh-

tautuminen toiminnalliseen keskusteluun oli positiivinen. Ainoastaan haasteena nousi 

esiin, jos työntekijä ei halua toiminnallisuutta, vaan perinteisen kehityskeskustelun. Tähän 

kuitenkin haastatteluissa nousi ratkaisuna esiin toiminnallisuuden vaihtoehtoisuus. Tässä 

haastateltujen ajatuksia toiminnallisuuden valinnan vapaudesta. 

Työntekijöille vapaus valita onko yksilökeskustelu toiminnallinen. Valinnan 

vapaudella voisi olla positiivinen vaikutus. 

Saattaa helpottaa avautumista, kun ei olla työpaikalla ja tehdään yhdessä 

jotakin. 

 

4.2 Palautehaastattelu yksilökeskustelun pilotoinnista 

4.2.1 Työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulma 

Yksilökehityskeskustelumallin pilotointia suorittaneen haastateltavan mukaan kehityskes-

kustelussa käsiteltiin tärkeimmät työntekijöiden työhyvinvointiin sekä työhyvinvoinnin joh-

tamiseen liittyvät osa-alueet. Kyselyn kautta sai hyvin tietoa työntekijöiden kehittämistar-

peista. Keskustelulomake tuki myös hyvin työhyvinvoinnin johtamista ja sen kysymysten 

kautta oli mahdollista saada tietoa työntekijän hyvinvoinnin tilan lisäksi myös yleisesti 

työntekijästä. 

4.2.2 Kehityskeskustelumallin ja ohjeistuksen toimivuus 

Yksilökeskustelun pilotoinnin palautehaastattelussa haastateltavan näkemys oli, että kehi-

tyskeskustelussa täyttyivät kehityskeskustelun tavoitteet ja hän sai keskusteluissa tärkeää 

tietoa muun muassa työntekijöidensä osaamisesta ja sen tasosta, mahdollisista koulutus-

tarpeista sekä mahdollisista haasteista tai avuntarpeesta. Haastateltava koki kehityskes-

kustelun pitämisen helppona hyvän ohjeistuksen vuoksi ja työntekijätkin olivat antaneet 

hyvää palautetta heille tehdystä ohjeistuksesta sekä lomakkeesta. Haastateltava oli lähet-

tänyt kaikille kehityskeskusteluun osallistuneelle viidelle työntekijälle heille tarkoitetun oh-

jeistuksen sekä lomakkeen ennakkoon kehityskeskustelukutsusähköpostin yhteydessä. 

Kaikki työntekijät eivät olleet täyttäneet lomaketta ennakkoon, mutta kaikki olivat siihen 

kuitenkin tutustuneet ennalta. 

Haasteita keskusteluissa nousi esiin vain muutamia ja ne liittyivät työn laatua koskevaan 

kysymykseen. Kehityskeskustelua pilotoineelle esimiehelle tai hänen työntekijöilleen ei ole 

täysin selvää mitkä ovat organisaation konkreettiset laatutavoitteet, joten kysymykseen 
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työn vaikuttavuudesta laatuun vastaaminen oli työntekijöille haasteellista. Haasteita ilmeni 

myös palautteen antamisessa esimiehelle. 

Haastateltava oli valmistautunut kehityskeskustelujen pitämiseen varaamalla keskustelui-

hin rauhallisen tilan, mikä oli osoittautunut haastavaksi käytettävissä olevien tilojen vähyy-

den vuoksi, käynyt läpi työntekijän koulutuksen ja valmistautunut antamaan työntekijälle 

positiivista sekä rakentavaa palautetta. haastateltava myös valmistautui lähtemään kes-

kusteluihin positiivisella asenteella. 

Haastateltavan mielestä kehityskeskustelukäytäntöä, voisi kehittää suunnittelemalla kehi-

tyskeskustelut ajoissa. Kehityskeskustelut hänen mukaansa voitaisi suunnitella koko vuo-

deksi kerrallaan ja sitä kautta ne olisi helpompi aikatauluttaa eikä niiden pitämisessä tulisi 

aina kiire vuoden lopussa. 

Kehityskeskustelulomake oli haastateltavan mielestä toimiva ja sen mukaan oli helppo pi-

tää keskustelut. Lomake oli rakenteeltaan hyvä ja sen mukaan oli helppoa edetä keskus-

teluissa. Jokaisen käsiteltävän aihealueen lopussa oleva palautelaatikko oli erittäin toi-

miva ja siihen oli hyvä koota keskustelussa esiin tulleet asiat. Terveyden ja toimintakyvyn 

osiossa oleva rasti ruutuun osio oli haastateltavan mielestä myös erittäin toimiva ja se oli 

työntekijöiden antaman palautteen mukaan helpottanut heitä siinä käsiteltävien asioiden 

arvioinnissa. 

Haastateltavan mukaan kehityskeskustelun ohjeistus esimiehille oli selkeä ja sen mukaan 

kehityskeskustelu oli helppo pitää. Myös työntekijät olivat antaneet positiivista palautetta 

omasta ohjeistuksestaan ja kommentoineet sen helpottavan heidän valmistautumistaan 

kehityskeskusteluun. 

4.3 Ryhmäkehityskeskustelumallin pilotointi 

Teemahaastattelun tulosten pohjalta luotu ryhmäkeskustelumalli (liite 6) pilotoitiin yhden 

palveluesimiehen toimesta malliin luodun ohjeistuksen (liite 7) mukaisesti, hänen alu-

eensa yhdelletoista työntekijälle. Tarkoituksena oli suorittaa pilotointi kahdelletoista työn-

tekijälle, mutta sairastapauksen vuoksi yksi osallistujista joutui jäämään pois keskuste-

lusta. Pilotoinnin suorittava palveluesimies valikoitui teemahaastatteluissa ja hänen kans-

saan sovittiin pilotoinnin suorittamisesta haastattelun yhteydessä. Palveluesimiehen valin-

taan vaikuttivat hänen mahdollisuutensa suorittaa pilotointi kehittämisprojektin aikataulun 

mukaisesti sekä pitkä kokemus ryhmäkehityskeskustelujen pitämisestä.  
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Palveluesimiehen kanssa sovittiin ennalta päivämäärä, milloin sekä paikka missä pilotointi 

suoritetaan, koska osallistuin tutkijana mukaan pilotointi tilaisuuteen suorittamaan havain-

nointia. Ryhmäkeskustelumalli ei ollut ennalta tunnettu, eikä sellaista ole aiemmin organi-

saatiossa käytetty, joten havainnointi pilotoinnin yhteydessä oli tässä tilanteessa perustel-

tua. Havainnointi mahdollisti monipuolisen tiedon saannin ryhmäkeskustelumallin sekä oh-

jeistuksen toimivuudesta. Pilotoinnin suorittanut palveluesimies valitsi itse pilotointiin osal-

listuvat työntekijät. Valituille työntekijöille lähetettiin kutsu tilaisuuteen sähköpostilla. Säh-

köpostista ilmeni myös ryhmäkeskustelu paikka sekä, ajankohta milloin keskustelu pide-

tään.  

Ryhmäkeskustelun pilotoinnin suorittamisen jälkeen palveluesimiehelle pidettiin palaute-

haastattelu. Palautehaastatteluissa käsiteltiin työhyvinvointiin, työhyvinvoinnin johtami-

seen sekä kehityskeskustelun teemoihin liittyviä kysymyksiä. Palautehaastattelun tulokset 

on tarkemmin avattu kohdassa palautehaastattelu palveluesimiehille. 

Ryhmäkeskustelumallin pilotointitilaisuuden havainnoinnissa tuli ilmi, että ryhmäkeskus-

telu käynnistyi hyvin. Työntekijöiden jakaminen pienempiin kolmen hengen ryhmiin sujui 

mutkattomasti ilman ongelmia, vaikka työntekijät eivät kaikki tilaisuuden alun esittelykier-

roksesta päätellen ennalta tunteneet toisiaan. Pienryhmien ohjeistus pienryhmätyöskente-

lystä oli sujuvaa ja se toteutettiin esimiehelle annettujen ohjeiden pohjalta. Pienryhmät ot-

tivat oman tilan ja ryhtyivät pohtimaan sekä keskustelemaan ohjeistuksen yhteydessä jae-

tuista ryhmäkeskustelun aihealueista. Esimies kiersi ohjaamassa pienryhmiä työskentelyn 

aikana. Ryhmien työskentely käynnistyi heti vilkkaalla keskustelulla ja työskentely vaikutti 

hyvin määrätietoiselta. Ryhmille paperilla jaetut käsiteltävää aihealuetta koskevat tukiky-

symykset olivat toimivia. Tukikysymysten aktivoivat työntekijöiden ajattelua ja niiden 

kautta he saivat hyviä ajatuksia Esimiehen ohjausta työskentelyssä ei juurikaan tarvittu. 

Työntekijöillä oli pienryhmätyöskentelyyn aikaa noin tunti. Kaikki ryhmät saivat oman 

osuutensa valmiiksi tunnissa ja sen jälkeen pidettiin noin viidentoista minuutin tauko, 

jonka aikana työntekijöille tarjottiin virvokkeita ja pientä syötävää. Tauon jälkeen aloitettiin 

yhteinen pienryhmien tuotosten purku esimiehen johdolla. Jokainen ryhmä oli oman aihe-

alueensa osalta miettinyt sen nykytilaa sekä tulevaisuutta eli miten asiat ovat nyt ja kuinka 

niiden tulisi olla tulevaisuudessa. Kaikki olivat koonneet ajatuksensa fläppitaulupaperille ja 

ne kiinnitettiin purun yhteydessä seinälle kaikkien nähtäville. Jokainen ryhmä esitteli oman 

aihealueensa ajatukset, ensin nykytilan ja sen jälkeen näkemyksensä tulevasta. Esittely-

jen jälkeen käytiin keskustelua, jossa kaikki saivat tuoda esiin omia näkemyksiään. Kes-

kustelu oli vilkasta ja hedelmällistä kaikkien aihealueiden kohdalla. Tulosten purku sujui 
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hyvin ja kaikki työntekijät olivat siinä aktiivisesti mukana ilman esimiehen erillistä kannus-

tusta. Kun käsiteltiin johtamisen aihealuetta, työntekijät antoivat avoimesti, mutta rakenta-

vasti esimiehelle palautetta. Työntekijät myös esittivät esimiehelle työskentelyyn ja työhy-

vinvointiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmien tuotosten jälkeen tehtiin yhteenveto kaikista aihe-

alueista ja määriteltiin yhteiset tavoitteet kuluvalle kaudelle. Esimies teki tavoitteista yh-

teenvedon, johon kaikki työntekijät henkilökohtaisesti sitoutuivat allekirjoittamalla lomak-

keen, johon yhteenveto oli kirjattu. 

Koko ryhmäkeskustelun ajan ryhmässä vallitsi hyvä henki ja keskustelu, jossa kaikki työn-

tekijät olivat mukana, oli vilkasta ja siinä käsiteltiin kaikkia työhyvinvointiin ja työhyvinvoin-

nin johtamiseen liittyviä asioita. Havainnoimalla voitiin päätellä, että toiminnallinen ryhmä-

muotoinen kehityskeskustelu on toimiva. Siinä saatiin aktivoitua kaikki ryhmäkeskusteluun 

osallistuneet työntekijät mukaan. Tilaisuudessa vallitsi positiivinen ilmapiiri, vaikka keskus-

telussa käsiteltiin myös työhyvinvointiin liittyviä haasteita. Kaikki työntekijät saivat tuotua 

esiin omia mielipiteitään ja kaikkien mielipiteet huomioitiin ja niistä keskusteltiin. Havain-

noinnilla pystyi myös toteamaan, että ryhmäkeskustelussa on tarpeellista pitää tauko ja 

mahdollisuuksien mukaan tarjota tauon aikana virvokkeita sekä pientä purtavaa. Näin 

saadaan keskusteluun osallistuvien henkilöiden vireystaso pysymään korkeammalla, millä 

taas on vaikutusta ryhmäkeskustelun lopputulokseen.  

 

 

4.4 Palautehaastattelu ryhmäkeskustelun pilotoinnista 

4.4.1 Työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen näkökulma 

Ryhmäkehityskeskustelumallin pilotoineen haastateltavan mukaan myös ryhmäkeskuste-

lumallissa käsiteltiin tärkeimmät työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet. 

Keskustelumalli tuki myös työhyvinvoinnin johtamista, koska haastateltava pääsi hyvin tu-

tustumaan sen toteutuksessa uusiin työntekijöihin sekä paremmin jo pidempään työsken-

nelleisiin.  

4.4.2 Kehityskeskustelumallin ja ohjeistuksen toimivuus 

Ryhmäkeskustelun pilotoinnin palautehaastattelussa haastateltavan näkemys oli myös, 

että ryhmäkehityskeskustelussa täyttyivät kehityskeskustelun tavoitteet. Keskustelutilan-

teessa saatiin tietoa kaikista keskustelun osa-alueista. Ryhmäkeskustelun pitäminen 
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haastateltavan mukaan oli ollut helppoa, mukavaa sekä innostavaa. Kaikki ryhmäkeskus-

telutilanteeseen osallistujat pääsivät hyvin mukaan keskusteluun hyvän ohjeistuksen poh-

jalta suoritetun aloituksen myötä. Ryhmäkeskustelutilanne eteni helposti ja systemaatti-

sesti loppuun asti.  

Ryhmäkeskustelujen osalta haastateltava oli pohtinut keskustelutilannetta ennen, kuinka 

keskustelutilanne pitäisi aloittaa. Ja vielä tarkemmin sitä, kun kyseessä on pilotointi, niin 

kuinka saada pienryhminä toteutettu eri aihealueiden pohdintaa kohdistuva työskentely 

käyntiin. Pilotointitilanteessa mitään haastetta ei työskentelyn käynnistämisessä kuiten-

kaan ollut, koska esimiehelle annettu ohjeistus toimi niin hyvin. 

Ryhmäkeskustelupilotin pitänyt haastateltu kertoi valmistautuneensa ryhmäkeskusteluti-

lanteeseen tutustumalla keskustelumateriaaliin, valitsemalla keskusteluun osallistuneet 

työntekijät eri työpisteistä, varaamalla tilan, lähettämällä kutsut työntekijöille ja suunnittele-

malla keskustelutilanteen tauon sekä tauolla tarjottavat virvokkeet sekä pikkupurtavat.  

Haastateltavan mielestä kehityskeskusteluissa käsiteltiin lomakkeen mukaan kaikki olen-

naiset aihealueet, jotka hänen mielestään ovat kaikki ne joihin esimies pystyy vaikutta-

maan. Haastateltavan mielestä oli hyvä, ettei palkkausta ollut laitettu keskustelulomakkee-

seen, koska siihen esimies kohdeorganisaatiossa pysty vaikuttamaan. Palkkauksesta kes-

kustelu olisi haastateltavan mielestä saattanut luoda negatiivisen ilmapiirin, koska siihen 

ei työntekijän ole mahdollista saada muutosta kehityskeskustelussa.  

Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin haastateltavan mielestä kaikki olennaiset aihealueet ja 

niistä saatiin keskustelussa esiin pienryhmätyöskentelyn ja niiden tuotosten purkamisen 

yhteydessä työntekijöiden omat näkökulmat. Pienryhmissä työstettyjen aihealueiden pur-

kaminen yhteisesti koko ryhmän kanssa oli erittäin toimiva ratkaisu. Purkamisessa kaikki 

pääsivät kertomaan omia mielipiteitään sekä näkemyksiään aihealueista ja kaikki keskus-

telijat osallistuivat omien näkemysten esiin tuomiseen erittäin aktiivisesti. 

Ryhmäkeskusteluja voisi haastateltavan mukaan kehittää pitämällä keskustelut jossakin 

muualla kuin toimistossa tai neuvotteluhuoneessa. Viemällä kehityskeskustelut toisenlai-

seen ympäristöön sillä voisi olla positiivinen vaikutus keskustelujen lopputuloksiin. 

Haastateltavan näkemys ryhmäkeskustelulomakkeesta oli, että se oli käytännöllinen, kat-

tava ja sopivan lyhyt. Lomakkeen nelikenttämalli oli myös erittäin hyvä sekä looginen ja se 

toimi hyvin ryhmäkeskustelussa. 
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Ryhmäkeskustelun esimiehille suunnatusta ohjeistuksesta haastateltavan palaute oli posi-

tiivinen. Haastateltavan mukaan ohjeistus oli selkeä sekä helppolukuinen ja paperiset ai-

healue selostukset (liitteet 9, 10, 11, 12), jotka keskustelutilanteessa jaetaan työntekijöille 

pienryhmätyöskentelyn tueksi, olivat tarpeelliset.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Kehittämisehdotukset kehityskeskustelun käytön parantamiseen 

Kehittämishankkeessa tutkittiin, miten esimiestason työhyvinvoinnin johtamista voitaisiin 

kehittää kehityskeskustelujen kautta, miten toimeksiantajan kehityskeskustelumallia voitai-

siin parantaa sekä miten toiminnallista kehityskeskustelumallia voitaisiin hyödyntää kehi-

tyskeskusteluissa. Vastaukset kysymyksiin löytyvät alla olevasta mallista kuvio 9, joka on 

luotu kehittämishankkeen lopputuloksena.  

 

 

KUVIO 9. Vastaukset tutkimuskysymyksiin tutkimuksen tulosten pohjalta 

Kehittämishakkeessa kerätyn aineiston pohjalta voi todeta, että esimiestason työhyvin-

voinnin johtamista voidaan kehittää kehityskeskusteluprosessia kehittämällä sekä otta-

malla kehityskeskustelut aktiivisesti käyttöön työhyvinvoinnin johtamisessa, kuten kuvi-

ossa 9 on esitetty. Tutkimuksen tulosten mukaan kohdeorganisaatiossa ei tällä hetkellä 

ole varsinaista kehityskeskusteluprosessia eikä kehityskeskusteluja käytetä aktiivisesti. 

Organisaatiossa on ainoastaan kokeiluluonteisesti käyty muutamia ryhmäkehityskeskuste-

luja kyselyn pohjalta.  

Teoriaosuudessa on työhyvinvoinnin johtamisen osuudessa tuotu esiin, että työhyvinvoin-

nin johtamisessa esimiesten pitäisi keskittyä vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen kautta 

esimiehen on mahdollista saada rakennettua luottamus työntekijän kanssa. Luottamuksen 

luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen on todella tärkeää johtamisessa. Luottamus saa 

Miten esimiestason 
työhyvinvoinnin johtamista 

voidaan kehittää 
kehityskeskustelujen kautta?

Kehityskeskusteluprosessia 
kehittämällä

Kehityskeskustelujen 
aktiivisella käyttöön 
ottamisella osana 

työhyvinvoinnin johtamista

Miten toimeksiantajan 
kehityskeskustelumallia 

voidaan parantaa?

Toimivan ohjeistuksen 
kehittämisellä 

Toimivan 
kehityskeskustelulomakkeen 

luomisella

Miten toiminnallista 
kehityskeskustelumallia 

voidaan hyödyntää 
kehityskeskusteluissa?

Toinnallisuuden kautta päästä 
parempiin lopputuloksiin 
aktivoimalla työntekijöitä 

keskustelussa ja siten saamalla 
enemmän hyödyllistä tietoa

Toiminnallisuudella parantaa 
keskustelujen ilmapiiriä ja sen 

kautta saada työntekijät 
helpommin avautumaan
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työntekijöissä aikaan vapaaehtoista yhteistyötä (Nair & Salleh 2015, 4.) Useissa tutkimuk-

sissa on osoitettu, että keskustelevalla johtamistavalla pystytään luomaan työyhteisöön, 

joka perustuu avoimuudelle, luottamukselle ja arvostukselle. Keskeisin apuväline keskus-

televassa johtamisessa on kehityskeskustelu.  

Tutkimusten tuloksissa nousi esiin tarve toimivalle kehityskeskusteluprosessille ja sään-

nöllisille kehityskeskusteluille. Teemahaastattelujen tulosten pohjalta voidaan todeta, että 

esimiestaso kokee kehityskeskustelut tärkeiksi ja tarpeellisiksi johtamisen välineiksi. 

Haastattelujen tuloksista oli nähtävissä, että tämän hetkiset kehityskeskustelut eivät tue 

työhyvinvoinnin johtamista. Kehityskeskustelujen osalta kaivattiin myös jatkumoa, kehitys-

keskusteluihin palaamista. Pelkkä kerran käyty keskustelu ei riitä, vaan keskusteluissa pi-

täisi olla malli, jossa keskustelun jälkeen palataan keskustelun tuloksiin jonkin ajan kulut-

tua keskustelusta ja tehdään arvio keskustelun tavoitteiden ja kehittämiskohteiden tilan-

teesta.  

Organisaation tämän hetkistä kehityskeskustelumallia voidaan tutkimuksen tulosten va-

lossa parantaa kehittämällä kehityskeskusteluihin toimiva ohjeistus sekä toimiva lomake. 

Haastattelujen tulosten pohjalta voitiin todeta, että nykyisiin organisaation kehityskeskus-

teluiden käyttöön ei ole ohjeistusta. Muutamat haastateltavista kertoivat, että heidän oli to-

della vaikeaa päästä keskusteluissa edes alkuun ilman ohjeistusta, koska kehityskeskus-

telujen pitäminen oli heille uusi asia. Koko organisaatiolle laaditulla yhteneväisellä ohjeis-

tuksella on mahdollista taata työntekijöille tasalaatuiset kehityskeskustelut ja näin saada 

keskustelujen osalta yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus toteutumaan.  

Kehityskeskustelulomakkeesta haastatteluissa tuli paljon palautetta. Yleisesti haastattelun 

tuloksista koontina lomakkeelle tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat lomakkeen selkeys, 

siinä käytetty kieli ja lomakkeen pituus. Haastatelluilla haastattelujen yhteydessä kom-

mentoitavana olleesta lomakkeesta tulleiden kommenttien perusteella keskustelun aihe-

alueiden teemoittelu oli hyvä ja selkeytti lomaketta, osan kysymyksistä olisi voinut jättää 

pois, koska niissä käsiteltiin samaa asiaa useaan kertaa ja suurin osa haastatelluista oli 

sitä mieltä, että palkkauksesta pitäisi järjestää oma keskustelunsa, koska esimiehet eivät 

voi siihen vaikuttaa. Palkkakeskustelulla kehityskeskusteluissa saattaa olla negatiivisia 

vaikutuksia työntekijän suhtautumiseen keskusteluun yleisesti sekä palautteen antami-

seen esimiehelle, on todettu myös työn teoriassa. On siis syytä harkita, laitetaanko palk-

kausta koskevia kysymyksiä lomakkeeseen, sillä esimiehen palautteen saaminen työnte-

kijöiltä on tämäkin tutkimuksen haastattelujen tulosten mukaan haastavaa.  

Toiminnallisen kehityskeskustelumallin hyödyntämisellä on mahdollista päästä keskuste-

luissa parempaan lopputulokseen sekä parantaa keskusteluilmapiiriä. Toiminnallisuudella 
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on toiminnallisen ryhmäkeskustelun pilotoinnin tulosten pohjalta saada työntekijät aktiivi-

semmin osallistumaan keskusteluun ja näin saada heiltä enemmän tietoa heistä itsestään, 

heidän jaksamisestaan sekä heidän näkemyksistään asioihin. Aktivoimalla toiminnallisuu-

den kautta työntekijät osallistumaan keskusteluun on mahdollista saada keskustelun ilma-

piiri paranemaan, kun kaikki ovat aktiivisesti mukana. Tällaisessa tilanteessa työntekijät 

avautuvat helpommin ja esimies voi saada keskusteluista suurempaa hyötyä työhyvin-

voinninjohtamiseensa. Teemahaastattelujen tuloksista selvisi, että toiminnallisuus kehitys-

keskusteluissa ja yleisestikin on haastatelluille uusi asia, joten toiminnallisuuden hyödyn-

tämisessä kehityskeskusteluissa vaatii esimiesten kouluttamisen mallin käyttöön ja hyvän 

ohjeistuksen laatimisen, jotta toiminnallisuus tulee käyttöön oikealla tavalla ja sillä on 

mahdollista saavuttaa suurin mahdollinen hyöty.  

5.2 Esimiesten työvälineeksi kehitetty uusi kehityskeskustelumalli ja yksilökes-

kustelulomake 

Tutkimuksen teemahaastatteluissa saatujen tulosten pohjalta kehittämishankkeen yhtey-

dessä kehitettiin kohdeorganisaatiolle uusi toiminnallinen ryhmäkeskustelumalli ja ohjeis-

tus (liitteet 15, 16) siihen. Samalla myös kehitettiin tulosten pohjalta haastateltavilla kom-

mentoitavana ollutta yksilökeskusteluihin kehitettyä kehityskeskustelulomaketta (liite 14) ja 

ohjeistus (liite 13) siihen. Molemmat kehityskeskustelulomake ja ohjeistus sekä uusi ryh-

mäkehityskeskustelu malli sekä ohjeistus pilotoitiin yhden esimiehen toimesta osana tutki-

musta. Molemmille esimiehille pidettiin palautehaastattelu pilotoinnin jälkeen tulostensaa-

miseksi sekä ryhmäkeskustelumallin pilotoinnin yhteydessä suoritettiin tutkijan toimesta 

havainnointia.  

Yksilökehityskeskustelulomakkeen pilotoinnista palautehaastattelun kautta saatujen tulos-

ten pohjalta voidaan todeta, että lomakkeen teemahaastattelujen pohjalta muokattu versio 

on toimiva. Lomake on sopivan pituinen ja siinä käsitellään kaikki työhyvinvoinnin ja työhy-

vinvoinnin johtamisen näkökulmasta tärkeimmät osa-alueet. Kun kiinnitetään huomiota ke-

hityskeskustelulomakkeen muotoiluun sekä suunnitteluun voidaan helpottaa keskuste-

lussa haasteellisten ja vaikeiden aiheiden esille ottamista sekä osaltaan varmistaa, että ne 

tulevat jollakin tavoin käsitellyiksi. Sen sisältöä ja käyttötapoja pohtimalla kyetään ohjaa-

maan kehityskeskustelun vuorovaikutusta kohti organisaatiolle edullisia päämääriä (Mik-

kola 2016, 57.) Lomake on tehty selkokielisesti, joten myös työntekijöiden on helppoa ym-

märtää kysymykset. Lomakkeen pohjana käsiteltävien aihealueiden sekä kysymysten 

osalta on käytetty työhyvinvoinnin talo- mallia. Haastattelun tulosten mukaan myös esi-

miehelle lomakkeen käyttöön sekä työntekijälle kehityskeskusteluun liittyvät ohjeistukset, 

on toimivat.  
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Ryhmäkehityskeskustelumallin pilotoinnissa suoritetun havainnoinnin tuloksista voi pää-

tellä, että toiminnallisuus ryhmäkeskusteluissa on toimiva ratkaisu. Ryhmäkeskustelutilan-

teessa keskustelutilanne käynnistyminen sujui helposti ja sujuvasti esimiehelle annetun 

ohjeistuksen mukaan suoritettuna. Työntekijöiden jakaminen neljään pienempään kolmen 

hengen ryhmään tuotti hankaluutta, koska siihen ei ollut ohjeistusta, kuinka jako pitäisi 

suorittaa. Lopulliseen ryhmäkeskustelun malliin on lisätty ohjeistus ryhmiin jakamisesta. 

Ryhmäkeskustelumallissa käsitellään samat aihealueet, kuin yksilökeskusteluissakin, 

mutta aihealueet jaetaan pienryhmille pohdittavaksi. Ryhmäkeskustelumallin pohjana on 

myös käytetty työhyvinvoinnin talo- mallia ja aihealueiden otsikointi on sama kuin yksilö-

keskusteluissa. Ryhmäkeskusteluissa pienryhmät pohtivat aihealueistaan niiden nykytilaa 

ja tulevaisuusnäkökulmaa. Nykytilassa pohditaan mikä on aihealueen tila työntekijöiden 

organisaatiossa yleisesti nyt ja millainen sen tulevaisuustila pitäisi olla, jotta aihealueen 

asiat olisivat mahdollisimman hyvin työntekijöiden kannalta. Pienryhmillä on pohdintansa 

tukena jokaisesta aihealueesta tehty lomake, jossa on tukikysymyksiä helpottamaan pien-

ryhmätyöskentelyä.  

Palautehaastattelun tulosten perusteella voidaan todeta, että toiminnallinen ryhmäkehitys-

keskustelumalli on toimiva. Haastateltavan mukaan ryhmäkeskustelu oli helppo viedä 

alusta loppuun saatujen ohjeiden avulla. Ryhmäkeskustelun toiminnallisuus teki myös 

keskustelutilanteesta esimiehelle helpomman, koska pienryhmien ohjaaminen työskente-

lyn aikana oli helpompaa kuin aiempien kokemusten valossa pidettyjen ryhmäkeskustelu-

jen, joissa kaikki ryhmän osallistujat keskustelivat yhteisesti kaikista aihealueista. Pienryh-

mätyöskentelyn tulosten purku koko ryhmän kanssa oli haastateltavan mielestä hyvä, 

koska siinä kaikki osallistujat pääsivät tuomaan oman näkemyksensä esille eri aihealu-

eista. Ryhmäkeskustelutilanteessa keskustelutilanteen päättymisen jälkeen sain havain-

noijan roolissa kerättyä työntekijöiltäkin suoraa palautetta ryhmäkeskustelumallista. Työn-

tekijät olivat todella innostuneita ja tyytyväisiä keskusteluun. Heidän mielestään toiminnal-

lisuus oli erittäin hyvä asia.  

Kohdeorganisaatiossa teemahaastattelun tulosten pohjalta ryhmäkeskustelut ovat uusi 

asia useimmille haastatelluista. Ryhmäkeskustelumallin toimivuuden mahdollistamiseksi 

koko organisaation tasolla se vaatii esimiesten koulutuksen kehityskeskustelumalliin kehi-

tetyn ohjeistuksen lisäksi. Organisaatiossa on myös olemassa kaksi erilaista puolta, joissa 

toiminta on hieman erilaista. Haasteena erilaisen toiminnan lisäksi on myös se, että eri 

puolilla on totuttu erilasiin kehityskeskustelumalleihin ja niiden erilaiseen toteutukseen. 

Jos toiminnallinen ryhmäkeskustelumalli halutaan saada toimimaan koko organisaatiossa, 

on esimiestasolla ryhmäkeskusteluihin osallistuvien ryhmien muodostamisen ajatusmallin 
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uudistuttava. Haastattelujen tuloksista nousi esiin, että osittain ryhmähaastatteluihin muo-

dostetaan ryhmät aina työkohteittain, koska silloin haastateltavien näkemysten mukaan 

voidaan keskustella työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Jos keskustelussa olisi mukana 

henkilöitä muista työkohteista, ei voitaisi keskustella oikeista asioista. Kohdeorganisaa-

tiolle luodussa ryhmäkehityskeskustelumallissa lähtöajatuksena ryhmän muodostami-

sessa on, että siihen osallistuvat työntekijät ovat eri kohteista, jotta on mahdollista saada 

mahdollisimman laajasti erilaisia näkemyksiä kehityskeskustelussa käsiteltävistä aihealu-

eista. Tarkoituksena on käsitellä aihealueita yleisesti organisaatiotasolla, ei yksilö tai työ-

yhteisötasolla. Näin on mahdollista saada työntekijätkin hahmottamaan kehityskeskuste-

lun aihealueet laajemminkin kuin vain itsensä tai oman työkohteensa näkökulmasta. Kun 

aihealueet käsitellään yleisellä tasolla ei kohdeorganisaation eri puolten toimintojen eri-

loilla ole merkitystä ryhmäkeskustelumallin toimivuuden näkökulmasta.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus on aina varmistettava. Tarkemmin tarkastelun alla on tutkimuk-

sen laatu sekä siihen liittyvät kysymykset. Tieteessä tutkimuksen luotettavuutta tarkastel-

laan kahden käsitteen avulla, jotka ovat validiteetti ja reliabiliteetti. Kaikkien tieteenalojen 

tutkimusten tarkasteluun nämä mittarit eivät sovellu, mutta laadullisen toimintatutkimuksen 

tarkasteluun kyllä. Lyhyen määritelmän mukaan validiteetti tarkoittaa, että on tutkittu oi-

keita asioita ja reliabiliteetti tutkimuksen mittausten pysyvyyttä (Kananen 2009, 87.) 

Tutkimuksen validiteetti varmistetaan käyttämällä tutkimuksessa oikeaa tutkimusmenetel-

mää, mittaamalla oikeita asioita sekä käyttämällä oikeaa mittaria (Kananen 2009, 87). 

Laadullisessa toimintatutkimuksessa validiteetti nojaa tutkimuskysymysten asetteluun. Tä-

män tutkimuksen osalta on todettavissa, että siinä kerätty aineisto mittasi tutkittavia aihe-

alueita hyvin. On kuitenkin todettava, että tutkimuskysymysten asettelun osalta niiden si-

sältöä olisi ehkä pitänyt pohtia vielä hieman syvällisemmin.  

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen yhteydessä suoritettujen mittausten pysy-

vyyttä eli onko mahdollista saada samat tulokset, jos tutkimus toistetaan. Tässä tutkimuk-

sessa suoritetuilla mittauksilla saadut tulokset ovat hyvin aika-, paikka- ja henkilösidonnai-

sia. Tulokset kertovat kyllä organisaation esimiestason ajatukset käsitellyistä aihealueista 

tiettynä ajankohtana. Niissä kuitenkin on osittain mahdollisuus jopa päivä- tai mielialakoh-

taiseen vaihteluun, kun käsittelyssä on osa-alueita heidän työstään, jossa tapahtuu päivit-

täistä vaihtelua. Jos tutkimus toistettaisiin, niin täysin vastaavia tuloksia tuskin saataisiin, 

mutta tulokset varmasti olisivat saman suuntaiset.  
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5.4 Tulosten käytettävyys ja jatkokehittämisehdotukset 

Tutkimuksen tuloksien valossa nousi esiin useita kehittämiskohteita, joilla voitaisiin paran-

taa työhyvinvoinnin johtamista palveluesimiesten näkökulmasta. Esimiesten koulutusta 

kehityskeskustelujen osalta sekä yleisesti työhyvinvoinnin johtamisen osalta olisi tulosten 

valossa hyvä lisätä, sekä luoda uusia nykyisistä ohjeistuksista kevyempiä ja käytettävyy-

deltään helpompia ohjeistuksia esimiehille. Kohdeorganisaation osalta tuloksissa oli näh-

tävissä tällä hetkellä päällikkö- sekä johtotason sitoutumattomuus kehityskeskusteluihin.  

Organisaation kulttuurin kannalta olisi hyvä pohtia pitäisikö kehityskeskustelumallin kehit-

tämistä laajentaa myös päällikkö- sekä johtotasolle. Yleisesti organisaatiokulttuurin näkö-

kulmasta myös organisaation ylempien tasojen sitoutuminen kehityskeskusteluihin voisi 

parantaa kehityskeskustelujen arvostusta, jonka kautta niillä olisi mahdollista päästä pa-

rempiin lopputuloksiin. Sitä kautta olisi mahdollista myös vaikuttaa positiivisesti organisaa-

tiossa vallitsevaan kulttuuriin. Jatkuvassa muutoksessa toimiminen vaikuttaa negatiivisesti 

organisaatiokulttuuriin, joten tällä tavalla olisi ehkä mahdollista pienentää muutoksen tuo-

maa negatiivista vaikutusta.  

Johto- sekä päällikkötason myönteinen suhtautuminen kehityskeskusteluihin vahvistaisi 

myös esimiesten positiivista suhtautumista kehityskeskusteluihin. Tulosten valossa suh-

tautuminen on hieman negatiivista. Negatiiviseen suhtautumiseen vaikuttavat jokaisen 

esimiehen kohdalla henkilökohtaiset mielipiteet sekä kokemukset, mutta ylemmän tason 

positiivisuus kehityskeskusteluita kohtaan voisi pienentää negatiivisuutta, joka saattaa 

keskustelutilanteissa välittyä myös työntekijöille.  

Saatuja tuloksia voidaan myös hyödyntää esimiestason työhyvinvointikeskustelumallin ke-

hittämisessä. Tuloksista on selkeästi nähtävissä, mitä asioita esimiehet pitävät työhyvin-

voinnin sekä sen johtamisen osalta tärkeinä ja mistä asioista he haluavat keskustella. Us-

kon, että nämä samat asiat pätevät myös heihin itseensä, vaikka haastattelujen painotuk-

sena onkin ollut työntekijätaso.  
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