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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee esimiestyön tulevaisuudenkuvia ja 
niitä työkaluja, joita henkilöstöhallinto mahdollisesti tarjoaa tulevai-
suudessa esimiesten tueksi. Esimiestyön tulevaisuudenkuvia on poh-
dittu henkilöstöhallinnossa työskentelevien sekä esimiesasemassa 
olevien henkilöiden näkökulmista. Opinnäytetyön tuloksena on syn-
tynyt tulevaisuustaulukko ja skenaarioita esimiestyön tulevaisuuden-
kuvista. Tulevaisuutta ei voi tietää etukäteen, mutta sitä voi yrittää 
ennustaa.  

 
Teknologia ja digitalisaatio ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan  
esimiesten sekä henkilöstöhallinnon työn tekemistä. Tulevaisuu-
dessa hallinnolliset rutiininomaiset työt automatisoituvat ja ihmisten 
välinen vuorovaikutus nousee yhä enenevässä määrin suuremmaksi 
osaksi työn tekemistä. Tällöin vapautuu sekä henkilöstöhallinnolle 
että esimiehille enemmän aikaa kasvokkaiselle vuorovaikutukselle. 
Esimiehen tehtävät tulevatkin painottumaan ihmisten johtamiseen, 
jolloin vuorovaikutukseen tulee kiinnittää huomiota entistä enem-
män. Esimiesten ja henkilöstöhallinnon on tulevaisuudessa pohdit-
tava enemmän, kuinka saada työntekijät motivoitumaan, sitoutu-
maan ja kuinka etäjohdetaan ihmisiä. Esimiehellä tuleekin olla taitoa 
itsensä ymmärtämiseen ja arvostavan ja luottavan työympäristön 
luomiseen. Organisaatioiden tulee pohtia kuinka yksi suurimmista 
henkilöstöön liittyvistä kilpailutekijöistä tulevaisuudessa, työn mer-
kityksellisyys, tulee näkymään omassa organisaatiossa. (ks. Jarenko 
& Martela, 2017; Vilkman, 2016) 
 
Väestön ikääntymisen ja vähentymisen myötä esimiesten ja henkilös-
töhallinnon on pidettävä henkilöstöstä entistä parempaa huolta. Esi-
miehen, henkilöstöhallinnon ja organisaation yleensäkin tulee kiin-
nittää suurta huomiota työhyvinvointiasioiden kehittämiseen. Työhy-
vinvoinnin ollessa korkealla tasolla, henkilöstö on motivoituneempaa 
ja suoriutuu tehtävistään entistä paremmin. Työhyvinvoinnin avulla 
myös kilpaillaan tulevaisuudessa työntekijöistä. Organisaation tulee 
kiinnittää huomiota myös esimiesten omaan työhyvinvointiin ja ajan 
antamiseen tehdä esimiestyötä. (ks. Larjovuori & Manka, 2013; Suon-
sivu, 2014) 

 
Henkilöstöhallinnon toiminnot siirtyvät enemmän työntekijöiden ja 
esimiesten pariin, eivätkä vain ole erilaisten prosessien vahtimista. 
Henkilöstöhallinto tukee enemmän työssä viihtymistä ja varmistaa 
tulevaisuudessa osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan. HR-datan 
määrä kasvaa ja sitä voidaan paremmin käyttää tiedolla johtamisen 
apuna esimiesten työssä. Tämä tulee tarjoamaan esimiehille monia 
uusia mahdollisuuksia. (ks. Weiss, 2012; Helsilä & Salojärvi, 2013) 
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Myös Kilpisen (2017, s. 9-10) mukaan rutiininomaiset työt tulevat au-
tomatisoitumaan. Ihmisille jää kuitenkin monia asioita tehtäväksi ku-
ten päätöksien tekeminen, empatia ja kekseliäisyys. Ihminen on edel-
leen tietokonetta parempi sosiaalisissa taidoissa, motivoinnissa ja 
vuorovaikutuksessa. Asenteet, sitoutuneisuus ja uuden oppiminen 
eivät automatisoidu ja nämä ovatkin tulevaisuudessa vielä kallisar-
voisempia asioita. Tulevaisuudessa ihmisten työssä kehitetään vuo-
rovaikutusta ja ongelmanratkaisuja.   

1.1 Kohdeorganisaatio 

Hämeen ammattikorkeakoulu on noin 8000 opiskelijan ja 700 henki-
lökuntaan kuuluvan henkilön muodostama monialainen korkeakoulu, 
joka tekee myös soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä. Hämeen am-
mattikorkeakoulussa on neljä tutkimusyksikköä: HAMK Bio, HAMK 
Edu, HAMK Smart ja HAMK Tech. Hämeen ammattikorkeakoulu tar-
joaa koulutusta ammattikorkeakoulu- ja ylemmissä ammattikorkea-
koulu-tutkinnoissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumis- 
ja täydennyskoulutuksissa sekä ammatillisessa opettajakoulutuk-
sessa. Toimipisteitä on seitsemässä eri paikassa: Hämeenlinnassa, 
Riihimäellä, Forssassa, Mustialassa, Hattulassa, Evolla ja Valkeakos-
kella. Hämeen ammattikorkeakoulun tytäryhtiö on Hämeen ammatti-
instituutti, jolla on tarjota toisen asteen koulutusta. (Hämeen am-
mattikorkeakoulu, n.d) 
 
Hämeen ammattikorkeakoulussa henkilöstöpalvelut yksikköön kuu-
luu 9 henkilöä (kolme palkkasihteeriä, henkilöstöasiantuntija, henki-
löstöassistentti, HR-sovellusasiantuntija, työhyvinvointiasiantuntija, 
osaamisen kehittäjä ja henkilöstöpäällikkö). Hämeen ammattikorkea-
koulussa sekä Hämeen ammatti-instituutissa esimiehiä on yhteensä 
noin 80 henkilöä. Henkilöstöpalvelut ja esimiehet ovat tekemisissä 
keskenään työntekijöiden työsuhteen elinkaaren alusta alkaen aivan 
loppuun saakka liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehdään hyvinkin pal-
jon näiden kahden toimijan välillä.  
 
Hämeen ammattikorkeakoulun strategian, Hamk 2030, mukaan osaa-
minen, tieto, kansainvälisyys sekä yrittäjyys ja yhteistyö ovat merkit-
tävässä roolissa. Hämeen ammattikorkeakoulussa pidetään yllä hen-
kilöstön osaamista ja tavoitteena on kasvattaa jatkuvasti henkilöstön 
osaamispääomaa. Myös elinikäistä oppimista edistetään. Hämeen 
ammattikorkeakoulussa hyödynnetään tehokkaasti digitalisuuden 
tuomat mahdollisuudet. Tutkijaurapolkuja ja ammatillista tohtori-
koulutusta rakennetaan, jotka tulevat kiinnostamaan myös kansain-
välisesti. Osaamispääoma Hämeen ammattikorkeakoulussa kasvaa 
tutkijayliopettajien monialaisten tutkimusryhmien myötä. Hämeen 
ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä yrityksien, opiskelijoiden ja 
alumnien kanssa, jolloin tavoitellaan monialaista toimintaa. Opiske-
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lijat tekevät työelämäprojekteja ja yrittäjyys on opiskelijoille vaihto-
ehto. Hämeen ammattikorkeakoululla on kansainvälisiä verkostoja ja 
se on sitoutunut kumppanuuteen. 2030 vuoteen mennessä Hämeen 
ammattikorkeakoulussa henkilöstöstä on 20% ulkomaalaistaustaisia 
ja kansainvälisiä opiskelijoita on 2000 henkilöä. (Hämeen ammatti-
korkeakoulu, 2019) 

1.2 Tavoite, viitekehys ja tutkimuskysymykset 

Tavoitteena oli saada ennakkotietoa esimiestyön tulevaisuudenku-
vista ja niistä työkaluista, joilla esimiesten työtä voidaan helpottaa 
henkilöstöhallinnossa. Tällöin osataan luultavasti varautua parem-
min siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan tai ainakin pystytään hie-
man vaikuttamaan omaan tulevaisuuden suuntaan organisaatiossa. 
Näiden pohjalta saadaan koottua myös uusia ideoita yhteistyön ke-
hittämiseen näiden kahden toimijan välillä. Vuorovaikutusosaamisen 
noustessa yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa, kiinnitetään opinnäy-
tetyössä myös huomiota esimiesten vuorovaikutusosaamiseen. Ta-
voitteena oli lopulta saada kokoon 3-5 skenaariota, joiden avulla yri-
tetään varautua ennakolta erilaisiin tulevaisuuksiin.  
 
Tulevaisuutta ei voi tietää etukäteen, joten tieto, jota ennakointitut-
kimuksesta saadaan, on vaihtoehtoista. Tällaisessa tutkimuksessa 
tutkitaan tietoja, joita nykyajasta on mahdollista saada ja näistä luo-
daan tulevaisuuden näkökulmia. Tavoitteena on selvittää, mikä on 
tulevaisuudessa mahdollista, mitä toivotaan ja mitä pyritään välttä-
mään. Ennakointi organisaatioissa on osana strategista osaamista. 
(Moilanen, Ojasalo & Ritalahti, 2014, s. 92) Mäen & Pakarisen (2013, 
s. 177) mukaan tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka kykenevät op-
pimaan ja muuttumaan. Innovatiivisuus on yksi menestystekijöistä. 
Nopea reagoiminenkaan ei aina riitä, vaan kyseenalaisissakin tilan-
teissa on osattava tehdä pelottomia ratkaisuja ennakoiden.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset (Kuva 1) käsittelevät esimies-
työn tulevaisuutta ja henkilöstöhallinnon tulevaisuuden tarjoamia 
palveluja. Työssä tutkitaan työn murroksen vaikutusta esimiestyö-
hön; millaisia muutoksia se tarkoittaa esimiestyössä, mihin esimie-
hen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja mitä asioita ei mahdolli-
sesti enää tehdä lainkaan. Henkilöstöhallinto on tiiviisti mukana esi-
miesten työssä tulevaisuudessakin. Työssä etsitään niitä työkaluja tai 
palveluita, joita henkilöstöhallinnolla on mahdollisuus tarjota esimie-
hille helpottamaan heidän työtään.  
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Kuva 1. Tutkimuskysymykset. 

 
Viitekehyksenä (Kuva 2) työssä käytetään esimiestyötä ja työn mur-
rosta henkilöstötyön näkökulmasta. Erityisesti tässä kiinnitetään 
huomioita tulevaisuudessa todennäköisesti arvostettuihin asioihin; 
osaamisen kehittämiseen, yhteisöllisyyden merkityksellisyyteen, val-
mentamiseen, yksilöllistämiseen, etäjohtamiseen ja hyvinvointiin 
työssä.  
  

 
 

Kuva 2. Viitekehys. 
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2 TULEVAISUUDEN HENKILÖSTÖTYÖ 

Tässä luvussa käsitellään tulevaisuuden henkilöstötyötä; johtajan 
ominaisuuksia, ryhmään sitoutumista, itseohjautuvuutta, valmenta-
misen roolia, osaamisen kehittämistä, etäjohtamista ja hyvinvointia  
tulevaisuuden työelämässä. Nämä kaikki ovat mitä luultavammin asi-
oita, joita tulevaisuudessa tullaan arvostamaan ja tarvitsemaan en-
tistä enemmän, jotta saadaan varmistettua henkilöstön oikea määrä, 
osaaminen, sitoutuminen ja hyvinvointi. Vuorovaikutteinen ja ihmis-
lähtöinen esimiestyö on myös tulevaisuuden valttikortti. Tulevaisuu-
dessa esimiesten työ saattaa olla entistä enemmän valmentamista, 
kannustamista ja opastamista kuin käskyjen jakamista. Työntekijät 
muuttuvat itseohjautuvimmiksi ja organisaatioiden jäykät rakenteet 
kevenevät. Esimies tarvitsee työssään myös runsaasti henkilöstöhal-
linnon tukea erilaisissa asioissa. Henkilöstöhallinnon asiantuntemus 
esimiesten tukena onkin nousemassa edelleen suurempaan arvoon.  

 
Työelämässä ollaan suurien haasteiden edessä. Väestö vanhenee 
koko ajan, mutta silti pitäisi aikaansaada entistä enemmän entistä 
pienemmillä voimavaroilla. Töitä olisi kuitenkin tehtävä vielä menes-
tyksellisemmin ja pidempään, vaikka työhyvinvointi ja työn mielek-
kyys voivat saada kolauksia jatkuvista muutoksista ja uudelleenorga-
nisoinneista. (Mäki & Pakarinen, 2013, s. 217) Alasoinin, Järvensivun 
& Mäkitalon mukaan (2012, s.10) 2030-luvulla työelämässä seuraavat 
asiat ovat merkittävässä roolissa; vapaus, yksilöllisyys, malttamatto-
muus, vaativuus, yhteistyökykyisyys, innovatiivisuus sekä menestys, 
joka ei määrity koulutustason tai hierarkian mukaan. 
 
Alasoini ym. (2012, s.11-12) ovat pohtineet tulevaisuuden ihmisten 
johtamisen haasteita muuttuvissa ja monimutkaisissa verkostoissa. 
Organisaatioiden tulisi tukea henkilöstön mahdollisuuksia luoda ar-
voa organisaatiolle. Koska työvoiman tarjonta vähenee tulevaisuu-
dessa, pohtivat he myös sitä, kuinka organisaatiot saavat houkutel-
tua osaavaa työvoimaa ja pidettyä heistä kiinni. Tulevaisuudessa joh-
tajan tuleekin johtaa melko muuttumattoman tiimin sijasta verkos-
toja, jotka voivat koostua monenlaisista toimijoista tai yhteisöistä.  
Haasteena tässä on se, kuinka luoda verkoston osapuolille yhteiset 
arvot ja päämäärät. Strategian ja arvojen jalkauttaminen ylhäältä 
alaspäin ei enää toimi samalla tavalla tällaisissa verkostoissa.  
 
Jousilahden ym. (2017) mukaan työtavat, työajat ja työnteon ehdot 
tulevat muuttumaan. Ihmiset yksilöllistyvät enemmän. Ikääntymisen 
myötä saatetaan ihmisille tarjota yksilöllisempiä sopimuksia, jotta 
saadaan tarvittavaa ja osaavaa työvoimaa. Ihmisten erilaisuutta tul-
laan hyödyntämään enemmän. Työntekijöihin tullaan kiinnittämään 
enemmän huomiota kuin itse työpaikkoihin. Inhimillinen ja sosiaali-
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nen näkemys nousevat entistä vahvemmaksi. Verkostomainen vuo-
rovaikutus, uuden oppiminen ja ajankäytön hallinta kasvattavat työn 
merkitystä. Järlströmin & Viitalan (2014) mukaan onkin olemassa 
kolme megatrendiä, jotka tulevat vaikuttamaan suuresti henkilöstö-
työhön. Globalisaation kautta työympäristöt suurenevat, kasvate-
taan työntekijöiden osaamista, pyritään tekemään asiat paremmin 
mutta halvemmalla ja taitavista työntekijöistä kilpaillaan maailman-
laajuisesti. Teknologian avulla myös saavutettavuus on suurempaa 
maailmanlaajuisesti ja työskentelypaikat- ja tavat muuttuvat. Saavu-
tettavuuden lisääntyminen ja työn ja vapaa-ajan hämärtyminen vai-
kuttavat työhyvinvointiin. Kolmantena megatrendinä on mainittu 
työväestön demografiset tekijät. Koska työvoima ikääntyy ja vähen-
tyy, pyritään työuria pitkittämään työhyvinvoinnin kautta. Myös 
Mäen & Pakarisen (2013, s. 177) mukaan globalisaation seurauksena 
saattaa maapallon toisella puolella tapahtuva asia vaikuttaa toiselle 
puolelle maapalloa varsin pikaisesti.  
 
Jos nykyiset trendit pysyvät muuttumattomina, työvoima tulee ole-
maan monisukupolvista, vanhempaa ja kansainvälisempää sekä nai-
set tulevat näyttämään suurempaa roolia. Jopa neljä sukupolvea 
saattaa työskennellä yhdessä. Organisaatiot vähentävät työvoimaa 
minimiin käyttämällä työvoimaa, jota ulkoiset palvelut tarjoavat. Pie-
nellä joukolla työntekijöistä on enää vakituisia työsopimuksia.  Työn-
tekijöiden kasvava maailmanlaajuinen liikkuvuus ja uusi teknologia 
tuo yhteen erilaisia kulttuureja, uskontoja, kansoja ja kieliä.  Työym-
päristöjen kasvavien paineiden vuoksi yksilöt etsivät tasapainoa työn 
ja muun elämän välille.  (UKCES, n.d)  
 
”Työ ja organisaatiot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muut-
tuneet. Työ on prosessimaista, ja sitä tehdään yhä enemmän asian-
tuntijatiimeissä ja verkostoissa. Työelämän arkeen juurtuneet jatku-
vat muutokset sekä hajautunut toimintamalli pakottavat asiantunti-
jat itseohjautuvuuteen ja suurempaan vastuuseen. Esimies-alaissuh-
teet ovat tämän myötä astuneet uusien haasteiden eteen. Verkossa 
ja verkostossa organisaatiorakenteet madaltuvat, delegoiva johtami-
nen vähenee ja lähettäjä-vastaanottajasuhde muuttuu yhä vuorovai-
kutteisemmaksi. Siksi systeemisyys ja tärkeät työhön vaikuttavat  suh-
teet ovat pääsemässä työelämässä aivan uudenlaiseen valoon” (Ne-
nonen & Tanskanen, 2009). Ihmisten ei enää tarvitse työskennellä or-
ganisaation hierarkian läpi tärkeitä töitä tehdessään. He voivat sitou-
tua toimintoihin itse ilman lupia ja näillä on usein vielä merkittäviä 
vaikutuksia. Tällaisten toimintojen kasvu tapahtuu digitaalisissa ver-
kostoissa, vaikkakin se voi aiheuttaa valtavia haasteita. (Bollier, 2011 
s. 9) Myös Jarenko & Martela (2017, s. 197) ovat sitä mieltä, että 
työntekijöiden vastuuttaminen helpottaa organisaation uudistu-
mista. Teknologian avulla tämä onnistuu nykyään helpommin.  
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Teknologian kehittyminen on muuttanut henkilöstöhallinnon mah-
dollisuuksia työntekijöiden hallinnolliseen palveluun, joka taas vai-
kuttaa heidän mahdollisuuksiin olla enemmän itseohjautuvia. Jaetut 
palvelut ja ulkoistaminen ovat muuttaneet henkilöstöhallinnon val-
miutta määrittää sen hallinnollista roolia keskittyneemmäksi tiettyi-
hin asioihin ja antamalla tukea sellaisille mahdollisuuksille, joille ei 
aiemmin ole ollut mahdollisuuksia. Suurelta osin teknologia on ollut 
valtava myötävaikuttaja henkilöstöhallinnon roolin uudistajana ja 
työntekijöiden itseohjautuvuuden saavuttamisessa. Teknologia on 
myös mahdollistanut esimiesten roolin enemmän ihmisten johtajana. 
Henkilöstöhallinnolla on myös ollut vaikutusvaltaa teknologian ja so-
siaalisen median avulla lisätä ääntään sisäisessä viestinnässä, joka 
auttaa työntekijöitä tietämään mitä heiltä odotetaan ja kasvattaa 
heidän omatoimisuutta. Henkilöstöhallinto myös hyödyntää viestin-
tää auttamalla työntekijöitä olemaan omatoimisempia, joka vähen-
tää esimiesten kuormaa, jolloin he voivat olla enemmän ihmisten joh-
tajia kuin hallintoasioiden johtajia.  (Weiss, 2012, s. 12)  
 
Henkilöstöjohtamisen salaisuus on huomisen suunnittelu. Tällaiset 
suunnitelmat vaativat henkilöstöhallintoa ennakoimaan mitä ammat-
titaitoiset työntekijät tarvitsevat tulevaisuudessa organisaatiolta, 
kuinka houkutella heitä pysymään organisaatiossa ja kouluttaa heitä 
tulevaisuuden työtehtäviin. Tulevaisuuden ennakointi on välttämä-
töntä, kun pohditaan, millaisia erilaisia mahdollisuuksia henkilöstö-
johtamisella on tulevaisuudessa, millaisia työntekijöitä tarvitaan ja 
mitä pitää tietää johdettaessa tulevaisuuden organisaatiota. Huomi-
sen päätökset on tehtävä tänään. (Berrios, Ford & Latham, 2012, ss. 
40-45) 

2.1 Tulevaisuuden johtaja 

Ahokallio-Leppälä (2016, s. 163) kirjoittaa esimiestyön ammattilais-
tumisesta. Esimiestyötä pidetään ammattikorkeakouluissa jo nyt hy-
vin haastavana tehtävänä, jossa on osattava monipuolisesti erilaisia 
taitoja. Vuorovaikutusosaaminen ja päätöksentekokyky tulevat haas-
tamaan esimiehiä entistä enemmän maailmassa, jossa työskennel-
lään enemmän verkostoissa. Koska tulevaisuudessa työskentely-ym-
päristöt muuttuvat nopeaa tahtia, tulee esimiesten kiinnittää huo-
miota taitoihin johtaa muutoksia.  

 
Myös Kultasen (2009, ss. 13-14) mukaan tulevaisuuden esimiestyössä 
vaaditaan kattavampaa osaamista, joka tulee painottumaan ihmis-
suhdetaitoihin. Organisaatioiden menestymisen kasvuun vaikuttaa ja 
tulee vaikuttamaan enenevässä määrin esimiesten psykologiset tai-
dot. Jotta organisaatio on tuottava, tarvitaan laadukasta esimies-
työtä. Vuorovaikutteinen ja arvostava esimiestyö lisääntyvät. Psyko-
logisesta näkökulmasta esimiestyö vaikuttaa suuresti henkilöstön 
motivaatioon, joka taas vaikuttaa tuottavuuteen. Hyvä ilmapiiri ja 
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luottamus ovat myös laadukkaan esimiestyön hedelmiä. Entistä 
enemmän esimiestyössä tullaan kiinnittämään huomiota hyvinvoin-
tiin, sen parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kultasen (2009, s. 55) mu-
kaan esimiestyön haastavuutta lisää vielä se, että ihmisiä pitäisi pys-
tyä johtamaan yksilöinä ja ymmärtää heidän tarpeitaan, vahvuuksi-
aan ja heikkouksiaan organisaation tavoitteiden lisäksi. Tämän lisäksi 
esimiehen tulisi ymmärtää itseään, minäkuvaansa, realistisesti. Kul-
tasen (2016) mukaan esimies tarvitseekin menestyäkseen johtajana 
uskoa itseensä ja ajatuksiinsa.  
 
Tulevaisuuden johtaja tarvitsee vahvaa ihmisten ymmärtämisen tai-
toa. Organisaatiot, joissa ollaan joustavia ja pystytään nopeasti rea-
goimaan asioihin, ymmärretään myös ihmisten motivaatiotekijöitä 
sekä osataan toimia vuorovaikutteisesti. Tällöin hyvänä johtajana pi-
detään innostavaa, rohkaisevaa ja työntekijänsä kaiken kattavasti 
kohtaavaa johtajaa. Johtajien on enemmän luotettava henkilöiden 
omiin valintoihin ja tekemisiin, koska toimintaympäristöt muuttuvat 
koko ajan nopeammin. Menestyvä organisaatio ja johtaja osaa hallita 
muuttuvia tilanteita niin, että henkilöstö on motivoitunutta. Viestin-
tätaidot kasvattavat merkitystään, jolloin työntekijätkin ovat sitoutu-
neempia organisaatioon. Tulevaisuudessa työntekijöistä on kovaa kil-
pailua, jolloin johtajan on osattava huomioida työntekijä, niin että 
hän tiedostaa tekevänsä arvokasta työtä. Tällöin parhaat työntekijät 
saadaan pidettyä yrityksessä kiinni. (Kilpinen, 2017 ss. 12-15) Luotta-
mus ja avoimuus ovat tärkeitä asioita parhaiden työntekijöiden hou-
kutteluun. Tehtävien selkeys ja tarkoitus ovat yhä tärkeämmässä ase-
massa, jotta ihmiset saavat tehtyä parhaansa. Ei ainoastaan kehitetä 
ja säilytetä taitoja, vaan tehdään se tarkoituksenmukaisesti. (Bollier, 
2011, s. 31) 
 
Tiedollisten kykyjen lisäksi on oltava emotionaalista älykkyyttä. Tämä 
vaatii itsensä tuntemista sekä kyvykkyyttä itsensä johtamiseen, mui-
den ymmärtämiseen ja omien tunteiden näyttämiseen muille. Sosi-
aaliset suhteet vaativat myös erilaisia taitoja, jotka liittyvät mm. tii-
mityöhön, neuvotteluihin ja konfliktien johtamiseen. Näiden lisäksi 
on olemassa käyttäytymiseen liittyviä taitoja, jotka vaikuttavat te-
koihimme. Tulevaisuuden työ vaatii paljon enemmän kokonaisvaltai-
sempaa ajattelua. (Bollier, 2011 s. 8) Jarenko & Martela (2017, s. 163) 
kirjoittavat itseorganisoituvasta organisaatiosta, jossa johtaja tarvit-
see taitoa olla ottamatta valtaa itselleen eli olla kertomatta liian suo-
raan omaa näkemystään asiaan. Jos johtaja kertoisi oman mielipi-
teensä, työntekijän itseohjautuvuus heikentyisi. Jotta organisaatio 
pääsee pois hierarkkisesta mallista, täytyy johtajan antaa valtaansa 
pois.  
 
Myös Hakola, Hiila ja Tukiainen (2019, ss. 56-57) kirjoittavat sellais-
ten taitojen merkityksestä, joita koneet eivät pysty oppimaan. Tä llai-
sia taitoja ovat mm. elinikäinen oppiminen, erityistaidot työtehtävän 
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kannalta, kyky ajatella luovasti ja juurikin jo aiemmin mainittu emo-
tionaalinen älykkyys. Vuorovaikutus ja tiedon kulkeminen sekä ihmis-
ten että koneiden ja ohjelmistojen välillä on yhä enemmän kasva-
massa. Hakola ym. (2019, s. 31) uskovat myös, että ammatit, joissa 
tulevaisuudessa käytetään omaa luovaa ajattelua, tekoälyä ja auto-
maattisia raportteja yhdessä, yleistyvät. 

2.2 Yhteisöllisyys 

Hakolan ym. (2019, s. 35) mukaan organisaation kyky kilpailla mark-
kinoilla muodostuu tiimien yhteistoiminnasta, jota koneilla ei voi kor-
vata. Koska tulevaisuudessa tekoäly jatkaa kehittymistään, tarvitaan 
enemmän tiimityötä, jolloin voidaan kehittää vuorovaikutteista aja-
tustyötä tiimissä ja rakentaa tiimityön merkitystä. Yksittäinen ihmi-
nen tuskin on yksinään konetta älykkäämpi. Myös Ahokallio-Leppälä 
(2016, s. 20) kirjoittaa yhteisöllisyyden kehittämisestä teknologian 
rinnalla. Tämä tuleekin olemaan esimiestyölle haaste, jolloin on huo-
mioitava sekä yksilön että organisaation tavoitteet ja kehittyminen. 
Nikkilän & Paasivaaran (2010, s. 31) mukaan yhteisöllisyys on jatku-
vasti muutoksessa. Toimivan yhteisön tulee siis pystyä vastaamaan 
muuttuviin tarpeisiin, ennakoimaan muutoksia ja uudistamaan itse-
ään.  
 
Kuuselan (2013, s. 71) mukaan ryhmässä toimiminen luo turvallisuu-
den tunnetta. Muiden läsnäolo tuo mahdollisesti uusia tietoja ja nä-
kemyksiä. Toisille pystyy tällöin myös kertomaan omia ajatuksiaan. 
Parhaimmillaan hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus luo yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Tällöin ryhmän muilta jäsenilta saa tukea, erilaiset ih-
miset hyväksytään ja hierarkiat eivät tukahduta työntekemistä. Nik-
kilä & Paasivaara (2010, s. 17) kirjoittavatkin yhteisöllisestä oppimi-
sesta, jolloin koko työyhteisö kehittyy yhdessä oppien. Puhutaan op-
pivasta organisaatiosta, jonka edellytys on työyhteisö, jossa luodaan 
kannustavaa oppimisen ilmapiiriä ja käytetään yhdessä kaikkien op-
pimiskykyä, jotta tavoitteet saavutetaan.  
 
Myös Nenosen & Tanskasen (2009) mukaan omien ja organisaation 
arvojen tunnistaminen on sitoutumisen edellytyksiä. Kun tiimissä 
tehdään yhteistyötä, luodaan yhdessä merkityksiä. Kun tiimissä koe-
taan, että muut kuuntelevat saadaan hyväksynnän, arvostuksen ja 
luottamuksen tunteita. Kun esimies luo työntekijän kanssa yhteisiä 
näkökulmia, saadaan selville motivaatiotekijöitä ja vahvuuksia. Jos 
esimies ei saa työntekijöitä ymmärtämään organisaation arvoja, tu-
loksena voi olla pahoinvoivia työntekijöitä. Virtuaalisten ympäristö-
jen lisääntyessä kasvokkainen työ vähentyy ja vuorovaikutteinen työ 
monissa eri kanavissa lisääntyy. Monikanavaisen työn tekeminen 
mahdollistaa vuorovaikutteisen työn etäisyyksistä huolimatta.  
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2.3 Yksilöllistäminen ja itseohjautuvuus 

Jarenko & Martela (2017, ss. 12-15) ovat määritelleet itseohjautu-
vuuden niin, että henkilö pystyy toimimaan itsenäisesti ilman oh-
jausta ja kontrollia. Itseohjautuvalla henkilöllä on oltava motivaa-
tiota tehdä asioita, työllä on oltava tarkoitus ja henkilöllä on oltava 
osaamista saavuttaa tavoitteensa. Itseorganisoituneessa organisaa-
tiossa ei ole tiettyjä rooleja, hierarkioita tai esimiehiä tekemässä pää-
töksiä. Ihmiset voivat itse vaikuttaa omaan työhönsä ja siihen, kuinka 
työtään tekevät. He voivat myös päättää asioista ilman, että se pitää 
hyväksyttää usealla ihmisellä. Myös Alasoinin ym. (2012, ss. 15-16) 
mukaan henkilöstön työn organisointi ei tule olemaan enää yksin esi-
miehen tehtävänä, vaan henkilöt ottavat tästä itse vastuuta. Organi-
sointia tehdään tilanteen mukaan ketterästi ja joustavasti. Koska esi-
miesten työn organisointi henkilöstölle vähenee, tarvitaan yhteisiä ja 
vuorovaikutteisia prosesseja, joiden avulla saadaan asiat eteenpäin 
ja mahdolliset ongelmat ratkaistua.  
 
Totutut urapolut eivät enää tule olemaan samanlaisia, vaan yksilöi-
den on itseohjautuvasti huolehdittava omasta kasvustaan uralla. Täl-
löin ei enää odoteta organisaation luovan näitä polkuja.  Omien ta-
voitteiden saavuttaminen, ammatillinen kehittyminen ja mielekkään 
työn löytäminen tulevat olemaan menestyksen mittareita ennemmin 
kuin hierarkiassa nouseminen. Koska parhaista asiantuntijoista tul-
laan kilpailemaan, saatetaan parhaille ehdokkaille tarjota juuri heille 
räätälöityjä työsopimuksia. (Gantner, Mäkelä, Sumelius & Vuoren-
maa, 2017, s. 9) Bollierinkin (2011, s. 23) mukaan nuorempi sukupolvi 
tuleekin mieluummin työskentelemään matalarakenteisessa ja itse-
ohjautuvassa työympäristössä. He näkevät punaista, kun erilaisia 
sääntöjä tuputetaan heille. Ristikankaan & Ristikankaan (2013) mu-
kaan uusi sukupolvi tulee muuttamaan työelämän johtamiskäytän-
teitä. Suuret ikäluokat ovat hiljalleen poistumassa työelämästä ja 
nuorten ääntä on kuunneltava entistä enemmän.  
 
Myös Alasoinin ym. (2012, s. 13) mukaan ihmisten työtavat, työajat 
ja työehdot tulevat yksilöllistymään tulevaisuudessa. Yksilöllistymi-
sen kehityskulku johtuu teknologian tuomista mahdollisuuksista, ih-
misten arvojen ja elämäntapojen erkaantumisesta ja työvoiman su-
pistumisesta, jolloin yksilöille voidaan tarjota räätälöityneempiä so-
pimuksia. Tällaiset sopimukset voivat liittyä muun muassa työajan pi-
tuuteen, työn tekemisen paikkaan, vastuisiin, kehittymisen mahdol-
lisuuksiin, palkitsemiseen tai sopimuksen kestoon. Tällaiset mahdol-
lisuudet kasvattavat organisaation houkuttelevuutta. Organisaatiot 
pystyvät myös paremmin hyödyntämään ihmisten luovuutta ja työ-
panosta.  
 
Jarenko & Martela (2017, ss. 18-19) pohtivat itseorganisoitumisen 
kasvua. Heidän mukaansa itseohjautuvuuden kasvaminen ja esiin 
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nostaminen ovat kolmen syyn seurausta; globalisaatio, rutiinitöiden 
katoaminen ja nykyteknologia. Globaali toimintaympäristö on ver-
kostoitunutta, automatisoitunutta ja tieto kulkee nopeasti. Tällöin 
myös muutoksien nopeus on aivan toista luokkaa kuin aikaisemmin. 
Organisaatioiden tuleekin reagoida nopeammin muutoksiin. Usein 
tällaisten muutosten esteenä on kuitenkin organisaation jäykkä ra-
kenne, jolloin mahdollisuuksiin ei välttämättä pystytä reagoimaan 
tarpeeksi nopeasti. Toiseksi syyksi he nimesivät rutiinitöiden katoa-
misen. Koneet korvaavat tutkimusten mukaan jopa puolet tämän het-
ken työtehtävistä. Tulevaisuudessa työt, joihin kuuluu luovuus ja 
vuorovaikutus, tulevat säilymään pisimpään. Tulevaisuuden työnte-
kijä on saatava innostumaan ja motivoitumaan työssään, joka onkin 
organisaation keskeisimpiä tehtäviä tulevaisuudessa. Kun työnteki-
jällä on päätösvaltaa enemmän, kasvaa myös motivaatio. Tällainen 
itseohjautuvuus taas kasvattaa työn mielekkyyttä. Kolmantena syynä 
on informaatioteknologia, jolloin teknologian avulla voidaan organi-
soida isoja ihmismääriä ilman esimiestäkin. Vanhasta tiedon kulusta, 
johdolta keskijohdolle ja tästä alaspäin, luovutaan hiljalleen ja tilalle 
on tulossa kommunikaatiota erilaisten järjestelmien avulla.   

2.4 Valmentamisen rooli 

Nykyäänkin, mutta entistä enemmän tulevaisuudessa, oman työn ke-
hittäminen on välttämätöntä. Henkilöstö ja tiimit suunnittelevat 
enemmän itsenäisesti tavoitteitaan ja kuinka niihin päästään. Esi-
mies, valmentajana, tarjoaa parhaat mahdolliset keinot näiden saa-
vuttamiseen sekä kannustaa ja innostaa. (Alasoini ym., 2012, s. 13) 
Tutkimusten mukaan hyvä esimies on valmentaja, joka tukee ja kan-
nustaa. Tällaisen esimiehen toiminnan on koettu parantavan yksilöi-
den työhyvinvointia. Kannustava ja innostava esimies, joustavuus ja 
täsmälliset visiot lisäävät motivaation määrää. Tasapuolisuus ja vuo-
rovaikutteisuus ovat myös tutkimusten mukaan tärkeitä asioita työn-
tekijöille. (Lehto, 2017, s. 3) Esimiehen rooli on muuttunut valmen-
tavaksi johtamiseksi. Esimies antaa työntekijöiden tehdä töitä omalla 
tavallaan, mutta on tarvittaessa saavutettavissa. Hän on kiinnostunut 
työntekijöiden menestyksestä, hyvinvoinnista ja urasuunnittelusta. 
(Pääkkönen, Ravantti & Repo, 2015, s. 7) Myös Kestin (2013, s. 94) 
mukaan työntekijöille jaetaan entistä enemmän vastuita, jolloin he 
ovat vastuussa myös omaehtoisesta itsensä kehittämisestä. Tällöin 
omasta osaamisesta on löydettävä kehittämistarpeita. Tällainen 
omaehtoinen kehittäminen on sekä työntekijän itsensä mutta myös 
työnantajan etu ja esimiehen olisi kannustettava tällaiseen toimin-
taan.  
 
Aallon & Kurttilan (2015) mukaan valmentaja auttaa valmennettavaa 
löytämään itsestään sellaisia ominaisuuksia, joilla hän saavuttaa ta-
voitteitaan. Valmentajan ei tarvitse tietää enemmän kuin valmennet-
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tavan tai antaa hänelle käskyjä tehdä asioita tietyllä tavalla. Esimie-
hen tehtävä onkin enemmän kuunnella ja kysellä asioista. Kuunteleva 
esimies arvostaa ja on kiinnostunut työntekijästä. Työntekijä saa itse 
keksiä ratkaisuja ongelmaansa, jolloin työntekijä kehittyy. Hyvä val-
mentaja asettaa valmennettavalle haasteita. Esimies tarvitsee tähän 
myös taitoa olla kärsivällinen ja osata iloita toisten onnistumisesta.  
Esimiehen tulee tiedostaa jokaisen omia vahvuuksia, joita löytyy 
meistä jokaiselta ja uskoa siihen, että työntekijä pystyy kehittymään. 
Jotta työssä voi kehittyä, tarvitaan kannustusta ja arvostusta. Val-
mentavaan johtamiseen tarvitaan myös luottamuksellista yhteis-
työtä ja tasavertaisuutta. Arvostuksemme toisia kohtaan tulee esiin 
esimerkiksi silloin, kun otamme vastaan muiden mielipiteitä, vaikka 
emme olisikaan samaa mieltä. Tällaisissa tilanteissa tulisi kuitenkin 
yrittää ymmärtää ja arvostaa toista ja hänen ajatuksiaan.  
 
Kaski & Kiander (2015, ss. 190-192) kirjoittavat esimiesten valmenta-
misesta, mentoroinnista. Tällä tavoin kokeneempi kollega voi antaa 
tukeaan nuoremmalle työkaverilleen. Mentori voi auttaa nuorempaa 
esimiestä kehittymään työssään. Tavoitteena onkin kehittää nuorem-
man esimiehen johtamistaitoja. Mentorilla pitää olla halua ja taitoja 
jakaa omia kokemuksiaan, jotta pystyy tukemaan nuoremman pro-
sessia. Kaikkien hienointa on, jos molemmat osapuolet saavat men-
toroinnista uusia ajatuksia omalle työlleen, jolloin oppiminen on mo-
lemminpuolista. Uusi työntekijä saattaakin avata uusia ideoita ja 
mahdollisuuksia vanhemmalle mentorille. Myös Suonsivun (2014, s. 
95) mukaan mentorointi on vuorovaikuttamista, jonka avulla voidaan 
saada hiljaista tietoa jaettua ja tutustuttua työkulttuuriin.  

2.5 Elinikäinen oppiminen & osaamisen kehittäminen 

Työolobarometrissa 2018 on selvitetty palkansaajien osaamisen ke-
hittämistä. Vuonna 2018 noin 60% palkansaajista on osallistunut 
työnantajan kustantamaan koulutukseen, jonka sisältöinä on ollut 
mm. vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Nämä taidot koetaan erityi-
sen tärkeiksi työelämässä. Toki enemmistö on opiskellut alakohtaisia 
taitoja. Vuonna 2018 59% palkansaajista on opiskellut itsenäisesti ja 
55% verkko-opintoina. Henkilön ohjaamana (mentori, valmentaja, 
opettaja) on opiskellut noin 25% työntekijää. Barometrissa esiin tul-
lut asia oli se, että työntekijät opiskelivat vähemmän, ylemmät toi-
mihenkilöt enemmän eli henkilöt, joilla on jo osaaminen korkealla ta-
solla, kehittivät osaamistaan. (Lyly-Yrjänäinen, 2019, s. 7) 
 
Viitalan (2014) mukaan ihmisten osaaminen on organisaation osaa-
misen perusta. Ilman ihmisiä ei ole organisaatiossa osaamistakaan. 
Tämän vuoksi organisaatiossa on kiinnitettävä huomiota yksilöiden 
oppimiseen. Osaamisen johtamisessa onkin hyödynnettävä ihmisten 
osaamista tehokkaasti, nostettava ihmisten osaamisen tasoa ja pi-
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dettävä sitä yllä. Jos ihmisten osaamista ei kyetä solmimaan organi-
saation tavoitteisiin, tämä ei luultavasti kehitä organisaation kilpai-
lukykyä. Toisaalta osaamisen kehittäminen silti lisää yksilön arvoa 
työmarkkinoilla. Kuitenkin organisaation osaamisen on jatkuvasti uu-
distuttava, jotta se menestyy kilpailussa. Viitalan mukaan organisaa-
tiossa voidaan oppimista mitata kolmella tasolla; yksilön, ryhmän ja 
organisaation tasolla. Yksilön oppimista pidetään aina korkeimmalla 
tasolla. Yksilö ei kuitenkaan pysty yksinään pitämään yllä organisaa-
tion oppimista. Tällöin tarvitaan ryhmää, joka ajattelee ja toimii uu-
della yhteisellä tavalla. Tällaisten ryhmien toimintamallit eivät jää 
vain ryhmän tiedoksi, vaan siirtyy koko organisaation yhteisiksi pro-
sesseiksi. 
 
Jokaisen tulevaisuuden työntekijän on oltava ikuinen oppija. Matkan 
aikana hän tulee tekemään monenlaisia töitä, jopa monenlaisia uria. 
Monet työntekijät tulevat työskentelemään osa-aikaisissa töissä tai 
jopa useassa työssä samanaikaisesti. Tulevaisuudessa pakollisia tai-
toja tulevat olemaan kyky tehdä monia asioita samanaikaisesti sekä 
kyky käsitellä erilaisia keskeytyksiä työssä. Tulevaisuuden oppiva 
työntekijä on kiinnostunut kehittämisestä, on rohkea ja etsii aktiivi-
sesti uusia asioita. Tuottoisat ja kyselevät työntekijät omaavat hyvät 
ongelmanratkaisutaidot ja osaavat tutkia, analysoida ja välittää tie-
toa kiireessäkin. Työurien johtaminen ulkoistetaan organisaatioilta 
työntekijöille. Ajatus siitä, että organisaatio antaa työntekijälle tar-
vittavat taidot, ei enää ole. Tämän päivän työntekijöiden on itse mie-
tittävä millaisia taitoja he tulevaisuudessa tulevat tarvitsemaan. (Bol-
lier, 2011 ss. 20-24)  
 
Hakolan ym. (2019, ss. 39-41) mukaan tulevaisuuden asiantuntija tar-
vitseekin työssään itsenäistä ajattelua, uusien toimintamallien omak-
sumista, asioiden kyseenalaistamista ja kykyä arvostella asioita.  Toi-
saalta heidän mukaansa kuitenkin menestyvän organisaation on otet-
tava vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Organisaation 
on menestyäkseen panostettava myös henkilöstöön. Mahdollisuuk-
sia, joita teknologia tarjoaa, on osattava hyödyntää myös henkilöstön 
kehittämisessä. Uudistumiskyky on yksi suurimmista kyvyistä tulevai-
suudessa, jota tarvitsee sekä työntekijät että itse organisaatio. Jotta 
henkilöstön uudistumiskykyä voidaan kehittää, täytyy heidän osaa-
mistaan kehittää. Myös Ristikangas & Ristikangas (2013) kirjoittavat 
oppimisen itseisarvosta. Nuori sukupolvi arvostaa työssään kehitty-
mismahdollisuuksia. He kaipaavat keskustelua ja arvostavaa pa-
lautetta työstään sekä esimieheltä että työkavereiltaan.  
 
Otala (2018) kannustaa organisaatioita ymmärtämään oppimisen ar-
von ja sen, että sen kuuluu olla osana työtä. Johtajien on osattava 
kannustaa muita etsimään uutta tietoa ja organisaation on keksittävä 
parhaat olosuhteet tehdä työtä ja oppia samalla. Yhä enenemässä 
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määrin ihmiset valitsevat työpaikkansa niin, että heillä on siellä mah-
dollisimman hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Tämä tar-
koittaakin sitä, että heille on tarjottava enemmän haasteellisia teh-
täviä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee merkitsemään aiempaa 
enemmän.  

2.6 Etäjohtaminen 

Työolobarometrin 2018 mukaan etätyön tekeminen on yleistynyt. 
Palkansaajista noin 20% tekee säännöllisesti etätyötä ja 14% silloin 
tällöin. Päivittäisten etätyöntekijöiden määrä on kuitenkin vielä 
pieni. Statuksen mukaiset erot ovat suuria, sillä vuoden 2018 aikana 
etätyön tekijät olivat pääasiassa ylempiä toimihenkilöitä. Isommat 
työpaikat mahdollistavat etätyön tekemistä enemmän, mutta myös 
pienempien etätyön tekeminen on nousussa. (Lyly-Yrjänäinen, 2019, 
ss. 54-56) 
 
Etätyön mahdollisuus yleistyy koko ajan. Etätyötä tehdään sekä orga-
nisaatiolähtöisesti että työntekijälähtöisesti. Useat työntekijät ha-
luavat itse työskennellä etänä, vaikkapa perhesyiden vuoksi. Mobii-
liyhteydet ja yhteisölliset työskentelytilat mahdollistavat entisestään 
työn tekemistä muualla kuin omassa työpisteessä. Maailmanlaajuiset 
virtuaaliyhteisöt ovat myös nopeasti hajauttaneet organisaatioita , 
eikä välttämättä koskaan tavata kasvotusten henkilöitä, joiden 
kanssa työskennellään. Tällaiset virtuaaliset välineet helpottavat 
viestintää ja välimatkoilla ei ole enää merkitystä. Heikkoutena tällai-
sessa toiminnassa voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi kulttuurieroja, 
joita ei ehkä virtuaalisesti osata huomioida. Toisaalta virtuaalisesti 
saadaan helpommin hyödynnettyä halutut asiantuntijat ja heidän 
osaamisensa. (Gantner ym., 2017, ss. 8-9) 
 
Vilkmanin (2016) mukaan vapaa-ajan ja työnteon yhteensovittami-
nen on helpompaa etätyöskentelyn ansiosta. Organisaation kannat-
taisi siis pitää etätyön mahdollisuutta mukana työnantajamielikuvan 
rakentamisessa, jolloin ammattitaitoisia ja haluttuja työntekijöitä 
saadaan kannustettua hakemaan juuri omaan organisaatioon. Tutki-
muksen mukaan työntekijät arvostavat joustavuutta organisaatiossa. 
Samoin tutkimusten mukaan on osoitettu, että etätyötä tekevä hen-
kilö ei koe kuormittuvansa yhtä paljon kuin työpisteellään työskente-
levä. Etätyön ansioista monet työntekijät saavat työnsä tehdyksi te-
hokkaammin. Tämän tunteen kautta työntekijä on motivoituneempi 
sekä työtyytyväisyys kasvaa. Joitakin henkilöitä työmatkakin saattaa 
kuormittaa vaikkapa huonon sään vuoksi, jolloin etätyö antaa mah-
dollisuuden tehdä työ tällaisena päivänä muualla. Muutenkin ympä-
ristö kuormittuu autoilla tehdyistä työmatkoista, jolloin etätyön te-
keminen on ympäristöystävällisempää. Omat ja lapsen sairauspoissa-
olot ovat vähentyneet etätyö mahdollisuuden myötä, sillä  tällöinkin 
on mahdollista ainakin osittain työskennellä kotona.  
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Vilkman (2016) kirjoittaa myös niistä taidoista, joita etäjohtaminen 
vaatii. Etäjohtaminen on tulevaisuudessa esimiehen tärkeimpiä osaa-
misalueita. Etätyö on jo yleistynyt, mutta monissakaan organisaa-
tioissa ei olla pohdittu millaisia taitoja etäjohtaminen vaatii  (Kuva 3). 
Esimiehen tulee osata itse paikata puuttuvaa osaamistaan ja joustaa 
muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Näitä ominaisuuksia on tär-
keä miettiä, jotta organisaatioihin osataan rekrytoida oikeita henki-
löitä. Etäjohtamisessa niin kuin muussakin johtamisessa, tulee tule-
vaisuudessa antaa enemmän painoarvoa motivointiin ja sitouttami-
seen. Etäjohtajalta vaaditaan yhteistyötä muiden ihmisten kanssa ja 
vuorovaikutuksen huomioon ottamista pelisääntöjä rakentamalla. 
Etäjohtaja tarvitsee enemmän aikaa johtaa ihmisiä, jolloin vuorovai-
kutusosaaminen on tärkeää. Kuunteleminen, läsnäolo, avoimuus ja 
luottamus tulevat entistä tärkeämmäksi. Töiden delegointi virtuaali-
sesti tulee osata tehdä niin, että kaikki ymmärtävät mitä tehdä. Kun 
esimies on osannut jakaa tehtävät oikealla tavalla, tulee ne myös teh-
dyksi ajallaan. 
 

 
 

Kuva 3. Etäjohtajan ominaisuudet. (Vilkman, 2016) 
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2.7 Työhyvinvointi 

Kehusmaan (2011) mukaan työhyvinvointia organisaatiossa pitäisi 
osata käsitellä hyvinkin laajana kokonaisuutena. Työhyvinvoinnin pi-
täisi koostua liikuntaseteleiden sijasta yksilöiden hyvinvoinnista, jo-
hon vaikuttaa esimerkiksi arvostus, työn merkityksellisyys yhteisössä 
ja työn mielekkyys. Monesti käsite työhyvinvoinnista jää hyvin sup-
peaksi, jolloin työhyvinvointiin panostaminen on melko vähäpä-
töistä. Suonsivunkin (2014, ss. 43-44) mukaan työhyvinvointiin vai-
kuttaa sekä vapaa-ajan että työelämän erilaiset tekijät. Työhyvin-
vointia tukee se, että työntekijä itse huolehtii henkisestä ja fyysisestä 
hyvinvoinnistaan sekä työnantaja tukee näitä asioita. Myös palkkauk-
seen ja työsopimuksiin liittyvät asiat vaikuttavat huomattavasti työ-
hyvinvointiin. Suonsivu (2014, s. 58) kirjoittaa myös hyvinvoivasta 
työyhteisöstä, joka on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, yhdistää 
työn ja vapaa-ajan sekä ottaa huomioon eri ikäiset ja erilaiset kult-
tuurit. 
 
Larjovuori & Manka (2013, ss. 6-8) ovat kirjoittaneet sosiaalisesta 
pääomasta työyhteisössä, joka on yksi työyhteisön menestystekijä. 
Tällaista pääomaa syntyy mm. luottamuksesta, yhdessä tekemisestä 
ja yhteisistä kokemuksista. Hyvät johtamistaidot edistävät pääoman 
syntymistä, jonka vuoksi tätä tulisikin kehittää. Tulevaisuudessa so-
siaalinen pääoma on yhä enemmän organisaation menestyksen ta-
kana. Sosiaalisen pääoman lisäksi menestystä lisää myös muut ai-
neettomat pääomat; psykologinen- ja rakennepääoma. Näillä aineet-
tomilla pääomilla (Kuva 4) uskotaan tulevaisuudessa olevan 50-90% 
vaikutus organisaatioiden menestykseen, kun taas aineellinen pää-
oma vaikuttaa vain 10-50%. Kun sosiaalinen pääoma on heikkoa, tie-
donkulku ja luovuus heikentyvät, organisaation toiminta on kömpe-
löä ja henkilöstön motivointi on hankalaa.  
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Kuva 4. Aineeton pääoma. (Larjovuori & Manka, 2013) 

 
Työn tekeminen on nykyään ja tulee olemaan yhtenään muutoksissa. 
Tämän vuoksi myös muutosjohtamiseen tulee kiinnittää huomiota. 
Mäen & Pakarisen (2013, s. 181) mukaan etenkin muutostilanteissa 
tulee kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvoin-
tiin. Työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus osallistua muutosten suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. Jatkuvan muutosvalmiuden kasvattami-
nen, osaamisen kehittämisen tukeminen ja oikeudenmukaiset toi-
mintatavat lisäävät hyvinvointia. Alasoinin ym. (2012, s. 5) mukaan 
työpaikoilla tapahtuukin nykyään paljon muutos- ja kehitystyötä 
omien työtehtävien rinnalla ja niiden lisäksi. Aikaisemmin ajateltiin, 
että tällaiset tilanteet ovat ohimeneviä ja näiden jälkeen palataan 
normaaliin. Nykyään kuitenkin tällaiset tilanteet ovat se normaali ti-
lanne, jonka seurauksena organisaatioiden sisäiset käytännöt ja ih-
misten ajatusmallit ovat haasteellisessa tilanteessa. Tämä saattaa ai-
heuttaa ihmettelyä ja kielteisiä tunteita. Lisäksi töiden sujuvuus kär-
sii jatkuvista muutostilanteista, kuten keskeneräisistä muutoksista 
tai teknologiamuutoksista. Näiden seurauksena syntyy sitten lisä-
työtä ja kuormitusta. Kuormitusta aiheuttaa myös lisääntyneet jatku-
vat keskeytykset työssä. Muutokset johtavat myös siihen, että työn-
tekijöiden tavoitteet muuttuvat, jolloin vaaditaan taas uudistumisky-
kyä. Toiset pitävät näitä muutoksia ammatillisesti kehittävinä, toiset 
taas kokevat työn mielekkyyden laskeneen.  
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Kehusmaan (2011) mukaan myös kuunteleminen liittyy hyvin tärke-
ästi työhyvinvointiin. Ärsyyntynyttä henkilöä on kuunneltava. Tyyty-
mättömyyden syyt saattavat liittyä henkilökohtaiseen elämään, jol-
loin on mahdollista esimerkiksi tehdä työjärjestelyjä, jotta tästä sel-
vitään. Työjärjestelyt sairausloman sijaan voivat liittyä työn sisältöön 
tai työn tekemisen aikoihin. Toisinaan on riittävää, että muut henki-
löt työympäristössä ovat tietoisia tilanteesta ja osaavat asennoitua 
tähän. Useasti tyytymättömyys ei kuitenkaan johdu henkilökohtai-
sista tekijöistä, vaan työpaikalla tapahtuvista tekijöistä. Yleisesti työn 
fyysisiin tekijöihin on kiinnitetty suurempaa huomiota kuin henkisiin. 
Tutkimusten mukaan yhä useammin työn raskaus houkuttelee jä-
mään ennenaikaiselle eläkkeelle tai muuten tyytymätön henkilö 
hankkiutuu uuteen työpaikkaan hiljaisesti. Esimiesten tulisi kyetä kä-
sittelemään näitä vaikeita asioita, jolloin eläköitymiset, sairauslomat 
ja työpaikan vaihdot eivät kasautuisi työntekijöiden harteille.  

 
Teknologian avulla työtä voidaan tehdä myös iltaisin ja viikonloppui-
sin, jolloin normaali toimistotyöaika on katoamassa. Tutkimusten 
mukaan ihmiset ovat töissä päivän aikana paljon esivanhempiaan 
enemmän, jolloin vapaa-ajan tietenkin koetaan vähentyneen. Tällöin 
työ ja vapaa-aika ovat entistä enemmän kiinni toisissaan. Tämän hy-
vänä puolena voidaan pitää sitä, että työntekijät voivat käyttää 
enemmän omaa harkintaa työajoissa sekä heillä on enemmän joustoa 
käytettävissään. Heikkoutena tässä on kuitenkin se, että työnteki-
jöitä vaaditaan olemaan yhtenään tavoitettavissa, jolloin kasautuu 
enemmän aikapaineita. (Gantner ym., 2017, s. 8) Alasoinin ym. (2012, 
s. 18-20) mukaan tulevaisuudessa työn tekeminen onkin normaalia 
erilaisissa paikoissa ja erilaisina aikoina. Nykyiset organisaation nor-
maalit työtilat saattavat olla tulevaisuudessa erilaisten tiimien tila-
päinen kokoontumispaikka. Työn tekemisen paikat saattavat olla ko-
tona, asiakkaiden luona tai vaikkapa toimistohotellissa. Teknologia 
mahdollistaa työn tekemisen missä tahansa. Työn tekeminen aika- ja 
paikkarajattomasti ei ole kuitenkaan hyvinvoinnin näkökulmasta yk-
siselitteistä. Negatiivista kehityskulkua voi olla muun muassa työn ja-
kautuminen pieniin osiin ja jatkuva varautuminen erilaisiin vaatimuk-
siin. Tällöin ei välttämättä synny ilon ja mielekkyyden tunnetta, yli-
kuormitutaan ja ajelehditaan vain tehtävästä toiseen. Toisaalta aika- 
ja paikkarajattomuus voi parantaa elämänhallintaa. Parhaassa ta-
pauksessa työntekijä pystyy rakentamaan itselleen erityistä osaa-
mista ja tasapainoa työhön, jotka yhdistyvät omaan elämäntilantee-
seen. Työntekijä on pystynyt myös verkostoitumaan ja näin ollen kas-
vattamaan sosiaalista pääomaansa. 
 
Ristikankaan & Ristikankaan (2013) mukaan kuitenkin nuorempi,  
juuri työelämään tullut, sukupolvi arvostaa työtä ja elämää yleensä 
eritavoin kuin aiemmat sukupolvet. Hei eivät elä elämää ainoastaan 
työn tekemisen vuoksi. Heidän elämäänsä on mahduttava muutakin 
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kuin työn tekemistä, stressitöntä aikaa. Työ tarjoaa heille hyvinvoin-
tia, mutta elämässä on paljon muutakin. Kaikella mitä tehdään, on 
oltava jokin merkitys. Vapaa-ajan merkitys kasvaa koko ajan. Myös 
Einola-Pekkinen ym. (2016, s. 9) ovat sitä mieltä, että työ on tärkeää 
mutta sillä ei enää ole samanlaista painoarvoa. Tällöin organisaatiot 
eivät kilpaile enää vain parhaista mahdollisista osaajista vaan myös 
työn merkityksellisyyden luomisesta. Mäen & Pakarisen (2013, s. 20) 
mukaan ihmiset ajattelevatkin yhä enemmän oman työn merkityksel-
lisyyttä, mielekkyyttä ja tarkoitusta, joka on seurausta työn luonteen 
muuttumisesta. Työn vaikea hallittavuus, ennakoimattomuus ja risti-
riitaisuus ovat taas seurauksia työtehtävien jatkuvasta laajentumi-
sesta ja enemmän epämääräiseksi muuttumisesta. Lisäksi työn mer-
kitystä pohditaan enemmän ansiotyöhön sitoutumisen näkökul-
masta. Ansiotyö ei ole enää se ainoa mahdollisuus toteuttaa itseään, 
vaan työn ulkopuolelle tarjoutuu entistä enemmän mahdollisuuksia. 
Mäki & Pakarinen ovat myös sitä mieltä, että organisaatiot eivät kil-
paile työntekijöistä, vaan vapaa-ajan ja työn merkityksellisyyden yh-
distämisestä. Organisaation tulee tarjota työntekijöille tavoitteita ja 
arvoja, jotka houkuttelevat heitä ja antavat merkityksellisyyttä.  
 
Alasoinin ym. (2012, s. 16) mukaan työn organisointiin liittyvät muu-
tokset, mm. henkilöstön itseohjautuminen, muuttavat esimiesten 
työtä. Tällöin vastuu työn tekemisestä saattaa olla hajautunut mo-
nelle, jolloin joku työntekijä voi kokea, että työn tavoitteissa on ris-
tiriitoja. Kun tällaiset yhteiset tukirakenteet pienenevät, saatetaan 
kokea uupumusta. Myös jatkuva töiden uudelleen organisointi saat-
taa aiheuttaa epätasaista töiden jakautumista, jolloin esimies ei hal-
litse tilannetta ja työntekijän pitäisi itse osata rajata tehtäviään. Uu-
det sukupolvet tulevatkin sopeutumaan aiempia paremmin tällaisiin 
värikkäisiin työelämän toimintoihin.  
 
Työolobarometri 2018 mukaan lähes 60% palkansaajan tehtäviä on 
jaettu uudelleen ja vajaan 50% palkansaajan työpaikalla on otettu 
käyttöön uusia menetelmiä. Näiden lisäksi 45% on ottanut käyttöön 
uusia tietojärjestelmiä. Barometrissä on kysytty kuinka nämä muu-
tokset ovat vaikuttaneet oman työhön; uudet järjestelmät ja mene-
telmät ovat vaikuttaneet reilun 30% työhön ja tehtävien jakaminen 
noin 25% työhön. (Lyly-Yrjänäinen, 2019, s. 27) Viitalan (2014) mu-
kaan juuri osaamisen puute on yksi suuri syy, miksi työssä väsytään. 
Kun toimintatavat tai järjestelemät muuttuvat usein, kaikki eivät pysy 
mukana muutoksissa perustehtävänsä ohella ja näin turhaudutaan. 
Tällöin henkilö ei koe työssä onnistumista ja motivaatio laskee.  
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2.8 Henkilöstöjohtaminen 

Henkilöstöjohtaminen vaikuttaa suuresti organisaation toimintaan ja 
tukee strategiaa. Henkilöstöjohtamisen avulla varmistetaan tarvit-
tava henkilöstön määrä ja pidetään huolta henkilöstön osaamisesta 
ja koulutuksen tarpeesta. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu myös la-
kien, asetusten ja sopimusten noudattamisesta huolehtiminen (Kuva 
5). Tutkimusten mukaan motivoitunut ja sitoutunut henkilö voi 
työssä paremmin ja saa aikaan parempia tuloksia, oikeudenmukai-
suus lisää työtyytyväisyyttä ja erinomainen osaaminen lisää työsuo-
rituksen onnistumisia. On myös tutkittu, että hyvä esimiestyö paran-
taa työhyvinvointia ja sitoutumista. (Viitala, 2014) Henkilöstöhallinto 
mahdollistaa henkilöstöjohtamista, mutta ei enää tulevaisuudessa 
toteuta sitä käytännössä. Henkilöstöhallinto edelleen neuvoo ja on 
käytettävissä hankalissa tilanteissa. Kuitenkin esimiehen ja työnteki-
jän vuorovaikutus tulee tärkeämmäksi, jolloin toteutetaan henkilös-
töjohtamista. (Helsilä & Salojärvi, 2013, s. 83) 

 
Johtajat ja esimiehet liittyvät keskeisesti henkilöstöjohtamiseen. 
Henkilöstötyö siirtyy koko ajan enemmän esimiesten suuntaa. Tek-
nologian kehittyminen on tämän mahdollistaja. Näin ollen esimiehet 
ovat henkilöstöhallinnon suurimpia asiakkaita ja yhteistyökumppa-
neita. Esimies on se henkilö, jonka kautta henkilöstöjohtamiseen liit-
tyvät toimet lopulta toteutetaan. (Viitala, 2014) Organisaatioissa yl in 
johto vastaa strategiasta, myös henkilöstöstrategiasta. Esimiesten 
työtä toteutetaan henkilöstöjohtamisen kautta. Strategian toteutu-
minen onkin osittain esimiesten vastuulla. Esimiesten pitäisi pystyä  
viemään tietoa kahteen suuntaan, johdon viestejä henkilöstölle sekä 
henkilöstön viestejä johdolle. (Helsilä & Salojärvi, 2013, s. 78) 
 

 
 

Kuva 5. Henkilöstöjohtamisen osa-alueet. (Viitala, 2014) 
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Suonsivun (2014, s. 136) mukaan henkilöstöjohtamiseen kuuluu 
oleellisesti työhyvinvointi. Useat toimet, jotka henkilöstöjohtami-
seen liittyvät ovat kytköksissä henkilöstön jaksamiseen ja inhimillisiin 
voimavaroihin. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen sekä osaa-
misen ja vaativuuden tasapaino kuuluvat vahvasti henkilöstöjohtami-
seen. Henkilöstöjohtaminen mahdollistaa mahdollisimman hyvät 
mahdollisuudet työn tekemiseen.  

2.9 Henkilöstöhallinnon rooli 

Pääasiallisia henkilöstöhallinnon tehtäviä on houkutella, valikoida, 
motivoida ja pitää kiinni lahjakkaista työntekijöistä. Tällaiset tavoit-
teet ovat tulleet entistäkin tärkeämmäksi, sillä organisaatiot kilpaile-
vat taidokkaista ja lahjakkaista työntekijöistä. Teknologia on muutta-
nut tapoja, joilla henkilöstöhallinnon prosesseja hallinnoidaan enim-
mäkseen sen suhteen, kuinka organisaatio kerää, varastoi, käyttää ja 
välittää tietoja. (Deadrick ym., 2015) 
 
Einola-Pekkisen ym. (2016, s. 11) mukaan henkilöstöhallinnon kan-
nattaa kehittää toimintaa niin, että digitoidaan kaikki, mikä on digi-
toitavissa ja keskitytään pitämään ihminen pääosassa. Myös Milliga-
nin (2018) mukaan henkilöstöhallinto keskittyy enemmän ihmisiin 
kuin papereihin. Henkilöstöhallinosta on tulossa valmentajan kaltai-
nen, neuvomalla työntekijöitä heidän työuransa aikana ja tulemalla 
keskeiseksi osaksi liiketoiminnan analytiikkaa ja strategiaa. Henkilös-
töhallinto käyttää analytiikkaa ennustamaan ja määrittämään monia 
asioita kuten henkilöstön vaihtuvuutta tai hyvinvointiohjelman on-
nistumista. Virtuaaliset asiakaspalvelijat, chatbotit, voivat esimer-
kiksi kertoa työntekijälle, kuinka monta lomapäivää hänellä on jäl-
jellä. Nuori sukupolvi, milleniaalit, jotka ovat pian suurin ryhmä työ-
paikoilla ovat tottuneet saamaan tietoja välittömästi älylaitteiden 
avulla. Suurin osa työntekijäkokemuksesta, työhakemuksesta etujen 
tai palkallisten vapaiden tarkastamiseen, täytyy olla verkossa saata-
villa digitaalisesti. Tätä nuorempi sukupolvi pitää parempana ja hen-
kilöstöhallinnon onkin pyrittävä tähän.  
 
Mielen (2016) mukaan tulevaisuuden henkilöstöhallinnon rooliin vai-
kuttaa nopea kehitys analytiikassa, henkilöstöhallinnon roolin mer-
kittävyyden kasvu organisaatioiden pitkän aikavälin liiketoiminnan 
suunnittelussa sekä työntekijöiden että potentiaalisten työntekijöi-
den kasvavat tarpeet. Rekrytointitilanteessa henkilöstöhallinnon tu-
lisi etsiä henkilöä, joka ajattelee strategisesti, omaa kokemusta ana-
lytiikasta ja on yrittäjähenkinen. Tulevaisuuden henkilöstöhallinnon 
on suunnattava keskittymistään tiedonkeruuseen. Tiedonkeruujär-
jestelmiä ja malleja kehitetään koko ajan, joten henkilöstöhallinnon 
käytössä olevia työkaluja rakennetaan ja uudistetaan. Tekniset kehi-
tysaskeleet ovat päättymättömiä prosesseja. Henkilöstöhallinnosta 
on tulossa kiinnostavampaa ja haastavampaa. Henkilöstöhallinnon 
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rooli tietojen syöttäjänä ja paperien pyörittäjänä on jäämässä histo-
riaan. Dokumentit ovat saatavissa verkosta tarvittaessa tai uudet rek-
rytoinnit tai päivitykset ovat käsiteltävissä itsepalvelu portaaleissa. 
Monet henkilöstöhallinnon päivittäiset tehtävät automatisoituvat, 
joiden sijaan henkilöstöhallintoon tulee strategisen johtamisen rooli. 
Milligan (2018) mukaan mahdollisesti tulevaisuudessa henkilöstöhal-
linnossa työskentelee mm. HR data tutkijoita, työntekijäkokemus asi-
antuntijoita, kykyjen hankkimispäälliköitä, työnhakijakokemus pääl-
liköitä, suorituskyky valmentajia tai työpsykologeja.  
 
Jokaisella organisaatiolla on oma kuvaus kaikesta siitä toiminnasta, 
joka liittyy organisaation henkilöstöhallintoon. Näitä toimintoja on 
lukemattomia, sisältäen pakollisia tehtäviä kuten palkanlaskenta ja 
rekrytointi tai lailla säädettyjä tehtäviä kuten työterveys , erilaiset ra-
portit tai työsuojelu. Valtaosa tehtävistä on kuitenkin jotakin muuta, 
liittyen esimerkiksi motivaatioon ja kannustamiseen. Erilaisina ai-
koina korostuu erilaiset tarpeet. Menestyvä henkilöstöhallinto osaa 
ajatella ennalta tulevia asioita. (Moisala, 2011, ss. 286-287) Helsilän 
& Salojärven (2013, s. 82) mukaan henkilöstöhallinnolta vaaditaankin 
edelleen lainsäädännön ja työsuhdeasioiden tuntemusta, mutta 
muita hallinnollisia toimia voidaan siirtää enemmän esimiesten suun-
taan kehittyvien HR-järjestelmien avulla. Tällaisia toimia ovat mm. 
työsopimusten tekeminen, työaikajärjestelyt, työajan ja poissaolojen 
seuraaminen. Henkilöstöhallinnossa kehitetään järjestelmiä tarpei-
den mukaisiksi, jolloin näistä saadaan tarvittavia raportteja ja pysty-
tään seuraamaan toimintaa. Esimiehille voidaan rakentaa myös hei-
dän omiin tarpeisiin erilaisia raportteja. Näin henkilöstöhallinnon 
aika voidaan käyttää muihin asioihin, kun esimiehet pystyvät toimi-
maan järjestelmien kanssa itseohjautuvasti.  
 
Työntekijä kohtaa uusia henkilöitä, järjestelmiä ja asioita työssään 
sekä hänellä on esimies, jonka kautta yritetään saada erilaisten asi-
oiden sisältöä ymmärrettäväksi. Henkilöstöhallinto auttaa esimiehiä 
ja muitakin organisaatiossa näiden kannustavassa ja tuloksellisessa 
ohjaamisessa. Esimiehellä on roolinsa työntekijän työnohjauksessa, 
johon vaikuttavat erilaiset lait, normit ja ohjeet. Tässä kohtaa henki-
löstöhallinto tarjoaa asiantuntemustaan esimiesten avuksi. (Moisala, 
2011, ss. 59-60) Moisalan (2011, s. 69) mukaan esimiesten tukeminen 
onkin yksi kaikkein nousevimmista henkilöstöhallinnon osa-alueista.  

 
Myös Weissin (2012, s. 8) mukaan perinteiset henkilöstöhallinnon 
tehtävät kuten rekrytointi, suhteet työntekijöihin, korvaukset ja 
opastaminen ovat välttämättömiä mutta eivät riittäviä auttamaan lii-
ketoimintaa menestymään uusilla kilpailukykyisillä markkinoilla. Joh-
tajat menettävät suurimman tuen, jota henkilöstöhallinto tarjoaa, jos 
henkilöstöhallinto keskittyy ainoastaan näihin asioihin. Henkilöstö-
hallinnon pitäisi keskittyä tarjoamaan strategista arvoa, joka edistää 
kilpailukykyistä liiketoimintaa. Berrios ym. (2012, s. 57) pohtivat 
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myös strategiaa. Henkilöstöhallinnolla on oltava visio ja strategia sa-
malla tapaa kuin koko organisaatiollakin. Vision julki tuominen yhdis-
tää ja herättää henkilöstöhallinnon henkilöstöä saavuttamaan yh-
teistä tavoitetta sekä kertomaan heidän asiakkaille mistä henkilöstö-
hallinnossa on kyse. Toiminta-ajatus selventää henkilöstöhallinnon 
tarkoitusta ja syytä miksi se on olemassa. Toiminta-ajatus myös mää-
rittää tien vision saavuttamiseksi.  
 
Kehusmaan (2011) mukaan työhyvinvoinnin kannalta henkilöstöhal-
linto näyttäytyy vasta, kun apua tarvitaan. Henkilöstöhallintoa pyy-
detään apuun vasta, kun tilanne on jo mennyt pahaksi. Tällöin joko 
esimies tai henkilö itse pyytää apua henkilöstöhallinnon suunnasta. 
On huomattu, että useimmiten fyysiseen pahoinvointiin liittyen hen-
kilö pyytää apua esimieheltään, mutta henkisesti pahoinvoiva ajau-
tuu henkilöstöhallinnon puheille. Kehusmaa kuvaileekin henkilöstö-
hallinnon roolia tällaisissa tilanteissa neuvojana, jolle voidaan tulla 
purkamaan sekä esimiesten että työntekijöiden tasolla pahaa oloaan. 
Tätä korostaa se, että useimmiten henkilöstöhallinto on naisval-
taista, jolloin se koetaan empaattisemmaksi. Kehusmaa korostaakin, 
että henkilöstöhallinnon tulisi siirtyä ongelmanratkaisijasta enna-
koivaksi ja ennaltaehkäiseväksi henkilöstöhallinnoksi. Tämä tukisi 
henkilöstöhallinnon roolia työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan edistä-
jänä. Ongelmana tässä on kuitenkin huomattu se, että vaikka joitakin 
tehtäviä on saatu automatisoitua, on henkilöstöhallinnossa silti aikaa 
vieviä hallinnollisia tehtäviä. Tämän lisäksi henkilöstöhallinnolle saa-
tetaan kaataa uusia asioita tehtäväksi, sillä kukaan mukaan ei niitä 
tee ja lähes kaiken voi perustella liittyvän henkilöstöön. Yleensä em-
paattinen henkilöstöhallinnon joukko ottaa nämäkin tehtäväkseen, 
jottei kukaan olisi tyytymätön. Henkilöstöhallinnon aikaa kuluu siis 
ongelmienratkaisemiseen, hallinnollisiin toimenpiteisiin ja säätämi-
seen ennakoimisen sijaan.  
 
Kehusmaa (2011) kirjoittaa myös, että henkilöstöhallinnolla tehtävät 
ovat lisääntyneet ja myös odotukset henkilöstöhallintoa kohtaan 
ovat kasvaneet. Monet toiminnot kuten henkilöstön kehittäminen tai 
rekrytointi ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi. Tai vaikkapa ke-
hityskeskustelun pitäminen ei ollut aiemmin itsestään selvää. Työn ja 
työvälineiden kehittyminen pakottaa siis henkilöstöhallintoa uudis-
tumiskykyiseksi. Henkilöstöhallinto on se, jonka pitäisi kyetä enna-
koimaan muutoksia ensimmäisenä. 
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3 ESIMIESTYÖ 

Tämä luku käsittelee esimiestyötä, millaisia taitoja esimiestyössä tar-
vitaan, henkilöstöjohtamista esimiehen näkökulmasta sekä esimie-
hen vuorovaikutusosaamista ja persoonallisuutta. Toimivan työyhtei-
sön kannalta esimiehen tulee osata tunnistaa omia heikkouksia ja 
vahvuuksiaan ja luoda arvostusta sekä luottamusta työyhteisöön. Esi-
mies on luomassa työhyvinvointia, motivaatiota ja laadukasta työ-
suoritusta. Tässä luvussa keskitytään esimiestyöhön liittyviin asioi-
hin, jotka ovat nykyiselläänkin tärkeitä, mutta luultavasti tulevaisuu-
dessa nousevat vielä arvostetuimmiksi.  
 
Järvisen (2016) mukaan esimiehen tärkeimpiä tehtäviä (Kuva 6) on 
pitää huolta siitä, että jokainen työntekijä tietää oman tehtävänsä. 
Tämä on vaativaa, sillä työntekijöiden tehtävät eivät pysy muuttu-
mattomina. Esimiesten on myös huolehdittava, että kaikki ymmärtä-
vät oman tehtävänkuvansa yhteyden prosesseihin sekä osaavat 
nähdä oman toimintansa koko organisaation toiminnan osana. Työn-
tekijöille on kerrottava, miksi heidän työnsä on tärkeää. Myös Haka-
sen (2011, s.  79) mukaan esimiestyöhön kuuluu työntekijöiden tuke-
minen kehittymisessä, tietojen jakaminen, työntekijöiden kehittämi-
nen itsensä johtamiseen, päätösten tekemiseen ja aloitteellisuuteen. 
Tavoitteena on saada työntekijä luottamaan itseensä ja omaan teke-
miseensä.  
 

 
 

Kuva 6. Toimiva työyhteisö. (Järvinen, 2016) 

 
Kultanen (2016) on luetellut yhdeksän esimiehelle kuuluvaa tehtä-
vää. Ensinnäkin esimiehen kuuluu johtaa hänelle määriteltyjä tehtä-
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viä ja osata tunnistaa omia vahvuuksia, heikkouksia ja luonteenpiir-
teitään. Tällöin hän osaa tunnista myös oman potentiaalinsa ja mil-
laisia vahvuuksia ja riskejä nämä kantaa sisällään.  Esimiehen tulee 
tunnistaa organisaation tavoitteet, tiedostaa kuinka niihin pyritään 
pääsemään ja tarpeen mukaan osattava kehittää asioita ja tehdä 
muutoksia, joilla tavoitteeseen päästään. Esimies osaa vaatia, että 
sovitut asiat toteutuvat ja toteuttaa myös lupaamansa asiat. Esimie-
hen on osattava tarttua työyhteisössä esiintyviin ongelmatilanteisiin, 
mm. häiriöihin ja konflikteihin pikaisesti. Hänen tulee luoda työyhtei-
söön pelisäännöt mieluiten yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehellä 
kuuluu olla tunneälyä, jämäkkyyttä, päätöksentekokykyä, mutta 
myös rentoutta. Hänen tulee rakentaa työyhteisöä, jossa luotetaan 
ja jossa kaikki voivat olla oma itsensä. Esimiehen pitää kuitenkin hy-
väksyä, että kaikki asiat eivät ole aina mukavia, joskus on puututtava 
asioihin tai vaadittava jotakin.  
 
Myös Kuuselan (2013, ss.  65-68) mukaan esimiestyössä arvostuksen 
osoittaminen on myös yksi tärkeimmistä tehtävistä. Ihmiset kaipaa-
vat arvostusta tärkeiltä ihmisiltä, työpaikalla siis omalta esimieheltä, 
johdolta ja työkavereilta. Jos arvostusta ei ole, saattaa se johtaa si-
toutumattomuuteen henkilöstössä. Jos esimies antaa aikaansa kes-
kustelulle, pidetään sitä arvostuksena. Kun taas kiireistä ja lyhytsa-
naista esimiestä pidetään välinpitämättömänä. Arvostuksen kautta 
syntyy myös luottamus. Jollei luottamusta ole, ei myöskään synny yh-
teistyötä. Luottamus ja arvostus syntyvät vuorovaikutuksessa (Kuva 
7). Esimies osoittaa arvostustaan nostamalla henkilöitä esille ja anta-
malla vaikutusmahdollisuuksia. Arvostusta on toisen työn huomioi-
minen ja sen arvostaminen, ajan antaminen, läsnä oleminen, myön-
teisyys ja helposti lähestyttävyys. Työyhteisön menestyminen riippuu 
siis pitkälti arvostuksesta. 
 

 
 

Kuva 7. Arvostus ja luottamus. (Kuusela, 2013) 
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3.1 Esimiestaidot 

Esimiestyössä tarvitaan keskustelutaitoja, joiden avulla välitetään 
tietoja, annetaan palautetta, motivoidaan, delegoidaan ja ylläpide-
tään ilmapiiriä. Esimiehen on osoitettava kiinnostusta työntekijöiden 
työhön. Esimiehen on myös johdettava työntekoa sekä tehtävä pää-
töksiä ja ratkaisuja itsenäisesti. Joskus näitä on tehtävä kuulematta 
työntekijöitä. Joskus työyhteisö ei pysty sopimaan asioista, jolloin 
esimiehen on otettava kantaa asioihin ja ratkaistava erimielisyyksiä. 
(Järvinen, 2016) Myös Kultasen (2016) mukaan esimiestyöhön kuuluu 
epämukavia asioita, jolloin esimiehen tulee osata ratkoa ja käsitel lä 
ongelmia. Joitakin asioita on vain hoidettava, vaikka se ei tuntuisi-
kaan mukavalta. Esimiehellä tulee olla valmiuksia tällaisiin tilantei-
siin. Kultasen (2009, s. 16) kokemuksen mukaan stressaantuneim-
milla esimiehillä on vielä eilisen tehtävät tekemättä, vaikka esimie-
hen tehtävä olisi johtaa jo huomista. Esimieheltä vaaditaan siis suun-
nitelmallista ja pitkäjänteistä työskentelytapaa.  
 
Esimiehen tehtävä on saada työntekijät motivoitumaan uuden oppi-
misesta ja olemassa olevien taitojen ylläpitämisestä. Esimies voi edis-
tää oppimista kannustamalla tiiminsä työntekijöitä jakamaan osaa-
mistaan. Oman osaamisen jakaminen palkitsee kuulijoita, mutta 
myös jakajaa, joka joutuu tiivistämään ajatuksena muille ymmärret-
tävästi. Ryhmän yhteenkuuluvuus myös paranee, kun tietoja jaetaan. 
Tämä taas edistää ryhmän suorituskykyä. Toimivassa tiimissä jokai-
nen jäsen saa huomiota tasapainoisesti. Tämän vuoksi esimiestyössä 
on tärkeää antaa kannustavaa palautetta ja myös osata ottaa pa-
lautetta vastaan. (Kesti, 2010, ss. 134-135)  
 
Motivaation ylläpitäminen ja lisääminen kuuluu yhdeksi esimiehen 
taidoksi, jossa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Esimiehen tulee 
osata tunnistaa työntekijöiden motivaatiotekijöitä. Hänen tulee siis 
selvittää jokaiselta yksilöltä mitä kukakin haluaa ja toivoo, vaikka 
näitä kaikkia ei pystykään toteuttamaan. (Kultanen, 2016) Kehus-
maan (2011) mukaan esimies tarvitseekin valtavasti ihmistuntemus- 
ja tilannetaitoja, jolloin tunnistetaan muiden tarpeita erilaisissa ti-
lanteissa. Hän on pohtinut, kuinka tarkasti esimies kykenee tunnista-
maan jokaisen yksilön erilaiset tarpeet ja motivaatiot, kun johdetta-
vina voi olla useita erilaisia ihmisiä. Tämän lisäksi jokainen yksilö ko-
kee erilaiset muutostilanteet eri tavalla, jolloin se vaikuttaa heidän 
tarpeisiin ja motivaatioon. Kasslin-Pottier (2009, s. 130) kirjoittaa esi-
miesten taidoista luoda muutospainetta, kun halutaan saada muu-
toksia aikaan. Esimies ei voi vain luoda puoleensavetäviä tavoitteita, 
vaan työntekijän on oltava tietoinen niistä asioista, jotka tekevät 
muutoksesta pakollista. Työntekijällä ei ole motivaatiota muutok-
seen, jos tällaista pakottavaa syytä ei löydy. Tällöin työntekijä  jää 
mieluummin vanhaan tapaan, joka luo turvallisuutta ja tasapainoa.  
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Työolobarometri 2018 mukaan kolme neljäsosaa työntekijöistä ovat 
kokeneet, että esimiehet suhtautuvat muutoksiin myönteisesti ja 
työpaikalla kannustetaan kokeilemaan uusia asioita. Vain hyvin pieni 
osa koki, ettei tällaista kannusta ole. (Lyly-Yrjänäinen, 2019, s. 38) 
Mäen & Pakarisen (2013, s. 181) mukaan muutostilanteissa esimie-
hen tärkein tehtävä on kyetä motivoimaan ja osallistamaan henki-
löitä muutokseen. Esimiehen on oltava läsnä ja annettava aikaa kes-
kustelulle. Esimiestyötä arjessa tulee kasvattaa. Esimiehen tulee 
myös kiinnittää huomiota omaan valmiuteen muutoksen johtami-
sessa.  
 
Hyvä esimies tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jotta tiimin 
suorituskyky olisi paras mahdollinen, esimies osaa tunnistaa puut-
teensa ja etsiä itselleen uusia voimavaroja ja osaamista. Esimies osaa 
siis toimia myös johdettavien kanssa, jotka ovat häntä tietävämpiä. 
(Hakanen, 2011, s.78) Kultasen (2009, s. 25) mukaan esimies, joka ei 
kykene tunnistamaan omia heikkouksiaan vuorovaikutuksessaan, ei 
voi olla edes motivoitunut kehittämään näitä.   
 
Esimies toimii sekä ammatillisen että persoonallisen minuuden 
kanssa tehtävässään (Kuva 8). Ensinnäkin esimies on työyhteisössä 
niin kuin kaikki muutkin ihmiset jakamassa työ- ja oman elämän asi-
oitaan. Esimiesasema erottaa hänet kuitenkin monista muista. Jos 
osaa yhdistää tämän ammatillisen sekä persoonallisen minuuden, on-
nistuu melko varmasti työssään. Ammatillinen rooli ei kuitenkaan 
riitä, koska tätä pidetään etäisenä. Esimiehen täytyy myös olla oma 
persoonansa, jolloin hän voi toimia vuorovaikutteisessa suhteessa 
työntekijöidensä kanssa. Joskus esimies saattaa olla ainoastaan am-
matillisessa roolissaan, jolloin hän luultavasti pelkää menettävänsä 
oman asemansa ja työntekijät voivat ohjailla häntä omilla pyrkimyk-
sillään. Tällainen esimies ei luultavasti usko omiin esimiestaitoihinsa. 
Joskus taas persoonallisuus ohjailee liikaa ammatillista rool ia. Tällai-
set esimiehet ovat yleensä vasta esimiesuran alkuvaiheessa olevia 
henkilöitä, jotka pyrkivät olemaan työntekijöiden kanssa kaverisuh-
teessa. Joillakin esimiehillä on taas vain hankala luonteenpiirre, jol-
loin vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen hänen kanssaan 
voi olla vaikeaa, vaikka hänen asiantuntemuksensa olisikin korkeaa. 
(Järvinen, 2016)  
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Kuva 8. Esimiehen ammatillinen ja persoonallinen minä. (Järvinen, 
2016) 

 
Kasslin-Pottierin (2009, ss. 115-116) mukaan tutkimukset ovat kerto-
neet, että esimiehet ovat yleensä työntekijöitä dominoivampia, sosi-
aalisempia, neuvokkaampia ja sopeutuvaisempia. Esimiehillä on use-
asti myös korkeampi itseluottamus, määrätietoisuus ja motivaatio. 
Esimies voi muuttaa omaa johtamistyyliään, mutta persoonallisuu-
den muuttaminen on haastavampaa. Jo 1960-luvulla tehtyjen tutki-
musten perusteella on havaittu esimiesten olevan keskittyneitä joko 
tehtävään tai työntekijöihin. Edelleen käydään keskustelua siitä, 
onko esimiehellä oltava taitoja johtaa sekä tehtäviä että ihmisiä. Es i-
mies, joka luo hyvää ilmapiiriä ja tuloksia useasti taitaa nämä molem-
mat. 

3.2 Vuorovaikutus esimiestyössä 

Vuorovaikutus on viestien vaihtamista, sanallista ja sanatonta vies-
tintää. Vuorovaikutustilanteissa luodaan ja otetaan selvää erilaisista 
viesteistä. Vuorovaikutusta on mm. puhe, sanat, hiljaisuus, eleet, 
kuunteleminen ja havaitseminen. (Isotalus & Rajalahti, 2017) Vuoro-
vaikutus on normaalia inhimillistä käyttäytymistä, jota ilman ei olisi 
olemassa mitään uutta. Vuorovaikutuksen hyödyntämiseksi voidaan 
käyttää erilaisia tapoja, joilla tarkennetaan, kysytään ja kyseenalais-
tetaan. Vastavuoroisuus ja keskinäinen arvostus toisia kohtaan on 
työyhteisössä avainasemassa. Tähän kuuluu se, että muiden näkökul-
mia kuunnella ja huomioidaan sekä itse osataan esittää asiat toisen 
näkökulmasta ymmärrettävästi. (Juholin, 2008, s. 61) Kilpisen (2017, 
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s. 17) sanoin, tulevaisuudessa tarvitaan johtajia, jotka osaavat vuo-
rovaikutuksen keinoja käyttäen viestiä ja vaikuttaa henkilöstön aja-
tuksiin ja päätöksiin positiivisesti.  
 
Kaikilta löytyy jonkinlaista vuorovaikutusosaamista. Toiset selviyty-
vät siitä paremmin, toiset heikommin, mutta siinä voi kehittyä. Tie-
dot, taidot ja motivaatio vaikuttavat vuorovaikutusosaamiseen. Vuo-
rovaikutustaidot ovat havaittavissa, esimerkiksi katsekontakti, ohjei-
den antaminen, tuen antaminen, ristiriitatilanteissa käyttäytyminen 
tai motivointi. Mittareina vuorovaikutusosaamisessa käytetään te-
hokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Taitava vuorovaikutusosaaja 
käyttäytyy myös eettisesti oikein. (Isotalus & Rajalahti, 2017, ss. 22-
23) 
 
Isotaluksen & Rajalahden mukaan (2017, ss. 34-38) jokaisessa amma-
tissa tarvitaan vuorovaikutusosaamista, alakohtaista vuorovaikutus-
osaamista. Tällaiset vuorovaikutustilanteet opitaan alakohtaisesti. 
Johtajillakin eri aloilla johtamisviestintää voidaan toteuttaa eri ta-
voin. Johtajan ja työntekijän vuorovaikutussuhteillekin on ominaisia 
piirteitä. Johtajilla on erilaisia näkökulmia, oikeuksia aja velvollisuuk-
sia kuin työntekijöillä. Kyseessä ei siis ole tasavertainen suhde. 
Näissä vuorovaikutussuhteissa saattaa olla jännitteisyyttä. Johtaja 
joutuu myös kohtaamaan erilaisia tunteita vuorovaikutustilanteissa, 
jolloin hänen on osattava näyttää myös omia tunteita, mutta ei kui-
tenkaan liian paljoa. Johtajan on myös osattava säädellä yksityisyyt-
tään. Johtajien johtamistavat vaikuttavat myös vuorovaikutukseen. 
Johtajien työhön kuuluvat sekä ihmisten johtaminen, että asioiden 
johtaminen. Tutkimusten mukaan johtajan johtamistyyli vaikuttaa 
henkilöstön työtyytyväisyyteen. Molempien, ihmisten ja asioiden, 
johtamiseen tarvitaan vuorovaikutustaitoja.  
 
Juholinin (2008, ss. 92-97) mukaan yleensä esimies tietää enemmän 
asioita ja hänen vastuullaan on viestiä näistä asioista. Esimiehen tu-
lee ymmärtää hänellä olevan tiedon merkitys toisille ja osata jakaa 
tätä tietoa oikeille henkilöille. Edelleen useat esimiehet koetaan tie-
tojen jarruttajana. Esimiehet eivät monesti osaa ajatella, että heillä 
oleva tieto voi olla ajateltua tärkeämpää. Epämukavia tilanteita voi 
tulla työntekijöille, jos he eivät pysty vastaamaan joihinkin asioihin 
tai tietävät jostakin asiasta vähemmän kuin esimerkiksi asiakas. Esi-
miehen on siis viestittävä ajantasaisia tietoja työntekijöilleen, mutta 
hänen on kuitenkin osattava miettiä mikä tieto on kenellekin tärkeää, 
jotta ketään ei kuormiteta liikaa. Kultanen (2016) pitääkin esimies-
työssä haastavana tietojen jakamista, mitä tietoa jaetaan ja kenelle. 
Joidenkin tietojen itsellä pitäminen saattaakin olla esimiehelle stres-
saavaa ja lisätä henkistä rasitusta.  
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”Työyhteisön viestintä eli organisaatioviestintä on prosessi, tapah-
tuma, jossa merkityksien antamisen kautta tulkitaan sellaisten asioi-
den tilaa, jotka koskevat työyhteisön toimintaa tai sen jäsenten yh-
teisöllistä toimintaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoi-
suuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta” 
(Åberg, 2006, s. 96). Juholin (2008, ss. 30-31) kirjoittaakin, että tie-
totyötä ei pysty tekemään ilman, että osaa kommunikoida muiden 
kanssa. Osaaminen viestinnässä jaetaan neljään alueeseen, jotka ko-
rostuvat erilaisina aikoina toisilla tavoilla. Ensimmäisessä alueessa on 
välttämätöntä käyttää taitoa ilmaista itseään puhuen, kirjoittamalla 
ja keskustelemalla. Toisessa alueessa kehitetään suhteita muiden 
kanssa. Kolmannessa alueessa tarkastellaan taitoa käyttää monia vä-
lineitä viestinnän hallitsemiseksi. Viimeisenä alueena on nimetty 
strategia eli saavutetun osaamisen käyttäminen erilaisissa viestintä-
tilanteissa. 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän opinnäytetyön tavoite oli löytää erilaisia tulevaisuudenkuvia 
esimiestyöhön ja niihin työkaluihin, joita henkilöstöhallinto tulee tar-
joamaan esimiehille. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset käsittele-
vät esimiestyön tulevaisuutta ja henkilöstöhallinnon tulevaisuuden 
tarjoamia palveluja; mitä työn murros tarkoittaa esimiestyössä sekä 
millaisia työkaluja henkilöstöhallinto pystyy tarjoamaan esimiehille 
tulevaisuudessa. Tässä luvussa kerrotaan, kuinka näitä asioita tutkit-
tiin. Opinnäytetyö toteutettiin ennakointitutkimuksena ja laadulli-
sena tutkimuksena.  

4.1 Kohderyhmä 

Haastatteluihin valittiin kaksi kohderyhmää: henkilöstöhallinto ja esi-
miehet. Haastatteluihin valikoitui siis henkilöitä Hämeen ammatti-
korkeakoulun henkilöstöhallinnosta sekä esimiesasemassa olevista 
henkilöistä, joilta haluttiin saada omia näkemyksiä tulevaisuuden esi-
miestyöhön liittyen. Haastatteluun valikoitiin esimiehiä eri perus- ja 
tutkimusyksiköistä. Yksiköt, joista esimiehiä osallistui, olivat HAMK 
smart, HAMK bio, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikkö, kir-
jasto ja henkilöstöpalvelut. Esimiesten haastatteluun osallistui kuusi 
koulutuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja henkilöstöhallinnon pääl-
likköä. Henkilöstöhallinnon haastatteluun osallistui viisi  henkilöstö-
hallinnon asiantuntijaa. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä (Kuva 9) käytettiin ryhmähaastattelua, tule-
vaisuustaulukkoa sekä skenaariotyöskentelyä. Aineistoa kerättiin en-
sin teema- ja ryhmähaastatteluilla. Ryhmähaastatteluun valittiin 
henkilöitä Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöhallinnosta sekä 
esimiesasemassa olevista henkilöistä. Opinnäytetyön aihe tuntui 
kiinnostavan, sillä ainoastaan yksi haastatteluun kutsutuista ei pääs-
syt osallistumaan päällekkäisyyksien vuoksi. Haastatteluista saatua 
aineistoa analysoitiin tulevaisuustaulukon avulla. Tulevaisuustaulu-
kon pohjalta on hahmoteltu vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, joista 
tähän opinnäyteyöhön on valittu kolme skenaariota. Aikajänteeksi 
skenaarioiden muodostumiselle rajattiin seuraavat kymmenen 
vuotta, vuoteen 2030 saakka. 
 
 

 
 

Kuva 9. Tutkimusmenetelmät. 

 
”Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen 
maailma, joita yhdessä voidaan tarkastella elämismaailmana. Elämis-
maailma tarkoittaa sitä yleisintä kokonaisuuttaa, jossa ihmistä 
yleensä voidaan tarkastella: se on merkitysten kokonaisuus, joka 
muodostuu tutkimusten kohteista, joita ihmistutkimuksessa tarvi-
taan, nimittäin yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvo-
todellisuuden ja yleisesti ihmisten välisten suhteiden kohteista” 
(Varto, 2005, s. 28). 

4.2.1 Ryhmähaastattelu 

Ryhmähaastattelussa on tyypillisesti mukana 6-12 henkilöä, joka kes-
tää yleensä 1-3 tuntia. Ennen ryhmähaastattelua määritellään mitä 
tietoja haastattelusta halutaan. Sitten arvioidaan, ketä halutaan 
haastatteluun, jotta tavoitteet saavutetaan. Ryhmähaastattelut use-
asti nauhoitetaan ja kirjoitetaan vasta myöhemmin puhtaaksi. (Moi-
lanen ym., 2014, ss. 111-112) Vallin (2018, ss. 29-32) mukaan haas-
tateltavat on osattava valita niin, että heille on tarvittavaa tietoa ja 
kokemusta. Aina ei parhaita mahdollisia haastateltavia kuitenkaan 
löydy, jos he vaikkapa kieltäytyvät haastattelusta. Sähköpostin ja so-
siaalisen median kautta tehtävät yhteydenotot ovat yleisimpiä. Haas-
tattelukutsussa kannattaa painottaa myös sitä, miksi juuri häntä ha-
lutaan haastatella. Henkilöitä, jotka ovat suostuneet haastatteluun 
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on motivoinut mm. tilaisuus kertoa omista mielipiteistä, kokemuk-
sista tai omasta organisaatiosta. Nimensä mukaisesti teemahaastat-
telussa teemat on valittu etukäteen. Haastattelijalla on jonkinlainen 
haastattelurunko valmiina, mutta varsinaisia yksittäisiä kysymyksiä ei 
ole. Teemojen laajuus voi vaihdella sen mukaan ketä haastatellaan.  
 
Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse kutsut haastatteluun (Liite 
1, Liite 2), joihin heillä oli muutama viikko aikaa vastata myöntävästi. 
Ensin haastateltiin esimiehistä koostuvaa ryhmää Skype-kokouksen 
avulla syyskuussa 2019. Alun perin oli tarkoitus järjestää haastattelu 
kasvotusten, mutta hektisessä työympäristössä Skype-kokous auttoi 
tavoittamaan enemmän haastateltavia. Ainoastaan yksi haastatte-
luun kutsutuista esimiehistä ei päässyt osallistumaan haastatteluun  
päällekkäisen tapaamisen vuoksi. Toinen haastattelu järjestettiin 
myöskin syyskuussa 2019 kasvotusten henkilöstöhallinnon edusta-
jille. Kaikki tähän ryhmään kutsutut osallistuivat haastatteluun. Tä-
män haastattelun päätteeksi kerrottiin myös esimiesten haastatte-
lussa ilmenneitä asioita, joita he kaipaavat henkilöstöhallinnolta.  

 
Molempien haastattelujen alkuun kerrottiin vielä haastateltaville 
mikä oli aiheena, mitkä ovat opinnäytetyön tutkimuskysymykset sekä 
viitekehys. Nämä oli jo aiemmin kertaalleen haastattelukutsussa ker-
rottu. Haastattelut nauhoitettiin ja näistä tehtiin muistiinpanot haas-
tattelujen jälkeen. Molempien ryhmien haastatteluun varattiin aikaa 
1,5 tuntia. Haastattelutilaisuudet olivat rentoja ja vapautuneita ja 
molemmissa ryhmissä jokainen haastateltava pääsi ääneen, joten 
haastateltavien määrä tuntui juuri sopivalta. 
 
Haastatteluja varten koottiin erilaisia teemoja mahdollisista tulevai-
suuden kehityssuunnista henkilöstötyöhön liittyen, joiden pohjalta 
käytiin keskusteluja. Varsinaisia haastattelukysymyksiä ei ollut, sillä 
kyseessä oli teemahaastattelu. Esimiesten ryhmän kanssa keskustel-
tiin tulevaisuuden esimiestaidoista. Tämän lisäksi keskusteltiin seu-
raavien teemojen kautta tulevaisuuden esimiestyöstä; teknologia, 
globalisaatio, demografiset tekijät, henkilöstöhallinto, itseohjautu-
vuus, motivointi, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi. Henki-
löstöhallinnon ryhmän kanssa keskusteltiin samoista teemoista kes-
kittyen siihen, millainen on henkilöstöhallinnon rooli esimiesten tu-
kena tulevaisuudessa. 

4.2.2 Tulevaisuustaulukko 

Tulevaisuustaulukon avulla kerätään materiaalia skenaarioita  varten. 
Organisaatio saa tästä häivähdyksiä tulevaisuudenkuvista. Taulu-
kossa on tavallisesti muuttujia ja näiden todennäköisiä vaihtoehtoja 
toteutua. (Moilanen ym., 2014, s. 147) Tulevaisuudentaulukon avulla 
voi luoda loputtoman määrä skenaarioita. Taulukkoon voidaan valita 
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muuttujiksi vaikkapa ilmiöitä, kehityssuuntia, megatrendejä, heik-
koja signaaleja tai villejä kortteja. (Vuorinen, 2013, s. 115) 

 
Ryhmähaastatteluiden jälkeen analysoitiin tästä saatua aineistoa tu-
levaisuustaulukon avulla. Tulevaisuustaulukkoon koottiin muuttujia, 
jotka todennäköisesti ovat kehityssuuntia ja megatrendejä. Muuttu-
jiksi valittiin vuorovaikutus, teknologia, demografiset tekijät, globali-
saatio, itseohjautuvuus, motivointi, työhyvinvointi, elinikäinen oppi-
minen, valmentaminen, yhteisöllisyys, henkilöstöhallinto ja esimies-
taidot. Kaikille näille muuttujille annettiin kolme mahdollista toteu-
mavaihtoehtoa. Toteumavaihtoehdoiksi valittiin nykytila, unelmati-
lanne ja uhkakuva.  

4.2.3 Skenaariotyöskentely 

Skenaariot ovat yksi mahdollinen menetelmä analysoida tulevai-
suutta. Skenaariot ovat eräänlaisia tarinoita ja kertomuksia, joiden 
avulla pyritään saamaan tulevaisuudenkuvia. Skenaario kuvaa yhtä 
tulevaisuuden suuntaa ja on peruskäsite tulevaisuudentutkimukselle, 
jolla on aina alku ja loppu. Skenaarioiden avulla ei ennusteta tulevai-
suutta, vaan ne ovat vaihtoehtoisia kuvauksia mahdollisista tulevai-
suudenkuvista. Skenaariot ovat työkaluja strategiatyöhön. Nykyti-
lanne, megatrendit ja muut kehityssuunnat ovat skenaarioiden tutki-
muskohteena.  (Moilanen ym., 2014, ss. 146-147) Bergmanin, Kuusen 
& Salmisen (2013, ss. 179-180) mukaan skenaariot kuvaavat organi-
saation tulevaisuudenkuvaa ja kehitystä nykyisestä tulevaisuuteen, 
jotka perustuvat oletuksiin.  
 
Bergman ym. (2013, s. 179) kirjoittavat myös nykyaikaisesta tulevai-
suudentutkimuksesta, johon skenaariot kuuluvat. Skenaarioiden 
avulla analysoidaan ja pohditaan mahdollisuuksia ja todennäköisyyk-
siä, jotka ovat pohjana toteutettavalle tulevaisuudelle. Organisaation 
teot ja valinnat ovat siten vaikuttamassa tulevaisuuteen. Skenaario-
työskentely, vaihtoehtojen ja muutosten havainnointi, kyseenalais-
taa aikaisemmat menestykseen johtaneet tekijät, koska tulevaisuus 
ei rakennu menneisyyden varaan.  
 
Vuorisen (2013, ss. 110-111) mukaan organisaatio voi skenaarioiden 
avulla kyseenalaistaa omia käytäntöjään. Skenaariot ovat apuväli-
neinä varauduttaessa erilaisiin tulevaisuuksiin samanaikaisesti. Suo-
siteltavaa on rakentaa 3-5 skenaarioita yhtä aikaa. Skenaariotyösken-
telyllä (Kuva 10) on kahdenlaista ajatusmallia, tutkiva ja tavoitteelli-
nen skenaario. Tutkiva skenaario tutkii entisaikojen sekä tämän het-
ken suuntauksia ja yhdistää niitä tulevaisuuteen. Tavoitteellinen ske-
naario taas perustuu rakennettuihin tulevaisuudenkuviin, joita tavoi-
tellaan.  
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Kuva 10. Skenaariotyöskentelyn prosessi. (Vuorinen, 2013, s. 112) 

  
Tulevaisuustaulukon valmistuttua, yhdisteltiin mahdollisia vaihtoeh-
toja kultakin riviltä ja näistä luotiin kehityspolkuja eli skenaarioita. 
Skenaarioita luotiin kolme kappaletta ja ne kirjoitettiin tarinan muo-
toisiksi. Kirjoitettaviksi skenaarioiksi valittiin hyvin erilaisia vaihtoeh-
toja, jolloin saatiin laaja skaala erilaisia tulevaisuuspolkuja. 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tutkimuksen tuloksia. Ensim-
mäisissä kappaleissa esitellään haastattelujen teemojen; työhyvin-
vointi, teknologia, globalisaatio, demografiset tekijät, itseohjautu-
vuus, motivointi ja osaamisen kehittäminen, kautta molemmissa 
haastatteluissa ilmenneitä asioita. Näiden jälkeen esitellään tulevai-
suustaulukon syntyminen aiemmin esitettyjen haastattelutulosten 
perusteella. Lopputuloksena syntyi kolme skenaarioita tulevaisuus-
taulukon pohjalta, jotka on esitelty tämän luvun lopussa.  

5.1 Haastattelutulokset 

Haastattelutuloksena syntyi esimiesten ja henkilöstöhallinnon edus-
tajien ajatuksia ja mielipiteitä tulevaisuuden esimiestyöhön liittyen, 
joita tässä luvussa esitellään. Haastattelutulokset esitetään siinä jär-
jestyksessä kuin niitä on käsitelty haastatteluissakin. Tuloksien esit-
telyn yhteyteen on lisätty haastateltavien sitaatteja, jotka on mer-
kitty joko kirjaimella E (esimies) tai H (henkilöstöhallinto). Haastatte-
lujen ansiosta löytyi myöskin kehityskohteita, joita haastateltavat 
ryhmät toivoivat toisiltaan. Molemmat ryhmät, esimiehet ja henki-
löstöhallinto, olivat monissa asioissa hyvin yksimielisiä. Molemmat 
ryhmät nostivat myös esille samankaltaisia asioita. Varsinkin ihmislä-
heisyys ja vuorovaikutus korostuivat molempien ryhmien vastauk-
sista. Erityisesti henkilöstöhallinto korosti arvostusta ja luottamusta, 
jotka vaikuttavat esimiesten työn onnistumiseen. Henkilöstöhallinto 
toivoi esimiehille lisää itseohjautuvuutta kehittää itse omaa esimies-
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työtään. Esimiehet toivoivat taas henkilöstöhallinnolta enemmän tu-
kea esimiehille, jolloin henkilöstöhallinto johtaisi esimiestyön kehit-
tymistä. 

5.1.1 Työhyvinvointi 

Esimiesten suurimmaksi teemaksi muodostui työhyvinvointi. Lähes 
kaikki asiat saatiin jollain tapaa liitettyä työhyvinvointiin. Haastatte-
lussa todettiinkin, että työhyvinvointi ei voi olla mikään yksittäinen 
osa-alue, vaan se liittyy ja pitää liittää kaikkeen esimiehen tekemi-
seen. Kun työhyvinvointiasiat ovat kunnossa, henkilöstö suoriutuu 
tehtävistään paremmin. Työhyvinvointi on pieniä asioita  ja yhteisiä 
sääntöjä. Työhyvinvointi tulee olemaan yksi kilpailutekijä organisaa-
tioille rekrytointi vaiheessa tulevaisuudessa. Esille tuli myös nuorem-
man sukupolven ajatukset työhyvinvoinnin merkittävyydestä. Ne 
ovat luultavasti erilaisia kuin nykyisin, joten esimiesten tulee valveu-
tuneesti seurata muutoksia. Työ on vain yksi osa elämää. Ihmisten 
johtaminen ja erityisesti erilaisten ihmisten ymmärtäminen eli ihmis-
läheinen ote esimiestyöhön oli useasti esillä.  
 

”Ihmiset alkaa olemaan entistä erilaisempia, on erilaisia 
piirteitä ja elämäntilanteita, joita pitää pystyä huomioi-
maan.” (E1) 

 
”Tuolta nuori sukupolvi tulee ja ylipäätään työ merkitsee 
ehkä ihan eri asiaa heille kuin meille ja varsinkin suuremmille 
ikäluokille, varmasti työhyvinvointikin merkitsee sellaisia asi-
oita mitä esimiehenä ei nyt osaa edes kuvitellakaan.” (E5) 

 
Esimiehet kaipasivat enemmän huomion kiinnittämistä heidän 
omaan työhyvinvointiin ja ajan antamiseen, jolloin voidaan olla 
enemmän oman tiimin kanssa. Esimiehet kaipasivat myös ohjausta ja 
sparrausta, esimerkiksi vaikeisiin ihmissuhde asioihin liittyen. Edelly-
tykseksi esimiestyön onnistumiselle annettiinkin ajan antaminen esi-
miestyöhön. Haastattelussa toivottiin enemmän esimiehille työkaluja 
kehittää omaa työtään. Työn murroksen muotoilema monimuotoinen 
henkilöstö lisääntyy tulevaisuudessa. Näiden hallinnoimiseen esimie-
het kaipaavat myös työkaluja.  Työhyvinvointi ja työterveysasiat oli-
vat suurin asia, johon toivottiin henkilöstöhallinnon panostusta. Li-
säksi toivottiin työterveyteen liittyen enemmän ennaltaehkäisevää 
työtä.  
 

”Työhyvinvointiin pitää koko organisaation panostaa ja 
siihen pitää tulla lisää apuja henkilöstöhallinnosta.” (E2) 
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”Mitkä edellytykset esimiehelle pitää antaa tehdä sitä 
esimiestyötä? Pitää olla aikaa ja työkaluja käytössä, pi-
tää osata olla esimies eli tarvitsee oppimista esimiestyö-
hön.” (E1) 

 
Myös henkilöstöhallinnon mukaan työhyvinvointi koostuu tasa-arvoi-
sesta kohtelusta ja selkeistä yhtenäisistä toimintatavoista. Tällaisia 
henkilöstöhallinnon näkökulmasta voisi olla vaikkapa yhtenäinen 
palkkarakenne. Työhyvinvointi lähtee myös pitkälti esimiestyösken-
telystä. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös arvostus ja työn merkityk-
sellisyyden luominen. Jokainen on yksilönsä ja jotta työssä viihdy-
tään, tarvitsee esimiehellä olla ihmistuntemusta. Yhteisöllisyys kuu-
luu myös työhyvinvointiin. Yhteisöllisyyden luomiseksi henkilöstöhal-
linto voisi järjestää yhteisiä tapahtumia. Yhteisöllisyys rakentuu luot-
tamuksesta. Henkilöstöhallinto voisi rakentaa yhteisöllisempää suun-
taa vaikkapa yhteisöllisyyspalveluilla. Tähän voisi kuulua yhteisölli-
syysasiantuntija, joka kehittää yhteistyötä organisaatiossa. 
 

”Meillä pitää olla selkeät kuviot, mistä mitäkin saadaan. 
Ettei kenenkään työhyvinvointiin ainakaan vaikuta laske-
vasti se, että joku kokisi jääneensä paitsioon. Että on sel-
keät mallit, pitää tuottaa läpinäkyvä järjestelmä.”  (H2) 
 
”Yksi mikä nousee aina, on se toisen arvostus. Miten yh-
den työntekijän työtä arvostetaan. Miten esimies osaa 
sanoa sen, että työtä arvostetaan.” (H2) 
 
”Pitäisikö seuraava rekrytointi olla yhteisöllisyysasian-
tuntija? ” (H5) 

 
Taustajärjestelmiä pidettiin ennakoivana työnä. Esimerkiksi Hämeen 
ammattikorkeakoulussa juuri PowerBi:llä tuotetut MyBi ja BossBi 
työkalut ovat helpottamassa sekä työntekijöiden että esimiesten 
työtä. He löytävät yhdestä järjestelmästä itseään tai työntekijöitään 
koskevia tietoja, joita on yhdistetty useista eri järjestelmistä. Muina 
työkaluina henkilöstöhallinto voisi järjestää koulutuksia mm. vuoro-
vaikutusosaamiseen tai palautteenantoon liittyen. Henkilöstöhallin-
non tuki on myös tarjota esimiehille vaikkapa vertaistukimentoroin-
tia. Henkilöstöhallinto voisi tuoda työkaluja myös psykologin avulla. 
Jos henkilöstöhallinnossa olisi oma psykologi, voitaisiin tarjota esi-
merkiksi henkilöarviointeja tai muita palveluja. Psykologin palvelu 
omassa talossa voisi myös madaltaa kynnystä avun kysymiseen ja toi-
mia ennaltaehkäisevänä työnä. Tulevaisuudessa myös henkilöstöhal-
linnossa työskentelevän tarvitsee olla vielä parempi ihmistuntija. 
 

”Pitäisikö meillä vaikka olla joku psykologi HR:ssä? Toisi-
han se varmasti työkaluja.” (H5) 
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5.1.2 Teknologia 

Esimiesten ryhmässä teknologian uskottiin vaikuttavan saavutetta-
vuuteen, varsinkin globaaleissa tiimeissä. Teknologian toivottiin tuo-
van enemmän ennustettavuutta esimiestyöhön ja ympärille oleviin 
asioihin. Teknologian negatiivisena puolena mainittiin kuitenkin jat-
kuva saatavilla oleminen. Teknologian avulla esimies saattaa saada 
enemmän tietoa joistakin asioista ja voi näin perustella joitakin asi-
oita paremmin. Teknologia tuo siis joitakin asioita näkyville nopeam-
min ja näin näihin voidaan reagoida aikaisemmin. Esimerkkinä täl lai-
sesta mainittiin työntekijöiden jaksaminen. Teknologian avulla ihmi-
set saavat enemmän aikaa asiantuntijuudelle, jolloin rutiiniomaiset 
työt tulee pienenemään. Esimiehen tehtävänä on myös opettaa teke-
mään asioita eri tavalla, kun rutiinitöitä ei enää ole. Teknologiaa pi-
täisi haastattelun mukaan myös oppia esimiestasolla hyödyntämään 
enemmän, esimerkiksi järjestelmien käytön hyödyntäminen. Tekno-
logian avulla myös itseohjautuvuus lisääntyy, etätyön mahdollisuu-
det kasvavat sekä välttämättä kaikkia toimitiloja ei enää tarvita. 
 

”Etätyön mahdollisuus erilaisissa tehtävissä kasvaa. 
Tämä vaatii esimieheltä sitä, että osaa itse käyttää ja 
hyödyntää kaikenlaisia juttuja. Aina on jotain uutta oh-
jelmaa tai vastaavaa.” (E2) 

 
Teknologian tuomat mahdollisuudet ovat ehdottomasti henkilöstö-
hallinnon näkökulmasta enemmän mahdollisuus kuin uhka. Henkilös-
töhallinnon ryhmä uskoi, että kaikkea esimiesten työtä ei voi yrittää-
kään kuitenkaan korvata teknologian avulla. Teknologian avulla hen-
kilöstöhallinto pystyy tuottamaan paljon dataa. Tämän avulla taas 
tiettyjä asioita saadaan nopeasti tietoon ja saadaan myös aivan uusia 
tietoja. Tällöin esimies pystyy keskittymään enemmän siihen varsi-
naiseen esimiestyöhön, sellaiseen työhön, jota teknologia ei voi 
tehdä; inhimillisyyteen, kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Henki-
löstöhallinnon mukaan esimiehiä tarvitaan juurikin tähän inhimilli-
seen kohtaamiseen. Henkilöstöhallinto näkee, että monet esimiesten 
ja henkilöstöhallinnon prosessit poistuvat välistä, jolloin käytetään 
enemmän raportointia tiedon saamiseksi. Henkilöstöhallinnon mie-
lestä esimerkiksi lakiin tai työehtosopimuksiin perustuvia asioita, 
vaikkapa sairausloman hyväksyminen, ei esimiehen tarvitsisi olla hy-
väksymässä. Esimies voisi näistäkin saada vain raportin. Näin esimie-
hille vapautuisikin enemmän aikaa ihmisläheiseen johtamiseen, jo-
hon heitä eniten tarvitaan. Samalla kyseenalaistettiin mihin kaikkeen 
esimiestä enää tarvitaan hallinnolliseen työhön liittyen? Tiimien us-
kotaan muuttuvan entistä itseohjautuvimmiksi.  
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”Me pystytään tuottamaan niin paljon esimiestyön tu-
eksi dataa. Esimies voisi keskittyä enemmän varsinai-
seen esimiestyöhön ja inhimillisyyteen, jota teknologia 
ei voi tehdä.” (H2) 

 
”Ei koskaan saa unohtaa sitä ihmistä, teknologia on vain 
väline.” (H4) 

5.1.3 Globalisaatio 

Globalisaation teemassa tuli vahvasti esille Hämeen ammattikorkea-
koulun strategia, joka tähtää kansainvälisyyteen. Kasvavan kansain-
välisyyden myötä esiin tuli kulttuurien väliset kohtaamiset, jotka voi-
vat tuottaa ongelmia. Hierarkiat ja työsuhteisiin liittyvä asiat nousi-
vat esille, jotka saattavat olla toisessa kulttuurissa aivan erilaiset kuin 
Suomessa. Henkilöstöhallinnon on keksittävä työkaluja tähän. Kun 
organisaatioon tulee uusia ulkomaalaisia henkilöitä, voisi henkilöstö-
hallinto suunnata valmennusta esimiehille. Tällöin heidän olisi hel-
pompi valmistautua siihen mitä tarkoittaa, kun ulkomaalainen työn-
tekijä tulee omaan tiimiin. Henkilöstöhallinto onkin vahvasti mukana 
ulkomaisissa rekrytoinneissa ja tulee olemaan esimiesten tukena 
tässä. Henkilöstöhallinto hoitaa perehdytysprosessit kuntoon myös 
ulkomaalaisille työntekijöille. Toki substanssin perehdytys pitää edel-
leen tulla rekrytoineesta yksiköstä. Henkilöstöhallinnon on myös 
suunniteltava perehdytysprosessi esimiesasemassa olevalle ulko-
maalaiselle työntekijälle.  
 

”Suomessa on totuttu hyvin tasa-arvoiseen kulttuuriin, 
mutta voi olla, että toisissa maissa, esim. naisen asema 
ei ole niin sanottu kuin se Suomessa on. Se saattaa ai-
heuttaa esimiehille haasteita, kun hän tekee työryhmiä 
kansainväliseen ympäristöön.” (E6) 

 
Henkilöstöhallinnon tulisi myös ottaa enemmän osaa rekrytointien 
kansainväliseen markkinointiin, jolloin saadaan haluttuja työnteki-
jöitä rekrytoitua. Esimiesten mukaan globalisaatio lisää myös muu-
tosjohtajuuden tarvetta, sitä kuinka saada henkilöstö ohjattua oike-
aan suuntaan ja kuinka tähän reagoidaan tarpeeksi nopeasti . Henki-
löstöhallinto voisi luoda helpon polun ulkomaalaisten rekrytointiin, 
jolloin esimiesten ei tarvitsisi hallita koko prosessia yksinään. Henki-
löstöhallinto voisi pohtia etukäteen mitä kaikkea tulee huomioida en-
nen kuin henkilö on Suomessa, esimerkiksi asunnon hankkiminen.  
 

”Saataisiin HR:n prosessit niin toimiviksi tukemaan sitä, 
että esimiehen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen vaan 
ne olisi valmiina hänelle jossain paketissa.”  (H2) 
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Henkilöstöhallinnossa pohdittiin myös sitä, kuinka autetaan esimie-
hiä, jos työntekijä ei koskaan edes tule Suomeen eli kuinka autetaan 
etäjohtamisessa. Tällöin ainakin yhteistyö IT-osaston kanssa tulee 
tärkeäksi ja teknologia tulee varmasti tässä avuksi. Toimivat yhteydet 
ja toisessa päässä olevien taidot hallita tekniikkaa olivat myös poh-
dinnassa, kun mietittiin etäjohtamisen mahdollisuuksia. Esiin nousi 
myös näkökulma entä, jos esimies onkin ulkomaalainen. Kuinka pal-
jon enemmän tukea henkilöstöhallinnon on annettava tällaisille esi-
miehille? Organisaation johtamiskulttuurin esiin tuominen tulee ole-
maan tärkeää.  
 

”Globalisaatiota pitää miettiä myös siltä kantilta, että 
työntekijä ei koskaan edes tule tänne.” (H1) 
 
”Varmaan joutuu tekemään yhteistyötä ainakin IT:n 
kanssa, että yhteydet saadaan toimimaan. Tai osaako 
vastaanottava pää käyttää tekniikkaa?” (H4) 

5.1.4 Demografiset tekijät 

Työvoiman ikääntyminen ja väestön vähentyminen, demografiset te-
kijät, lisäävät entisestään sitä, että henkilöstöstä olisi pidettävä en-
tistä enemmän huolta. Esimiehet uskoivat, että henkilöstölle pitää 
tarjota enemmän mahdollisuuksia kehittyä ja tehdä työstä entistä 
mielekkäämpää. Ihmiset ovat pidempi-ikäisiksi töissä, jolloin heidän 
on oltava tietoisia mitä muutoksia teknologia tuo tullessaan. Tässä 
kohtaa esimiehen tulee pohtia miten tukea ikääntyviä työntekijöitä. 
Ikäjohtaminen korostuu siis suurempaan rooliin.  

 
”Osaajapula on sellainen asia, että pitää pystyä teke-
mään työstä mahdollisimman mielekästä ja antaa kehit-
tymisen mahdollisuuksia kaikille riippumatta lähtöta-
sosta.” (E1) 

 
”Miten tuetaan ikääntyviä henkilöitä, että pysyy oikeu-
denmukaisuus ja tasa-arvo siinä, ettei nuoret osaajat, 
joista halutaan pitää kiinni, jyrää kaikkia.” (E5) 

 
Henkilöstöhallinnon mukaan työn tekeminen ja käsitys siitä on eri-
laista eri sukupolvien välillä. Nuorempi sukupolvi on sinut pätkätöi-
den, määräaikaisuuksien ja projektien kanssa. Esimiehelle saattaa 
tulla haasteita, kun työntekijöitä tulee ja menee ja on mukana erilai-
sissa projekteissa. Organisaation tulisi antaa erilaisia joustoja eri ikäi-
sille ja eri elämäntilanteessa oleville, esimerkiksi etätyömahdolli-
suuksia laajemmin. Henkilöstöhallinnon rooli on mahdollistaa tällai-
nen ja antaa esimiehille työkaluja käyttää näitä mahdollisuuksia. 
Työn ja muun elämän yhdistäminen on tärkeää. Henkilöstöhallinnon 
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olisi myös rakennettava työkaluja hiljaisen tiedon näkyväksi tuomi-
seen, koska ikääntyvien sukupolvi vie paljon tietoja mennessään jää-
dessään pois työelämästä.  
 

”Pitää miettiä esimerkiksi mahdollisia joustoja sinne esi-
miehen työkalupakkiin, joita esimies voi sitten tarjota eri 
elämäntilanteisiin. ” (H2) 
 
”Ihmiset yhä enenevässä määrin haluaa sovittaa yhteen 
työtä ja muuta elämää ja sen mahdollistamista odote-
taan. Se varmaan palvelee sekä nuorempia että vanhem-
pia.” (H4) 

5.1.5 Itseohjautuvuus 

Esimiesten mielestä kaikki henkilöt eivät kykene itseohjautuvuuteen, 
joten itseohjautuvuudenkin kannalta esimiehellä on oltava näkemys 
siitä, minkälaista ohjausta kukakin tarvitsee. Itseohjautuvuus antaa 
paljon mahdollisuuksia, mutta pahimmassa tapauksessa siitä voi tulla 
suuriakin ongelmia. Kuinka itseohjautuvuutta voisi seurata esimies-
tasolla? Esimiehet toivoivatkin työkalua, jolla voisi  tätä seurata. Itse-
ohjautuvuuden mahdollistamisessa mainittiin työyhteisön salliva 
kulttuuri, joka tukee itseohjautuvuutta sekä selkeät pelisäännöt, 
joita kaikki noudattavat. Itseohjautuvuus aiheutti myös keskustelua 
sisäisestä yrittäjyydestä, kuinka tulevaisuudessa sitä saataisiin enem-
män esimiesten työhön? 
 

”Toisille pitää luoda rajoja ja toisia kannustaa taas oh-
jaan itse omaan työtään. Jokainen on erilainen, aika sa-
votta esimiehen näkökulmasta.” (E1) 

 
”Vanhakantainen esimies ei ehkä enää pidä olla. Pitää 
antaa tilaa tehdä asioita ja itse keskittyä muihin juttui-
hin.” (E3) 

 
Henkilöstöhallinnon mukaan itseohjautuvuuden kannalta työntekijän 
ja esimiehen on tunnistettava omat vastuut ja oikeudet. Jotta voi-
daan olla itseohjautuvia, on oltava luottamusta. Itseohjautuvuus vaa-
tii tavoitteiden asettamista. Organisaation strategian kautta laadi-
taan tavoitteita, joiden saavuttamisessa henkilöstöhallinto tukee. 
Jotta työntekijät voisivat olla itseohjautuvimpia, voisi esimiehet 
saada apua henkilöstöhallinnosta johtamisosaamiseen. Jos organi-
saatio haluaisi, että tulevaisuudessa esimiehet keskittyvät joko 
enemmän ihmisten johtamiseen tai asioiden johtamiseen, voisi hen-
kilöstöhallinto vahvistaa johtamisosaamista. Työntekijä tarvitsee 
myös enenevässä määrin itsensä johtamisen ja oman työn organi-
soinnin taitoja. Esimiehen tuki tässä on tärkeää. 
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”Itseohjautuvuus vaatii aina tietyn tavoitteen, tosi sel-
keät tavoitteet mitä kohti itseohjaudutaan. Me HR:nä 
pystytään tukemaan esimiehiä siinä, että tuodaan järjes-
telmien kautta tavoitteita.” (H4) 

5.1.6 Motivointi 

Motivoimiseen liittyen esimiehet olivat sitä mieltä, että jos työnteki-
jällä ei ole sisäistä motivaatioita tehdä asioita, ei sitä väkisin voi heille 
tyrkyttää. Todettiin, että motivaatioon vaikuttaa työkaverit eli esi-
miehen tulee rakentaa hyvää työyhteisöä. Esimies siis luo tällaisen 
yhteisön, jolla on edellytykset kasvattaa yhteisön jäsenten motivaa-
tiota. Motivaatioon liittyy myös työn sisällön tarkastelu, jolla yrite-
tään löytää töitä, jotka motivoivat. Kaikki työt eivät kuitenkaan voi 
olla niitä kaikkein mukavampia töitä, joten todettiin, että esimiehen 
on myös osattava kertoa näiden töiden vaikutuksista. Annetaan siis 
työlle merkitystä. Motivaatio kasvaa myös siitä, kun esimies antaa 
henkilöstölle mahdollisuuksia onnistua. Henkilöstölle tulisi antaa 
mahdollisuuksien mukaan mahdollisuuksia uudistumiseen ja uuden 
kokeilemiseen esimerkiksi työnkierron avulla. Tällöin henkilö saat-
taisi löytää motivaatiota, kun on saanut uusia näkökulmia ja näin 
myös laajennettua asiantuntemustaan. Haastattelun mukaan myös 
työn ja henkilökohtaisen elämän mahdollistava tasapaino lisää moti-
vaatiota työn tekemiseen. Tällöin henkilöille annetaan mahdollisuuk-
sia tehdä töitä oman elämäntilanteen mukaisesti. Haastattelussa 
nousi esille kannustimet, miten hyvästä työstä palkitaan ja miten 
niitä käytetään tasapuolisesti. Kannustimet voisi auttaa työntekijä-
pulaan. Kannustimien perusteella tullaan myös tulevaisuudessa valit-
semaan työnantaja.   
 

”Motivaation voi vaikuttaa työkaverit. Esimiehen näkökul-
masta tulee se, että rakennetaan oikeita tiimejä.” (E1) 
 
”Työelämän ja henkilökohtaisen elämän balanssi. Sen raken-
taminen päivittäiseen työskentelyyn on varmaan yksi tärkeä 
tekijä. Tasapainon löytäminen voi olla yksi motivaation 
lähde” (E3) 

 
Henkilöstöhallinto oli taas vahvasti sitä mieltä, että esimies pystyy 
vaikuttamaan työntekijöiden motivaatioon. Jos työntekijä ei ole mo-
tivoitunut, esimiehen on haettava tekijöitä motivaation puuttumi-
seen. Esimiehen on tiedostettava, että kaikki motivoituvat eri asi-
oista. Jotta työ olisi motivoivaa, esimiehen tulee asettaa jokaiselle 
työntekijälle tavoitteita sekä kertoa mitkä ovat työntekijän tehtävät. 
Henkilöstöhallinto tukee tätä toimintaa erilaisilla järjestelmillä, jotka 
taas tukevat ja tekevät näkyväksi strategiaa. 
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”Missään muussa työyhteisössä ei ole ollut niin selkeät 
tavoitteet kuin täällä.” (H4) 

5.1.7 Osaamisen kehittäminen 

Esimiesten haastattelussa osaamisen kehittämiseen liittyen mainit-
tiin ensimmäisenä esimiehen resurssit. Esimiehen tulisi mahdolli-
suuksien mukaan järjestää henkilöstölle mahdollisuus osaamisen ke-
hittämiseen, jos jollakulla näyttää olevan innokkuutta itsensä kehit-
tämiseen. Mahdollisuuksien luominen esimiestyössä on tärkeää. 
Minkälaista osaamista tarvitaan tietyssä työtehtävässä jatkossa? Esi-
miehet kaipaavatkin työkaluja siihen, kuinka ohjata henkilöstöä ke-
hittymään oikeaan suuntaan. Kaikki olivat myös samaa mieltä siitä, 
että oppiminen tapahtuu päivittäisessä työskentelyssä ja esimiehen 
tulee antaa tilaa tällaiselle oppimiselle. Haastattelussa mainittiin 
myös hyvänä asiana se, että työnantajana on oppilaitos, joka luo 
pientä painetta siitä, että jatkuvasti olisi opittava uutta. Asiantunti-
jatyössä pitää myös osata hyväksyä se, että kaikkea e i voi itse osata. 
Tästä pitäisi myös tehdä hyväksyttävämpää organisaatioissa. Asian-
tuntijan tulisi tunnistaa omia osaamistarpeita, joita pitäisi kehittää. 
 

”Työ on hektistä ja siinä aika harvoin löytyy aikoja, jossa oi-
keesti pystyy opiskelemaan. Mahdollisuuksien luominen tulee 
tärkeäksi”. (E3) 
 
”Pitää miettiä esimiehenä sitä, minkälaisia mahdollisuuksia 
on uudistumiseen, johonkin työtehtävien vaihtamiseen tai 
kokeilemiseen. Minkälaisia mahdollisuuksia meillä on?” (E5) 
 
”Päivittäinen oppiminen, opit uutta tehdessäsi työtä ja sovel-
lat sitä sitten. Pitää huomioida päivittäisessä oppimisessa, 
että on tilaa myös oppia sitä asiaa mitä tekee ja tehdä pa-
remmin.” (E1) 

 
Henkilöstöhallinnon mukaan erilaisia valmennuksia ja koulutuksia ei 
tarvitsisi tulevaisuudessa olla valtavaa määrää. Oppiminen voisi ta-
pahtua yhteisöllisesti yhdessä työn ohessa ja tietoja jakamalla. Orga-
nisaation pitäisi tuoda enemmän vielä esille ymmärrystä oppimisen 
tärkeydestä. Henkilöstöhallinto kyseenalaisti sen, onko esimies oikea 
ihminen kaikkeen neuvontaan ja tukeen. Esimiehenkään ei tarvitse 
tietää kaikkea. Esimies voisi olla enemmänkin sparraajan tai ohjaajan 
roolissa. Esimiehet voisivat jakaantua tiettyihin omiin osaamisaluei-
siinsa, jolloin työntekijät voisivat saada apua siltä kuka taitaa juuri 
sen tarvittavan asian. Henkilöstöhallinto voisi tarjota työkaluna joh-
tamispalveluja, jolloin ohjataan saamaan oikeaa asiantuntija-apua 
tarpeeseen. Tällöin henkilöstöhallinto osaisi yhdistää tarpeen ja asi-
antuntijat. 
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”Ihmiset voisivat oppia yhdessä ja työn ohella sellaisista 
asioista, jotka itse tietävät tärkeiksi. Enemmän sellaista 
yhteisöllistä ja ketterää oppimista organisaation si-
sällä.”(H4) 

5.2 Tulevaisuustaulukko 

Tutkimustuloksena haastattelujen perusteella syntyi tulevaisuustau-
lukko (Kuva 12). Tulevaisuustaulukkoon kerättiin erilaisia muuttujia. 
Muuttujiksi taulukon vasempaan sarakkeeseen valikoitui oletetusti 
haastattelujen teemat: teknologia, demografiset tekijät, globalisaa-
tio, itseohjautuvuus, motivointi, työhyvinvointi sekä osaamisen ke-
hittäminen. Näiden lisäksi muuttujiksi valittiin tekijöitä, jotka nousi-
vat haastattelussa useasti esille. Näitä olivat: vuorovaikutus, valmen-
taminen ja yhteisöllisyys. Lisäksi haastatteluissa tuli esille asioita, 
joita kumpikin ryhmä toivoi toisiltaan tulevaisuudessaan. Tämän 
vuoksi tulevaisuustaulukossa on myös muuttujana henkilöstöhallinto 
sekä esimiestaidot. Näille valituille muuttujille annettiin taulukkoon 
kolme toteumavaihtoehtoa: nykytila, unelmatilanne ja uhkakuva. 
Näihin toteumavaihto sarakkeisiin kirjattiin asioita, jotka nousivat 
haastatteluissa keskeisiksi. Kun kaikille muuttujille oli kirjattu kolme 
erilaista toteumaa, oli itse tulevaisuustaulukko valmis. 
 
Valmiiseen tulevaisuustaulukkoon rakennettiin erilaisia tulevaisuus-
polkuja merkitsemällä kullekin riville yksi piste. Yksi piste jokaiselle 
riville merkittiin sattumanvaraisesti, kuitenkin niin, että ne ovat joh-
donmukaisia keskenään. Jokainen rivi käytiin yksitellen läpi. Lopuksi 
pisteet yhdistämällä saatiin yksi tulevaisuuspolku rakennettua. Tällä 
tavoin vaihtoehtoisia polkuja rakennettiin useita ja tässä työssä on 
esitelty näistä kolme, jotka tuovat hyvin esiin keskeisimpiä asioita, 
joita haastatteluissa nousi esille. Jokainen polku on merkitty erilai-
silla väreillä. 
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Kuva 11. Tulevaisuustaulukko. 

Muuttuja Nykytila Toivottu tila Uhka kuva

Vuorovaikutusosaaminen

Vuorovaikutustaitoihin on 

alettu kiinnittämään 

huomiota.

Vuorovaikutuksen merkitys kasvaa ja 

tähän halutaan panostaa.

Vuorovaikutusosaaminen heikentyy mm. 

teknolgian kehityksen myötä.

Teknologia

Teknolgia on tuonut paljon 

uusia mahdollisuuksia, mutta  

paljon on vielä kehitettävää.

Teknolgian avulla saadaan kaikki 

perustehtävät hoidettua. Teknolgian 

avulla saavutettavuus parantuu ja 

saadaan rekrytoitua asiantuntijoita 

ympäri maapalloa. Saadaan asioita 

näkyväksi ja niihin voidaan reagoida 

nopeammin. Kehittämismyönteinen 

organisaatio.

Teknologia vähentää työpaikkoja. 

Saavutettavuus onkin negatiivista, aina 

pitää olla saavutettavana. Kehitettävää on 

liikaa ja perustyö kärsii.

Demografiset tekijät
Väestö ikääntyy ja työntekijät 

vähenee.

Ikäjohtaminen tuodaan keskiöön. Eri 

ikäiset ja elämäntilanteessa olevat 

otetaan huomioon. Henkilöstöstä 

huolehditaan entistä enemmän ja heille 

tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia.

Keskitytään ainoastaan nuorempaan 

sukupolveen.

Globalisaatio

Joitakin työkavereita saattaa 

olla maailmalla. Etätyön käyttö 

lisääntyy hiljalleen.

Etätyö on nykypäivää. Työkaverit ovat 

ympäri maailmaa. Tiimit saattavat olla 

globaaleja. Kaikkia toimitiloja ei tarvita.

Vuorovaikutustaidot heikentyy. 

Työkavereita ei nähdä lainkaan. Erilaiset 

kulttuuritörmäykset.

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus on noussut 

esille ja itseohjautuvia 

henkilöitä on. 

Itseohjautuvat henkilöt saavat toimia 

itseohjautuvasti. Tukea kaipaaville 

annetaan tukea.

Henkilöitä ei huomioida heidän tarpeiden 

mukaan, vaan oletetaan kaikkien olevan 

itseohjautuvia.

Motivointi

Henkilöstöä motivoidaan, 

mutta sen pitäisi olla vielä 

yksilöllisempää. 

Motivaatioon vaikuttaa työyhteisö. 

Esimies rakentaa toimivaa tiimiä. 

Annetaan työlle merkitys. Onnistumisen 

mahdollisuudet. Työn ja vapaa-ajan 

tasapaino. Kannustimet. Arvostus ja 

luottamus.

Työlle ei anneta merkitystä. Oletetaan, 

että henkilöä ei pystytä motivoimaan. Ei 

haeta syitä motivaation puuttumiselle.

Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin kiinnitetään 

enenevässä määrin huomiota.

Työhyvinvointi on valttikortti 

rekrytointivaiheessa. Työhyvinvointi 

merkitsee eri sukupolville eri asioita, 

tämä on huomioitu. Työhyvinvointi 

koostuu pienistä palasista.

Työhyvinvoinnille ei ole annettu 

merkitystä. Työhyvinvoinnin ei uskota 

vaikuttavan tiimin työskentelyyn. 

Elinikäinen oppiminen & 

osaamisen kehittäminen

Uusia asioita opetellaan, 

mutta osaamisen 

kehittäminen on useasti vielä 

ylempien toimihenkilöiden 

parissa suosittua.

Esimies kannustaa ja antaa 

mahdollisuuksia osaamisen 

kehittämiseen. Esimiehillä on työkaluja 

ohjata henkilöstöä oikeaan oppimisen 

suuntaan. Oppimiselle annetaan aikaa 

päivittäisessä työnskentelyssä.

Asiantuntijat ja esimiehet eivät tunnista 

tarvetta uuden oppimiselle. Oppimiselle 

ei ole annettu aikaa.

Valmentaminen

Esimies-alais suhteet ovat 

vielä jäykähköjä ylhäältä 

alaspäin vieriviä asioita.

Esimiehiä valmennetaan, esimerkiksi 

vaikeisiin konflikti tilanteisiin. Esimies 

toimii 

valmentajana/sparraajana/kannustajana 

henkilöstölle. Esimiehet anntavat tukea 

asioissa, joissa he ovat asiantuntijoita. 

Esimiehet ovat hierarkian yläpuolella ja 

toimivat lähinnä käskyttäjinä.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyden tiedetään 

luovan hyvinvointia. 

Yhteisöllisyyttä pyritään 

luomaan entistä enemmän.

Yhteisöllisyyden "voima" on huomattu. 

Organisaatio rakentaa yhteisöllisiä 

palveluja.

Yhteisöllisyyden ei uskota tuovan mitään 

arvoa organisaatiossa. Tätä ei pyritä 

ylläpitämään tai kehittämään. 

Henkilöstöhallinto

Teknologian avulla saadaan 

rutiinitöitä pois. Rutiinitöitä 

kuitenkin edelleen paljon. 

Keskitytään erilaisiin 

prosesseihin.

Johtaa esimiestyön kehittymistä, antaa 

työkaluja ja tukea esimiehille. 

Esimiesten työaikaan ja työhyvinvointiin 

kiinnitetään huomiota. 

Henkilöstöhallinto panostaa 

työhyvinvointiin.

Henkilöstöhallinto tekee rutiinitöitä ja 

aikaa kehittämiselle tai esimiehille ei ole.

Esimiestaidot

Ymmärretään 

ihmisläheisyyden arvo. 

Luottamusta ja arvostusta 

tulisi kuitenkin vielä lisätä.

Ihmisläheinen, tilan antaminen, 

lähestyttävyys. Ymmärretään jokaisen 

erilaisuus. Luottamus ja arvostus.

Ei oteta yksilöitä ja elämäntilanteita 

huomioon. 

Etätyö keskiössä

Teknologiaa ja osaamista

Työhyvinvoinnin mahdollistaja
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5.3 Skenaariot ja suhde Hämeen ammattikorkeakoulun strategiaan 

Tulevaisuustaulukon (Kuva 12) avulla on luotu kolme erilaista skenaa-
riota esimiestyön tulevaisuudenkuvista. Aiheet skenaarioihin ovat 
siis tulleet suoraan tulevaisuustaulukon muuttujia ja toteumavaihto-
ehtoja yhdistelemällä. Jokaiselle skenaariolle on tulevaisuustauluk-
koon merkitty oman värinen ”polku”. Skenaariot on rakennettu tari-
namuotoon. Skenaarioista on luotu kolme hyvin erilaista tulevaisuus-
vaihtoehtoa; etätyö keskiössä, teknologiaa ja osaamista sekä työhy-
vinvoinnin mahdollistaja. Skenaarioita ei ole rakennettu sen mukaan 
mikä olisi toivottavaa tai kaikkein todennäköisempää. Skenaariot 
nostavat esille muutamia keskeisiä ilmiöitä, joita haastatteluissa 
nousi esiin. Keskeisenä ilmiönä haastattelujen ja tulevaisuustaulukon 
perusteella voidaan pitää globalisaation tuomaa kansainvälisyyttä, 
osaamisen kehittämisen tärkeyttä ja työhyvinvoinnin arvostamista. 
 
Ensimmäinen skenaario, etätyö keskiössä, keskittyy etätyön tekemi-
seen niin kotimaassa kuin globaalistikin. Työntekijöitä on ympäri 
maailmaa ja heille on luotu erilaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen 
erilaisissa elämäntilanteissa. Hämeen ammattikorkeakoulun (2019) 
strategian mukaan kansainvälisyys onkin yksi suuri muuttuja. 2030 
vuoteen mennessä Hämeen ammattikorkeakoulu on verkostoitunut 
kansainvälisesti ja Hämeen ammattikorkeakoulussa 20% henkilös-
töstä on ulkomaalaistaustaisia. Näiltä osin tämä ensimmäinen ske-
naario yhdistyy Hämeen ammattikorkeakoulun strategian kanssa. 
Toinen skenaario, teknologiaa ja osaamista, käsittelee hallinnoll isten 
prosessien automatisointia sekä osaamisen kehittämisen tärkeyttä 
organisaatiossa. Tämäkin skenaario voidaan yhdistää Hämeen am-
mattikorkeakoulun (2019) strategiaan, sillä strategian mukaan Hä-
meen ammattikorkeakoulu suuntautuu toistuvaan ja ajantasaiseen 
korkeaan tulevaisuuden osaamisen kasvattamiseen. Hämeen ammat-
tikorkeakoulussa myös arvostetaan osaamista ja strategian mukaan 
osaamista myös tullaan arvioimaan jatkuvasti. Kolmannessa skenaa-
riossa, työhyvinvoinnin mahdollistaja, käsitellään tekijöitä ja työka-
luja, joilla voidaan parantaa työhyvinvointia. Hämeen ammattikor-
keakoulun (2019) strategiassa myös mainitaan työyhteisön hyvin-
voinnista huolehtiminen sekä yhdessä tekeminen. Näin ollen kaikki 
kolme skenaariota voidaan yhdistää myös Hämeen ammattikorkea-
koulun strategiaan. 

5.3.1 Etätyö keskiössä 

Kerttu työskentelee esimiehenä asiantuntijaorganisaatiossa. Hän 
ymmärtää, kuinka vuorovaikutuksen kautta voidaan rakentaa toimi-
vaa suhdetta omaan henkilöstöön. Teknologia on myös vahvistanut 
Kertun ihmistuntemusta. Hän on pystynyt keskittymään enemmän 
omaan henkilöstöön, kun joitakin hallinnollisia töitä on teknologian 
avulla saatu automatisoitua. Hallinnollisia töitä on kuitenkin vielä 
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tehtävänä, joten hän toivoisi saavansa vielä enemmän aikaa toimia 
oman tiiminsä kanssa. Henkilöstöhallinto on ollut tukemassa ja mah-
dollistamassa näitä automatisoituneita prosesseja. 
 
Kerttu ja hänen organisaatio ovat huomannet, että työntekijöiden 
ikärakenne on melko suuri. He ovat rakentaneet erilaisia vaihtoeh-
toja tehdä töitä, jotta jokainen henkilö voi oman elämäntilanteensa 
mukaan työskennellä joustavasti. Työntekijät päättävät itse mihin 
kellonaikaan työnsä tekevät, kunhan työ tulee tehdyksi. Työajanseu-
rantaa ei siis enää käytetä. Yksi henkilö työskentelee talvet etäyh-
teyksien päässä Thaimaassa, toinen tekee vain alkuviikon töitä ja kol-
mas on kaksi kuukautta vuodesta palkattomalla vapaalla. Henkilöstö-
hallinto on ollut Kertun apuna mahdollistamassa näitä erilaisia työn-
teko mahdollisuuksia kuunnellen työntekijöiden tarpeita. Kerttu ym-
märtää, että työn ja vapaa-ajan välille on luotava yhteys. Lapsiper-
heille työntekemistä on mahdollistettu erilaisten lastenhoitopalve-
luiden kautta. Jo eläkeiässä oleville henkilöille saatetaan tarjota mah-
dollisuuksia erilaisiin työskentelytapoihin, jotta he pysyisivät vielä 
jonkin aikaa työelämässä. Esimerkiksi etätyön tekeminen voi olla 
ikääntyvällekin mahdollisuus jatkaa pidempään. Hänelle tarjotaan 
myös erilaisia hyvinvointipalveluja mm. fysioterapiaa, jotta iän tuo-
mat rasitukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Koko ajan etsitään 
myös uusia vaihtoehtoja, joilla keventää vanhenevien ihmisten työ-
taakkaa. Työhyvinvointiin on organisaatiossa kiinnitetty siis huo-
miota yhä enenevässä määrin, mutta silti Kerttu kaipaisi lisää huo-
mion kiinnittämistä ennaltaehkäisevään työhön. 
 
Henkilöstön motivoimisen tärkeys on ymmärretty Kertun organisaa-
tiossa. Kerttu on tietoisesti rakentanut yhteisöllistä ja toimivaa tii-
miä, jolloin henkilöstö on motivoituneempaa. Tiimin yhteisöllisyys on 
hyvällä tasolla, mutta sen kehittämiseksi ei ole kuitenkaan tois-
taiseksi saatu juuri mitään uutta tehtyä. Kerttu kertoo henkilöstölle 
miksi he jotakin tekevät eli kaikelle työlle löytyy merkitys. Kertulle 
saa tulla kertomaan huolistaan avoimesti ja koko tiimissä vallitsee 
luottamus.  
 
Etätyön tekeminen on nykypäivää. Kertunkin tiimissä on useita hen-
kilöitä, jotka eivät ole koskaan käynetkään Suomessa. Henkilöstöhal-
linto on tukenut Kerttua näiden ulkomailla työskentelevien rekry-
toinnissa ja perehdyttämisessä. Alkuun pelättiin erilaisten kulttuu-
rien törmäyksiä, mutta ne eivät ole tuottaneet ongelmia. Kerttu on 
henkilöstöhallinnon kanssa perehtynyt näihin asioihin etukäteen.  Or-
ganisaatiossa on muutenkin huomattu, että etätyön tekijät tekevät 
työnsä jopa tunnollisemmin kuin jos olisivat organisaation tiloissa. 
Kerttu on saanut paljon tukea myös organisaation IT osaajilta ja etä-
työskentely sujuu ongelmitta. Kerttu pitää viikoittain yhteisiä palave-
reja koko tiiminsä kanssa, etäyhteyksien avulla tietenkin. Kerttu on 
rakentanut tähän erilaisia etäkokouskäytänteitä. Virtuaalitodellisuus 
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on myös helpottanut etäkokoustamista. Kerttu myös pitää palavereja 
yksittäin jokaisen työntekijän kanssa useasti ja tätä noudatetaan ku-
rinalaisesti. Kerttu on opetellut henkilöstöpalveluiden esimiehille jär-
jestämissä vuorovaikutusvalmennuksissa kommunikoimaan selke-
ästi, joka onkin hyvin tärkeää, kun etäjohdetaan ihmisiä. Organisaa-
tiossa arvostetaan tunneälytaitoja, joita on osattava käyttää myös 
etätyössä. Osa organisaation tiloista onkin vuokrattu, sillä kaikkia ti-
loja ei enää ole ollut tarvetta käyttää. Koska työ on muutenkin liikku-
vampaa, on myös kaikki mapit ja paperit sähköistetty.  
 
Kerttu on kuitenkin huomannut haasteita siinä, että kaikilta työnte-
kijöiltä ei löydy itseohjautuvuutta. Kertun organisaatio uskoo, että 
kaikkien on oltava ainakin joissain määrin itseohjautuvia, johtuen 
osittain suuresta määrästä etätyöntekijöitä. Kerttu ei saa tukea sii-
hen, kuinka ohjata henkilöstöä itseohjautuvammaksi. Kerttu on huo-
mannut, että osa hänen henkilöstöstään ei tiedä, kuinka hänen tulisi 
toimia joissakin tilanteissa ja näin työn tekeminen ei etene lainkaan. 
Toiset työntekijät taas saavat kovasti aikaan ja osaavat johtaa omaa 
työtään. Kerttu ymmärtää, että jokaisen tulisi kehittää omaa osaa-
mistaan jatkuvasti. Hän onkin itse käynyt koulutuksissa ja oppimassa 
muilta ja muualla. Hän ei kuitenkaan ole aktiivisesti tarjonnut mah-
dollisuuksia oman tiiminsä osaamisen kehittämiseen. Työntekijät ko-
kevat, että osaamisen kehittäminen kuuluu ylemmille toimihenki-
löille. 

5.3.2 Teknologiaa ja osaamista 

Tauno työskentelee hyvin kehittymismyönteisessä yksikössä esimie-
henä. Teknologia on mahdollistanut kaikkien perustehtävien auto-
matisoinnin, jolloin esimies pystyy keskittymään ihmisten johtami-
seen. Henkilöstöhallinto mahdollistaa tämän tuottamalla esimiehille 
erilaisia raportteja, joiden avulla he pystyvät seuramaan työn teke-
mistä ilman mitään turhia hallinnollisia toimenpiteitä. Tällöin monet 
asiat on saatu näkyvämmäksi ja näihin on pystytty reagoimaan nope-
ammin, mm. työntekijöiden jaksamista seurataan hyvinkin paljon 
teknologiankin avulla. Teknologian avulla tehdään työtä, jossa ihmi-
sen ja koneen parhaat puolet yhdistyvät. Tällöin on pyritty poista-
maan työstä ne kaikkein tylsimmät asiat, jolloin henkilöstö voi kes-
kittyä enemmän merkityksellisiin töihin. Tauno on työntekijöidensä 
saavutettavissa hyvin paljon, vaikkakin tästäkin on yhteiset pelisään-
nöt, ettei tavoitettavuus kuormita liikaa Taunoa. Teknologia on myös 
mahdollistanut parhaiden työntekijöiden palkkaamisen ulkomailta. 
Työntekijöitä on siis palkattu ulkomailta, mutta suurin osa heistä kui-
tenkin työskentelee fyysisesti Suomessa. Etätyö on yleistymässä, 
mutta sitä ei vielä käytetä kovinkaan laajasti.  
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Taunon organisaatiossa on kuitenkin panostettu paljon nuorempaan, 
juuri työelämään tulleeseen, sukupolveen. Ikääntyvämmät työnteki-
jät kokevat kuormittavaksi uudet järjestelmät ja muutokset työssä. 
Muutosten eteenpäin vieminen onkin osittain hankalaa organisaa-
tiossa. He kaipaisivat huomion kiinnittämistä heidän hyvinvointiin ja 
jaksamiseen. Sen Tauno on kuitenkin ymmärtänyt, että kaikki eivät 
ole samalla tavalla itseohjautuvia. Hän osaa antaa tukeansa, jos joku 
työntekijä kaipaakin enemmän apua jonkin tehtävän loppuun saatta-
misessa. Tauno myös ymmärtää, että kaikki eivät tätä tukea kaipaa ja 
osaa tällöin pysytellä taka-alalla.  
 
Taunon mielestä, jos työntekijällä ei ole sisäistä motivaatiota tehdä 
työtä, ei hän sitä väkisin voi hänelle luoda. Tauno kuitenkin yrittää 
luoda yhteisöllistä tiimiä, jolloin kaikki tiimin jäsenet motivoivat toi-
siaan eteenpäin. Tauno ajatteleekin enemmän tiimiä kuin yksilöä, jol-
loin yksilön tarpeet saattavat jäädä paitsioon. Organisaatiossa ei kui-
tenkaan yhteisöllisyyttäkään ajatella kehityskohteena.  Hän on silti 
kannustava, luo onnistumisen mahdollisuuksia ja tekee asioita avoi-
mesti. 
 
Organisaatiossa on jo kiinnitetty huomiota työhyvinvoinnin kehittä-
miseen. Tauno kuitenkin kaipaisi lisää tukea henkilöstöhallinnolta tä-
hän. Hän on hyvin tyytyväinen henkilöstöhallinnon tukeen osaamisen 
kehittämisessä. Opiskelun ja työnteon välinen raja on pikkuhiljaa pie-
nentynyt, jolloin opiskelujen ja työn teon yhdistäminen on helppoa.  
Organisaatiossa on ymmärretty, että osaamisen kehittämiseen kuu-
luu myös kyky ennakoida. Jokaiselle annetaan mahdollisuus oppia ja 
menestyä riippumatta lähtökohdista. Teknologia on myös helpotta-
nut uusien taitojen oppimista. Nykyään työntekijöillä saattaakin olla 
erityistä osaamista useilta eri aloilta. Taunolle ja työntekijöille on an-
nettu aikaa kehittää osaamistaan myös työn ohessa. Tauno myös kan-
nustaa työntekijöitä kehittämään itseään ja osaamistaan. He kokevat 
oppivansa myös paljon toisiltaan normaalin työn ohessa. Henkilös-
töllä on mahdollisuus erilaisten e-kirjojen käyttöön, joita voi myös 
työn ohessa opiskella. Henkilöstöhallinto on luonut johtamisjärjestel-
män, jonka avulla työntekijät saavat avukseen sen esimiehen, jolla on 
antaa asiantuntijuutta tarvittavaan asiaan. Henkilöstöhallinto on 
osannut yhdistää asiantuntijan ja tarpeen. Tällöin esimies onkin 
enemmän sparraajaan tai valmentajan roolissa. Organisaatiossa luo-
tetaan erilaisten tiimien päätöksiin, jolloin esimiehet antavat omaa 
päätösvaltaansa heille. Henkilöstöhallinto järjestää myös esimiehille 
erilaisia valmennuksia, mm. vuorovaikutukseen, palautteeseen ja 
konfliktitilanteisiin liittyen.  
 
Tauno uskoo saavansa kaiken mahdollisen tuen henkilöstöhallin-
nosta. Henkilöstöhallinto tukee hänen työtään ja antaa hänelle työ-
kaluja tehdä työtään paremmin. Henkilöstöhallinto on kiinnittänyt 
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huomiota esimiesten hyvinvointiin mm. järjestämällä heille vertais-
tukiryhmiä. Henkilöstöhallinto on myös rakentanut esimiehille vuosi-
kellon, josta löytyy sekä esimiesten tehtävät että velvollisuudet. Näin 
ollen Tauno on koko ajan tietoinen mitä hänen kuuluu tehdä.  

5.3.3 Työhyvinvoinnin mahdollistaja 

Esteri toimii esimiehenä asiantuntijaorganisaatiossa. Organisaatiossa 
on tiedostettu, että teknologian kehityksen myötä saavutettavuus on 
korostunut. Esteri on jatkuvasti saavutettavissa ja kuormittuu jatku-
vasti liikaa, kun hänen oletetaan vastaavan aina heti  asioihin. Esteri 
myös kokee, että teknologian myötä hänellä on jatkuvasti kehittämis-
tehtäviä pöydällä, jolloin hän ei koskaan pysty keskittymään perus-
tehtäväänsä. Tällöin myös vuorovaikutus työntekijöiden kanssa on 
heikentynyt. Samoin vuorovaikutus etäjohdettavien, ulkomailla työs-
kentelevien työntekijöiden kanssa on olematonta. Esteri ei ole kos-
kaan nähnyt kaikkia työntekijöitään ja kulttuuritörmäyksiltäkään ei 
ole vältytty. Esteri kokee kovin raskaaksi ulkomaalaiset työntekijät ja 
olisi toivonut saavansa enemmän tukea tämän asian kanssa.  Koska 
organisaatio mieltää itsensä työhyvinvoinnin mahdollistajaksi, on 
näihin asioihin aloitettu jo kiinnittämään huomiota. Esterin ei tar-
vitse aina olla saavutettavissa. Oman tiimin kanssa on luotu pelisään-
töjä, jolloin Esteri saa aikaa keskittyä tiettyihin asioihin ja toisinaan 
hän on varannut aikaa ainoastaan keskittyäkseen vuorovaikutukseen 
ja ihmisiin. Henkilöstöhallinto on koordinoinut myös vuorovaikutus-
koulutusta Esterille ja muille esimiehille. Henkilöstöhallinto on juuri 
kehittelemässä esimiehille polkua, jonka avulla esimiehen on helppo 
ottaa vastaan uusi, ulkomaalainen työntekijä.  
 
Esterin työntekijöistä suurin osa on ikääntyviä ja nuoremman suku-
polven edustajia on enää vähemmän saatavilla työmarkkinoilla. Or-
ganisaatio yrittää kilpailla työntekijöistä luomalla työlle merkitystä 
sen sijaan, että kilpaillaan palkalla. Rekrytoinnissa koetaan myös vai-
keaksi se, että nykyään työntekijät ovat liikkuvia eikä saman työnan-
tajan palveluksessa välttämättä olla kovin kauaa. Tämä tuo haasteita 
henkilöstölle työn merkityksellisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä 
saattaa aiheuttaa ahdistusta. Sen vuoksi, työhyvinvoinnin näkökul-
masta, myös työntekijöiden tavoitteista ja niiden toteuttamisesta 
keskustellaan useasti. Esteri rakentaa näin työntekijöidensä kanssa 
heidän työlleen merkitystä. Henkilöstöhallinto on tässä mukana aset-
tamassa ja seuraamassa tavoitteiden saavuttamista erilaisten järjes-
telmien avulla, jotka tuottavat esimiehille raportteja.  Organisaa-
tiossa kehitetään myös yhteisöllisyyttä, jonka uskotaan olevan yksi 
työhyvinvoinnin tekijä. Henkilöstöhallinto on palkannut myös yhtei-
söllisyysasiantuntijan, joka rakentaa organisaation ja tiimien yhtei-
söllisyyttä. Henkilöstöhallinto on ottanut suuren roolin työhyvinvoin-
nin kehittämisessä. Organisaatio on mainostanut työhyvinvointipal-
velujaan ulkoisesti, jolloin rekrytointivaiheessa organisaation on  
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huomattu olleen kiinnostava. Etätyön ja erilaisten joustojen mahdol-
listaminen on myös työhyvinvointia ja vaikuttaa jo rekrytointivai-
heessa.  

 
Hän on huomannut, että osa hänen tiiminsä työntekijöistä on hyvin 
itseohjautuvia. Esteri antaa heidän tehdä työtänsä omassa rauhas-
saan, eikä tuppaudu antamaan neuvojaan liiaksi. Suurin osa kuitenkin 
tarvitsee tukea ja neuvoja, joten heihin panostamiseen jää hieman 
enemmän aikaa. Esteri osaa motivoida työntekijöitä oikealla tavalla, 
jotta he kokevat työnsä merkityksellisyyden, kokevat olevansa arvos-
tettuja ja onnistuvat työssään. Esteri on hyvin ihmisläheinen, luotet-
tava, arvostava ja ymmärtää kaikkien ihmisten erilaisuuden.  Vaikka 
Esteri arvostaa työhyvinvointia, ei hän kuitenkaan tunne tarvetta 
osaamisen kehittämiselle, eikä näin ollen ole ollut kannustamassa 
työntekijöitäkään tähän.  

 
Esterin organisaatio on jo pitkään panostanut työntekijöiden työhy-
vinvointiin. Pelkästään työn tekeminen tuntuu olevan työhyvinvoin-
tia, ainakin nuoremman sukupolven mielestä. Työn tulee tuottaa iloa 
ja merkitystä. Henkilöstöhallinto on ollut tukemassa esimiehiä, hank-
kimalla joukkoonsa työpsykologin. Tämän on huomattu madaltavan 
työntekijöiden kynnystä hakeutua hakemaan apua asioihinsa. Myös 
itsensä johtamiseen ja elämänhallintaan on henkilöstöhallinnon 
avulla panostettu valmentamalla henkilöstöä. Vaikka ikäjohtamiseen 
ei organisaatiossa ole kovin paljon panostettu, on kuitenkin työhy-
vinvointiasioissa huomioitu kaikki ikäluokat. Kaikille organisaation jä-
senille on hankittu aktiivisuusrannekkeet, joiden avulla pystytään 
seuramaan henkilöstön aktiivisuutta. Tällöin jokainen voi kiinnittää 
itsekin enemmän huomiota omaan hyvinvointiinsa. Organisaatioon 
on myös palkattu omia personal trainereitä, jotka voivat kiinnittää 
mm. enemmän huomiota näiden aktiivisuusrannekkeiden luomiin 
tietoihin. Organisaatioon ollaan myös hankkimassa juoksumattoja 
työpöytien yhteyteen.  

6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa on pohdittu haastattelujen ja tulevaisuustaulukon pe-
rusteella niitä asioita, joihin työn murros tulee vaikuttamaan esimies-
ten ja henkilöstöhallinnon työssä. Tutkimuskysymykset; mitä työn 
murros tarkoittaa esimiestyössä ja millaisia työkaluja henkilöstöhal-
linto pystyy tarjoamaan esimiehille tulevaisuudessa, on vedetty yh-
teen tähän lukuun. Luvun lopussa on vielä arvioitu itse tutkimusta ja 
sen luotettavuutta.  
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6.1 Mitä työn murros tarkoittaa esimiestyössä? 

Haastattelujen perusteella työn murroksen myötä esimiesten on ol-
tava entistä ihmisläheisempiä, ymmärrettävä erilaisia ihmisiä ja koh-
deltava kaikkia tasa-arvoisesti. Esimiesten on entistä enemmän kiin-
nitettävä huomiota omaan ihmistuntemukseen, läsnä olemiseen ja 
vuorovaikutustaitoihin. Esimiehen tulee ottaa huomioon jokainen ih-
minen yksilönä ja osata ohjata jokaista yksilöä heidän tarpeiden mu-
kaisesti. Jotta jokainen yksilö viihtyy työssään, esimies rakentaa tii-
minsä kanssa yhdessä yhteisöllisyyttä. Esimiesten on siis osattava ra-
kentaa arvostavaa työympäristöä, luottamusta sekä luoda työlle mer-
kityksellisyyttä. Nämä kaikki asiat vaikuttavat työhyvinvointiin. Työ 
on muuttumassa monessa työssä itseohjautuvampaan suuntaan. 
Tämä tarkoittaa esimiesten työssä sitä, että esimiehen on tunnistet-
tava omat vastuut ja rakennettava luottamusta työntekijöiden 
kanssa. Esimiehen on myös osattava asettaa tavoitteet ja pelisäännöt 
työntekijöille.  

 
Työn murroksen myötä esimiehet saavat enemmän ennustettavuutta 
omaan työhönsä, jolloin asioista voidaan saada entistä enemmän tie-
toja ja entistä nopeammin. Esimies siis pystyy reagoimaan useisiin 
asioihin nykyistä nopeammin tulevaisuudessa. Haastattelujen perus-
teella esimerkiksi työntekijöiden työssä jaksamista pitäisi pystyä seu-
ramaan reaaliaikaisemmin. Teknologia vaikutus esimiestyöhön on 
mittava. Saavutettavuus tulee muuttumaan radikaalisti. Henkilöstö 
voi työskennellä missä tahansa ja milloin tahansa. Teknologia mah-
dollistaa etätyön tekemistä. Tämä tarkoittaa, että esimiehen tulee 
kiinnittää entistä enemmän huomiota etäjohtamistaitoihinsa. Tekno-
logia kehittyy koko ajan pysähtymättä, jolloin tämä tarkoittaa myös 
sitä, että esimiehen on nyt ja tulevaisuudessa hallittava erilaisia jär-
jestelmiä ja osattava rohkaista myös työntekijöitä hyödyntämään 
näitä.  
 
Työn murros tarkoittaa myös sitä, että organisaatiot kansainvälisty-
vät ja työntekijöitä voi olla ympäri maailmaa. Hämeen ammattikor-
keakoulun strategiassa mainittu kansainvälisyys nousikin tässä tutki-
muksessa useasti esille. Globalisaation myötä esimiesten johdetta-
vaksi saattaakin tulla tiimejä jopa maailman toiselta puolelta, jolloin 
kaikkia työkavereita ei välttämättä näe kasvotusten koskaan. Etäjoh-
tamistaidot korostuvat tämän myötä. Esimiesten tulee huomioida 
kansainvälistyvässä työssään myös kulttuurien väliset kohtaamiset 
sekä erilaiset hierarkiat ja työsuhdeasiat, jotka voivat olla erilaisia 
kuin Suomessa. Työvoima ikääntyy ja pienenee kuitenkin edelleen. 
Haastattelun mukaan esimiesten onkin pyrittävä pitämään entistä 
enemmän työntekijöistään huolta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimie-
hen on tarjottava työntekijöille erilaisia mahdollisuuksia tehdä työtä 
ja kehittyä sekä tehdä työstä entistä mielekkäämpää. Tällainen työn 
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murros tarkoittaa esimiehen työssä myös sitä, että työntekijät saat-
tavat vaihtua jatkuvasti, on erilaisia määräaikaisia töitä tai projek-
teja. Esimiehen on kyettävä hallitsemaan tällaisia tilanteita ja eri su-
kupolvia sekä kuitenkin antaa vielä erilaisia joustoja eri elämäntilan-
teissa oleville työntekijöille. Työ tulee olemaa jatkuvassa muutok-
sessa. Esimiehen tehtävänä onkin opettaa myös tekemään asioita uu-
silla ja erilaisilla tavoilla kuin on totuttu.  
 
Työn murroksen myötä erilaisten tiimien yhteisöllisyys on nostanut 
entisestään merkitystään. Haastattelujen mukaan esimiesten tulee 
rakentaa tätä yhteisöllisyyttä mm. motivoinnin avulla. Motivaatioon 
vaikuttaa myös se, että esimies pyrkii tarjoamaan työntekijöille sel-
laisia töitä, jotka heitä motivoivat ja antaa mahdollisuuksia onnistua. 
Esimiehen on myös tärkeää osata kertoa jokaisen yksilön työn merki-
tyksellisyydestä. Oman osaamisen kehittäminen on työn murroksen 
myötä nostanut päätään oikein kunnolla. Haastattelujen mukaan esi-
miesten onkin kyettävä tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuksia 
kehittää itseään ja annettava tilaa oppia myös päivittäisessä työn te-
ossa.  

6.2 Millaisia työkaluja henkilöstöhallinto pystyy tarjoamaan esimiehille tulevaisuu-
dessa? 

Henkilöstöhallinnon tulee pohtia työn murroksen myötä erilaisia 
työnkuvia henkilöstöhallinnossa. Haastattelussa on ehdotettu henki-
löstöhallintoon palkattavaksi mm. yhteisöllisyysasiantuntija sekä 
työpsykologi. Tällöin henkilöstöhallinto pystyy tukemaan esimiehiä 
erilaisilla ja uusilla palveluilla. Henkilöstöhallinnon työkalu esimie-
hille on myös edelleen erilaiset koulutukset, jotka painottuvat työn 
murroksen myötä esimerkiksi vuorovaikutukseen tai palautteen an-
tamiseen. Henkilöstöhallinto auttaa esimiehiä myös vertaistuki-
mentoroinnin avulla. Koska työnteko on muuttumassa monessa 
työssä itseohjautuvampaan suuntaan, henkilöstöhallinto voisi tarjota 
esimiehille työkaluja johtamisosaamiseen. Tällöin esimies saisi työ-
kaluja siihen, kuinka jokaista erilaista yksilöä tulee johtaa.  
 
Yksi henkilöstöhallinnon suurimmista työkaluista esimiehille tulee 
olemaan raportointi, jota käytetään entistä enemmän tiedon saa-
miseksi. Henkilöstöhallinto pystyy tuottamaan koko ajan entistä 
enemmän dataa, jolloin esimiehen ei enää tarvitse käyttää aikaansa 
erilaisiin henkilöstöhallinnon prosesseihin. Esimies voi keskittyä 
työntekijöiden kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja inhimillisyyteen.  
 
Globalisaation myötä henkilöstöhallinnon tulee kehitellä esimiehille 
työkaluja kansainvälisyyden tukemiseksi. Tällaisia työkaluja esimie-
hille voisi haastattelujen mukaan olla mm. esimiesvalmennusta ulko-
maalaisten työntekijöiden kohtaamiseen, ulkomaalaisten työnteki-
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jöiden sekä esimiesten perehdytysprosessit ja rekrytointien kansain-
välinen markkinointi henkilöstöhallinnossa. Henkilöstöhallinnosta pi-
täisi myös saada työkalu, jota voidaan käyttää ennekuin ulkomaalai-
nen työntekijä on Suomessa, esimerkiksi asunnon, pankkitilin ja ve-
rokortin hankkimista auttamaan. Esiin nousi myös se, kuinka henki-
löstöhallinto voisi olla auttamassa etäjohtamisessa? 
 
Työn ja muun elämän yhdistäminen muuttuu koko ajan entistä tärke-
ämmäksi. Henkilöstöhallinnon tulee kehittää työkalu, jolla esimies 
pystyy tarjoamaan työntekijöille erilaisia työnteon mahdollisuuksia 
eri elämäntilanteissa. Haastatelluissa ehdotettiin ainakin etätyömah-
dollisuuksien laajentamista. Koska työvoima ikääntyy ja vie paljon 
tietoja mennessään jäädessään pois työelämästä, olisi henkilöstöhal-
linnon tärkeää kehitellä myös työkalu, jolla esimiehet saisivat hil-
jaista tietoa näkyvämmäksi.  
 
Henkilöstöhallinnon työkaluja esimiehille osaamisen kehittämiseen 
liittyen voisi haastattelun mukaan olla esimerkiksi se, että esimies 
tunnistaisi minkälaista osaamista tarvitaan tietyssä työtehtävässä tu-
levaisuudessa eli kuinka ohjata työntekijöitä kehittymään oikeaan 
suuntaan. Henkilöstöhallinnon on myös kehiteltävä sellainen työ-
kalu, jolla organisaatio ja esimies voisivat tuoda enemmän esille op-
pimisen tärkeyttä. Työkalu, jolla oppiminen saadaan tapahtumaan 
työn ohessa ja tietoja jakamalla olisi myös haastattelujen perusteella 
tarpeen. Henkilöstöhallinto pohti sitä, onko esimies oikea henkilö 
kaikkien asioiden neuvontaan. Haastattelussa ehdotettiinkin henki-
löstöhallintoon johtamispalvelu työkalua, jossa jokaisella esimiehillä 
on omat vahvuusalueensa ja asiasta riippuen työntekijä ohjataan sen 
esimiehen luokse, jolla on asiantuntemus juuri tarvittavaan asiaan. 
Näin henkilöstöhallinto yhdistäisi tarpeen ja asiantuntijan.  

6.3 Tutkimuksen arviointi ja luotettavuus 

Opinnäytetyön lähteet ovat suurimmalta osin tietokirjallisuutta ja 
asiantuntijoiden tekemiä sekä löytyy lähteistä kaksi väitöskirjaakin. 
Lähteet eli teoriatiedot työssä ovat myös melko tuoreita. Tietope-
rusta on pureutunut laajasti useaan osa-alueeseen ja lähteitä on run-
saasti. Näin ollen tiedon luotettavuus tässä opinnäyteyössä on hyvä. 
Tutkimuksen tulokset ja tietoperusta ovat hyvin samankaltaiset. Tut-
kimuksessa nousi esiin hyvin paljon samoja asioita kuin tämän opin-
näytetyön teoria osuuksiin on kirjoitettu. Tutkimuksen tulokset tuke-
vat siis suurimmalta osin työn tietoperustaa. Tässäkin tapauksessa 
tulosten uskottavuus ja luotettavuus ovat hyvällä tasolla.  

 
Tutkimuksen haastateltavien määrä oli sopiva. Pienempi haastattelu-
ryhmä olisi antanut liian suppean aineiston ja taas toisaalta liian suu-
ressa ryhmässä kaikki eivät olisi saaneet ääntään esiin tai edes uskal-
taneet sanoa mielipidettään. Esimiesryhmässä haastateltavia oli eri 
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yksiköistä, joten otokseen on saatu näin erilaisissa yhteisöissä toimi-
vien ajatuksia. Haastatteluun saatiin myös henkilöstöhallinnosta eri 
osa-alueisiin erikoistuneita asiantuntijoita, jolloin otos on laaja. 
Haastateltavat olivat myös hyvin eri ikäisiä. Näin on saatu hyvinkin 
laajasti erilaisiin ryhmiin kuuluvia haastateltavia. 
 
Opinnäytetyön tutkija antoi haastattelutilanteissa haastateltavien 
kertoa omia ajatuksiaan ja mielipiteitään puuttumatta niihin. Tutkija 
siis kunnioitti toisten ajatuksia eikä johdatellut asioita haluamaansa 
suuntaan. Tutkija antoi vain teemoja, joiden pohjalta haastateltavat 
keskustelivat. Haastatteluteemoja oli sopiva määrä, haastattelut ei-
vät jääneet liian lyhyiksi eivätkä toisaalta myöskään olleet puudutta-
van pitkiä. Haastateltavat luultavasti jaksoivat keskittyä tämän ajan 
hyvin teemoihin. Haastateltavat esittivät mielipiteensä hyvin selke-
ästi, joten aineiston analysointi oli melko helposti ymmärrettävää. 
Tutkija kirjoitti auki haastattelutulokset heti haastattelujen jälkeen, 
jolloin asiat olivat vielä tuoreessa muistissa. Aineiston tulkinnassa on 
toki aina virheriskin vaara, mutta opinnäytetyön luotettavuuden kan-
nalta kuitenkin haastatteluaineiston uskotaan olevan luotettava. On-
han tietysti aina mahdollisuus siihen, että haastateltava ei kertonut-
kaan omaa mielipidettään rehellisesti. Tutkijan kuuluminen itse Hä-
meen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan ei näin ollen ole vaikut-
tanut haastattelutulosten muodostumiseen. Tutkija ei itse kuiten-
kaan ole esimiesasemassa, joten siltäkin kannalta tutkijan tuottama 
analyysi haastattelusta on luotettavaa. Tutkija kuitenkin kuuluu hen-
kilöstöhallintoon, jonka vuoksi tukija yritti olla mahdollisimman neut-
raali haastattelutilanteessa sekä tuloksia analysoitaessa. 
 
Tutkimuksen aineistoa on kerätty kolmella eri menetelmällä, kah-
della eri haastattelulla, tulevaisuustaulukolla ja skenaariotyöskente-
lyllä. Menetelmiä pidetään sopivana tämän kaltaisessa tulevaisuu-
teen suuntautuneessa ennakointityössä. Kaikkien menetelmien lop-
putuloksena nousi esiin samankaltaisia asioita. Menetelmien avulla 
saatiin myös vastauksia tutkimuksen alussa luotuihin tutkimuskysy-
myksiin. Näin ollen voidaan olettaa, että haastatteluihin valitut tee-
mat olivat myös oikeanlaisia. Tällöin tutkimuksen tuloksia voidaan pi-
tää luotettavana.   

 
Tutkimuksen teoriaosuuden kirjoittaminen ja analysointi syntyi 
melko vaivattomasti. Haastateltavien valikoiminen ja kutsuminen 
haastatteluun sekä itse haastattelu niin ikään olivat tutkijan näkökul-
masta onnistuneita. Haastattelun purkaminen onnistui vielä melko 
hyvin, mutta tutkimustulosten esittäminen oikealla ja tarpeeksi sel-
keällä tavalla tuntui haasteellisemmalta. Haastattelutulosten perus-
teella syntynyt tulevaisuustaulukko onnistuttiin kuitenkin saamaan 
kasaan melko hyvin, ainakin tutkijan mielestä. Skenaarioiden muo-
dostumiseen liittyen tutkijan olisi varmasti tarvinnut vielä enemmän 
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paneutua tietoperustaan. Tämä osa-alue oli kaikkein vaikein. Proses-
sin aikataulutus ja tutkijan mielenkiinnon ylläpitäminen olivat myös 
onnistunutta. Loppujen lopuksi koko prosessi meni kuitenkin läpi 
melko sujuvasti. 
 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää, kun pohditaan, miten esi-
miestyötä kehitetään, millaisia uusia ja erilaisia asioita tulee huomi-
oida ja kuinka yleensäkin varaudutaan tulevaisuuteen näiden asioi-
den tiimoilta. Vaikka tutkimus on tehty Hämeen ammattikorkeakou-
luun, on tutkimustulokset hyvin pitkälti käytettävissä myös monissa 
muissa organisaatioissa. Tutkimuksessa on hyvin paljon asioita, joita 
minkä tahansa organisaation tulisi pohtia tulevaisuuttaan ajatellen. 
Tutkimustulokset voisivat tietysti olla aivan erilaisia, jos olisi haasta-
teltu jossakin toisessa organisaatiossa olevia henkilöitä, aivan eri alo-
jen henkilöitä tai eri ikäisiä henkilöitä kuin tässä haastattelussa. Mo-
nia asioita on kuitenkin yleistettävissä. 
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Liite 1 
KUTSU HAASTATTELUUN ESIMIEHILLE 
 
 
Hei, 
 
teen Hämeen ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä 
liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa. Hämeen ammattikorkeakoulu on 
myös työnantajani ja tämän työn toimeksiantaja. Opinnäytetyön aiheena on Tulevaisuu-
den esimiestyö. Tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat; mitä työn murros tarkoittaa esi-
miestyössä sekä millaisia työkaluja henkilöstöhallinto pystyy tarjoamaan esimiehille tu-
levaisuudessa.  
 
Tarkoitus on selvittää Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin 
esimiesten ja henkilöstöhallinnon edustajien näkökulmia asiaan. Näiden tuloksena ra-
kennetaan erilaisia skenaarioita esimiestyön tulevaisuudenkuvista. Aikajänne skenaa-
rioiden muodostumiselle on rajattu vuoteen 2030 saakka. 
 
Toivoisin, että esimiestyön asiantuntijana voisit tuoda omia näkökulmiasi esiin tähän 
opinnäytetyöhön. Lähetän sinulle kutsun keskustelunomaiseen teemahaastatteluun, jo-
hon osallistuu saman aikaisesti muutama esimiesasemassa oleva henkilö. Haastattelu 
nauhoitetaan. Ilmoitathan halukkuudestasi osallistua tähän haastatteluun vastaamalla 
kutsuun 25.8.2019 mennessä.  
 
Mukavaa syksyn alkua! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Niina Hokkanen 
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Liite 2 
KUTSU HAASTATTELUUN HENKILÖSTÖHALLINNOLLE 
 
Hei, 
 

teen Hämeen ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä 
liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelmassa. Hämeen ammattikorkeakoulu on 
myös työnantajani ja tämän työn toimeksiantaja. Opinnäytetyön aiheena on Tulevaisuu-
den esimiestyö. Tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat; mitä työn murros tarkoittaa esi-
miestyössä sekä millaisia työkaluja henkilöstöhallinto pystyy tarjoamaan esimiehille tu-
levaisuudessa.  
 
Tarkoitus on selvittää Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin 
esimiesten ja henkilöstöhallinnon edustajien näkökulmia asiaan. Näiden tuloksena ra-
kennetaan erilaisia skenaarioita esimiestyön tulevaisuudenkuvista. Aikajänne skenaa-
rioiden muodostumiselle on rajattu vuoteen 2030 saakka. 
 
Toivoisin, että henkilöstöhallinnon asiantuntijana voisit tuoda omia näkökulmiasi esiin 
tähän opinnäytetyöhön. Lähetän sinulle kutsun keskustelunomaiseen teemahaastatte-
luun, johon osallistuu saman aikaisesti muutama henkilöstöhallinnon henkilö. Haastat-
telu nauhoitetaan. Ilmoitathan halukkuudestasi osallistua tähän haastatteluun vastaa-
malla kutsuun elokuun loppuun mennessä.  
 
Mukavaa syksyn alkua! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Niina Hokkanen 
 
 

 
 
 

 




