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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan itsensä johtamista, joka tunnetaan tänä päivänä parem-
min käsitteellä itseohjautuvuus. Opinnäytetyössä esitellään teoriaa ja aikaisempia tutki-
muksia aihealueesta, kuten sisäisen motivaation, suomalaisen sisututkimuksen ja milleni-
aali tutkimuksen yhteyttä itseohjautuvuuteen sekä esitellään kolme itseohjautuvaa johta-
mismallia: Minä Oy AB, Toimintalogiikka ja Teal. Tutkimuksessa haastateltiin neljää henki-
löstökonsulttia itseohjautuvuudesta henkilöstöhallinnon alalla. Työn tavoitteena on kehittää 
opas HR-taitajalle tukemaan itseohjautuvuutta sekä antamaan vastauksia seuraaviin tutki-
muskysymyksiin: mitä keinoja yksilöllä on itsensä johtamiseen ja minkälaisia ovat itseoh-
jautuvan yksilön edellytykset. Tutkimuksessa käsitellään itsensä johtamisen lähestymista-
poja ja esitellään erilaisia keinoja ja malleja itseohjautuvuuteen. Lisäksi pohditaan mitä tai-
toja ja kompetensseja edellytetään itseohjautuvalta yksilöltä.  
 
Tutkija havaitsi opinnäytetyöprosessin aikana, että itseohjautuvuutta on määritelty laajasti 
hieman eri näkökulmista ja lähtökohdista. Tässä opinnäytetyössä itseohjautuvuus nähdään 
yksilön kykynä suorittaa autonomisesti eli itsenäisesti. Se on prosessi, jolla pyritään johta-
maan itseään ja kehittymään yksilönä. Tässä tutkimuksessa selvisi, että itseohjautuvuus ei 
ole työelämässä ainoastaan yksilön asia vaan se edellyttää koko työyhteisön tuen ja luotta-
muksen. Itseohjautuvalta yksilöltä edellytetään itsereflektointitaitoa, uudistumiskykyä, prio-
risointitaitoa, kokonaisuuksien hallintataitoa, oman toimintalogiikan kehittämistä, volitiota eli 
toimeenpanontaitoa ja sisäistä motivaatiota. Itseohjautuva yksilö on edellytys muuttuvassa 
työympäristössä, jonka vuoksi jokaisen tulisi perehtyä aiheeseen ja kehittää itseään. Me-
nestynyt itsensä johtaja on tietoinen omasta käyttäytymismallistaan ja sen vaikutuksesta 
niin itseen kuin muihin ympärillä oleviin ihmisiin. Yksilö osaa tarkastella itseään myös kriitti-
sesti. Tunne ja kehitä itseäsi systemaattisesti – se on avain onnistuneeseen itseohjautu-
vuuteen. 
 
Opinnäytetyö on toiminnallinen tutkimus. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
ja työssä on myös käytetty tutkimuksellisia piirteitä haastattelun muodossa. Haastattelut 
toteutettiin parihaastatteluina. Haastattelu litteroitiin ja sisällönanalyysi toteutettiin teoriaoh-
jaavana. Työn tuloksena syntyi produkti: Tunne itsesi! Opas HR-taitajalle tukemaan itseoh-
jautuvuutta. Oppaaseen nousseet aiheet ovat tulleet tutkijan keräämästä tietoperustasta ja 
kahdesta parihaastattelusta henkilöstökonsulteilta. Oppaassa on konkreettisia neuvoja it-
sensä kehittämiseen ja itseohjautuvuuden tukemiseen. Oppaan tekijä on luonut neuvot 
omiin kokemuksiin, teoriaan ja haastatteluihin pohjautuen. Työllä ei ole toimeksiantoa ja se 
on kehitetty tutkijalle itselleen ja sopii myös henkilöstöhallinnon työntekijöille, etenkin rekry-
toinnin parissa työskenteleville itseohjautuvuudesta kiinnostuneille milleniaalleille. Produkti 
löytyy tämän opinnäytetyön liitteenä. Työ tehtiin kevään 2020 aikana.  
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan itsensä johtamisen teoriaa ja sen eri lähestymistapoja. 

Itsensä johtaminen tunnetaan tänä päivänä paremmin käsitteellä itseohjautuvuus. Käsi-

tettä on myös määritelty laajasti eri näkökulmista. Yksilön onnistunut itsensä johtaminen 

on koko organisaation voimavara muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä. Sydän-

maanlakka (2009, 27) kertoo, että itsensä johtaminen on suhteellisen uusi alue tieteenä ja 

sen englanninkieliset termit self-management ja self-leadership ovat peräisin vasta 1980-

luvulta.  

 

Tämän opinnäytetyön aihe valikoitui tutkijan kiinnostuksesta itsensä kehittämiseen. It-

sensä johtaminen on tärkeä työelämäntaito, joka antaa avaimet menestymiseen niin 

työssä kuin muilla elämän alueilla. Työn aihe on ajankohtainen ja merkittävä, sillä itsensä 

johtaminen ja kyky kehittää itseään yksilönä on korostumassa taitolajiksi työelämässä. 

Opinnäytetyö on toiminnallinen tutkimus, mutta siinä on käytetty myös tutkimuksellisia piir-

teitä haastattelun muodossa. Opinnäytetyö pyrkii kirjallisuudella ja asiantuntijoiden mielipi-

teillä ja kirjoittajan havainnoinnilla avaamaan itsensä johtamisen käsitettä ja lähestymista-

poja ja antamaan yksilölle konkreettisia neuvoja itsensä johtamiseen ja kehittämiseen. 

Työssä esitellään erilaisia työkaluja - keinoja ja malleja, joita yksilö voi käyttää kehittyäk-

seen ja saavuttaakseen kokonaisvaltaisen työnhallinnan.  

 

Itseohjautuvuus on trendisana tämän päivän johtamisopissa ja se on tulevaisuuden vel-

voite yksilölle edistyksellisessä työympäristössä. Itseohjautuvuudesta on tehty laajasti 

opinnäytetöitä. Tutkijan näkökulma työhön on uusi ja raikas. Aikaisemmin ei ole tehty 

opinnäytetyötä, jonka myötä syntyy opas henkilöstöhallinnon työntekijälle tukemaan itse-

ohjautuvuutta. Myös yksilön näkökulma ja edellytykset itseohjautuvuuteen ovat harvinai-

sia, sillä suurin osa itseohjautuvuuden opinnäytetöistä keskittyy organisaation näkökul-

maan ja tiimityöhön. 

 

Itseohjautuvuuden ajankohtaisuutta tukee uusi organisaatioiden itseohjautuvuutta tukeva 

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe), jonka ajankohta on 1.11.2018-

30.4.2021. Haaga-Helian ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta yhdessä Aalto-yliopiston 

ja Tampereen yliopiston kanssa. Toteutuksessa on mukana Filosofian Akatemia. Hank-

keessa on mukana myös Futurice ja Reaktor, kaksi edistysmielistä suomalaista itseohjau-

tuvaa organisaatiota. MODe -hanke pyrkii vastaamaan akateemisen tutkimustiedon niuk-

kuuteen ja yritysten haasteeseen tuottamalla uutta tutkimustietoa itseohjautuvuudesta ja 

itseorganisoitumisesta. Hankkeessa kehitetään uusia itseohjautuvuuden työkaluja ja tuot-

teita. Hankkeen visiona on tunnistaa suomalaisissa yrityksissä edistyksellisiä Minimalist 
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Organizational Design -organisaatioita, joissa vahvistetaan ketteryyttä, innovatiivisuutta ja 

kilpailukykyä jaetulla johtamisella, läpinäkyvyydellä, omaehtoisella sitoutumisella, aloitteel-

lisuudella ja luovuudella. Tällä pyritään viemään Suomea kohti ihmislähtöiseksi organisaa-

tioajattelun mallimaaksi. (Filosofian akatemia 2020; MODe – Minimalist Organizational 

Design 2019.) 

 

Työn rakenne sivunumeroineen löytyy sisällysluettelosta. Johdannon jälkeen toisessa lu-

vussa käsitellään itsensä johtamisen käsitettä, itseohjautuvaa yksilöä ja sisun merkitystä 

itseohjautuvuudessa. Kolmannessa luvussa on näkökulmia itsensä johtamiseen, avataan 

itsensä johtamisen ydintä eli reflektointitaitoa, kerrotaan itseohjautuvasta Teal johtamis-

mallista ja toimintalogiikka johtamismallista. Neljännessä luvussa on esitelty kokonaisuu-

dessaan tutkimuksen metodiset ratkaisut. Viidennessä luvussa kuvataan opinnäytetytön 

toiminnan kuvaus. Kuudennessa luvussa kirjoittaja pohtii yhteenvetona opinnäytetyöpro-

sessia, omaa oppimista, produktin hyödynnettävyyttä ja esittelee johtopäätökset. Työn lo-

pusta löytyy lähteet, joiden kriteerivalintana ovat maksuton artikkeli, podcast, video, blogi-

postaus tai (elektroninen) kirja, jonka julkaisuvuosi on 2000-luvulta.  Aihe käsittelee it-

sensä johtamista tai itseohjautuvuutta. Viimeisimpänä löytyy opinnäytteen liitteet, jossa on 

haastattelukysymykset ja produkti. 

 

Työn tavoitteena on kehittää HR-taitajille opas tukemaan itseohjautuvuutta ja selvittää 

vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: mitä keinoja yksilöllä on itsensä johtamiseen 

ja minkälaisia ovat itseohjautuvan yksilön edellytykset? Tietoperustan tarkoituksena on tu-

kea oppaan sisältöä ja kertoa erilaisista malleista ja keinoista itsensä johtamiseen. Lisäksi 

selvitetään mitä taitoja ja kompetensseja edellytetään itseohjautuvalta yksilöltä. Tutkimuk-

sessa syvennytään yksilön tietoisuuteen eli reflektointiin ja toimintalogiikkaan – kuinka yk-

silö reagoi niin itseen kuin ympärillä oleviin henkilöihin. Tutkimuksessa käsitellään autono-

mian ja sisäisen motivaation merkitystä itseohjautuvuudessa ja perehdytään volitioon eli 

toimeenpanontaitoon. Opinnäytetyössä kerrotaan myös Teal johtamismallista, joka on 

rantautumassa edistyksellisiin itseohjautuviin organisaatioihin (Laloux 2015). Itsensä joh-

tamisen aihealue on laaja ja sitä voi tutkia eri näkökumista. Aineistossa aihealuetta ei tut-

kita yksilön vapaa-ajan näkökulmasta vaan painotus on työelämässä.  

 

Produkti on suunniteltu tukemaan henkilöstöhallinnon toimialan työntekijöiden itseohjautu-

vuutta, joten se ei sovellu muille aloille. Opasta voi hyödyntää erityisesti itseohjautuvuu-

desta kiinnostunut milleniaali, joka toimii henkilöstöhallinnon alalla, etenkin rekrytoinnin 

parissa. Oppaassa näkökulmana kehittämistehtävänä nähdään nimenomaan henkilöstö-

hallinnon työntekijän tukeminen itseohjautuvuudessa, sillä kirjoittaja haaveilee urasta hen-

kilöstöhallinnon puolella. Työllä ei ole toimeksiantoa, mutta tutkija on kerännyt tietoa ja 
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tehnyt yhteistyötä kolmen henkilöstökonsultin ja yhden palvelupäällikön kanssa, jotka toi-

mivat kansainvälisessä henkilöstöalan yrityksessä. Oppaassa on konkreettisia neuvoja it-

sensä kehittämiseen ja itseohjautuvuuden tukemiseen. Oppaan neuvot pohjautuvat teori-

aan ja haastatteluun sekä tutkijan omiin kokemuksiin opinnäytetyöprosessissa ja opintojen 

tuoman kokemukseen. 
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2 Itsensä johtamisen teoria 

Tässä luvussa kirjoittaja avaa auki itsensä johtamisen teoriaa. Lukijalle avautuu alalu-

vussa 2.1 itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden käsite, alaluvussa 2.2 perehdytään it-

seohjautuvaan yksilöön ja siihen liitettäviin taitoihin ja kompetensseihin. Alaluvussa 2.3 

perehdytään suomalaiseen sisuun, suomalaiseen sisututkimukseen ja sen yhteyteen itse-

ohjautuvuudessa. 

 

Sydänmaanlakan (2008, 27) mukaan itsensä johtamisesta puhuttiin jo 1980-luvulla.  Kir-

joittaja havaitsee, että nyt 40-vuotta myöhemmin aihe on taas ajankohtainen ja yleisessä 

keskustelussa puhutaan pikemminkin itseohjautuvuudesta. Suomessa aktiivisesti itseoh-

jautuvuutta tutkii Filosofian Akatemia, joka on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys ja 

organisaatioiden kehittämisen edelläkävijä. (Filosofian Akatemia 2020). Tutkija on valinnut 

teoreettiseen viitekehykseen muun muassa aktiivisesti Suomessa aihetta käsittelevien 

ammattilaisen näkemyksiä kuten Filosofian akatemian tutkija Frank Martelalta ja henkilös-

töjohtamisen ammattilaiselta Pentti Sydänmaanlakalta.  

 

Kaikki johtaminen alkaa itsestä, siksi itsensä johtamisen tulisi olla johtamisen ydin. Itsensä 

johtamista kuvaillaan mielenkiintoisimmaksi, vaikeimmaksi ja haastavimmaksi johtamisen 

näkökulmaksi, jonka prosessi on erittäin henkilökohtainen.  Nopeasti muuttuva työympä-

ristö, jaettu johtajuus ja organisaatioiden madaltuneet hierarkiat edellyttävät työntekijältä 

itsensä johtamisen taitoa. (Sydänmaalakka 2008, 16.) 

HR- ja johtamispiireissä itseohjautuvuus on tänä päivänä ajankohtainen aihe ja trendikä-

site. Itseohjautuvuuden perusperiaate on, että olet oman työn paras asiantuntija ja tämän 

vuoksi valtuutettu johtamaan itseäsi omalla tavallasi. Siinä on kyse yksilön autonomian ja 

hierakkisen systeemin kontrollin välisestä suhteesta. Itseohjautuvalle organisaatiolle on 

ominaista, että muodolliset johtamisrakenteet ovat hajautettuja ja työntekijän vaikutusalue 

on melko laaja. (Ahleskog 7.8.2018) 

Itsensä johtamisen voi määrittää yksilön valtana ja vastuuna arvioida lopputulosten tär-

keyttä suuremmassa mittakaavassa, muokata ja asettaa omia tavoitteita. Kyse on siitä, 

että yksilö on sisäistänyt vastuun tavoista, joilla päästään tavoitteisiin mukaan lukien ta-

voitteet itsessään. (Ahleskog 7.8.2018) 
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2.1 Itsensä johtamisen käsite 

Sydänmaanlakan (2008, 35) mukaan itsensä johtamisen määritelmä riippuu siitä, kuinka 

sana ”itse” on määritelty.  Kirjoittaja on opinnäytetyön aikana havainnoinut, että itsensä 

johtamista ja itseohjautuvuutta määritellään eri tavoilla. Kirjoittaja pohtii, että itsensä johta-

misen määrittelemän erilaiset näkökulmat johtuvat ihmisten erilaisista työtehtävistä, lähtö-

kohdista ja arvomaailmasta. 

 

Manz ja Sims määrittää itsensä johtamisen itseen kohdistuvaksi vaikuttamisprosessiksi: 

 

”Itseen kohdistuva vaikuttamisprosessi, jossa muodostuu suoriutumiseen 

tarvittava itseohjautuvuus ja itsemotivaatio” (Sydänmaanlakka 2008, 35). 

 

Itsensä johtaminen on jatkuvaa muuttumista kuten vanhan poisoppimista ja uuden oppi-

mista. Siinä kyseenalaistetaan perinteisiä asenteita ja uskomuksia. Itsensä johtamisessa 

on kyse itsestä ja myös toisista. Tiedostamalla omat arvot ja ihanteet löytää oman paik-

kansa eikä ole eksyksissä. Tämä on tavoite itsensä johtamisessa.  Omien voimavarojen 

suuntautuminen ja kokonaisvaltainen itsestä huolehtiminen vaativat jatkuvaa uusiutumista 

nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa maailmassa. (Salmimies 2008, 21.) 

 

Itseohjautuvuuden lähtökohtana on autonomisuus ja vapaus päätöksen tekemiseen. 

Tämä on vastakohta perinteiselle hierarkiselle johtamistyylille eli ylhäältä alaspäin johtami-

selle, jossa esimiehellä on valta käskyttää ja vastuu kontrolloida alaisen suoritusta. Itseoh-

jautuvuus antaa parhaimmillaan organisaatiolle muutoskykyisen ja nopeasti uusia toimin-

tatapoja hyväksyvän työyhteisön. Hierarkisuus johtaa huonompiin tuloksiin ja osaajien tur-

hautumiseen. Vapaus ei kahlitse eikä määrää tiettyihin rooleihin ja sääntöihin. Itseohjautu-

vuus on tulevaisuudessa liiketoiminnassa ja etenkin nopeasti muuttuvassa toimintaympä-

ristössä kilpailuetu ja elinehto. (Martela 15.5.2017.) 

 

Tieteen termipankki (2017) määrittää sanan autonomia omalakisuus, riippumattomuus ja 

itsenäisyys. Kirjoittaja tulkitsee, että autonomisuus tarkoittaa itseohjautuvuuden yhtey-

dessä omaehtoisuutta ja vapautta oman työn tekemiseen. 

 

2.2 Itseohjautuva yksilö 

Kun puhutaan itseohjautuvan yksilön taidoista ja kompetensseista on hyvä määritellä mitä 

tarkoittaa sana taito ja kompetenssi. Suomisanakirja (2020b) määrittää sanan taito har-

jaantumisena tai oppimisena saavutettuna kykynä, jonkin hallintaan, taitamiseen, osaami-
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seen. Suomisanakirja (2020a) määrittää sanan kompetenssi, pätevyytenä tai kelpoisuu-

tena. Kirjoittaja tarkastelee, että sana taito tarkoittaa jonkun kyvyn hallitsemista ja asian 

osaamista. Sana kompetenssi taas tarkoittaa esimerkiksi ammatillista pätevyyttä ja kelpoi-

suutta toimia jossakin. Kompetenssin voi nähdä kykynä selviytyä.  

 
Itseohjautuva yksilö vaatii erilaisia taitoja, joilla päästään tavoitteisiin. 

Sisäinen motivaatio on motivaation muodoista vahvin ja häilyvin – sitä tulee siis vaalia. Si-

säistä motivaatiota voi luokitella kahteen luokkaan, on sisäsyntyistä ja sisäistä motivaa-

tiota. Kun tekeminen on innostavaa ja tuo iloa se on sisäsyntyistä motivaatiota. Kun taas 

sisäistetty motivaatio kytkeytyy yksilön arvomaailmaan ja kytkeytyy omiin päämääriin. Si-

säinen motivaatio on yksilön arvostus ja innostus asiaa kohtaan, jolloin se on proaktiivista 

ja omaehtoista ja yksilö kokee asian mahdollisuutena. Sisäinen motivaatio ei ole ulko-

puolta pakotettua vaan se kumpuaa yksilön sisältä. Yksilön vahva kontrollointi johtaa moti-

vaation laskuun, jonka vuoksi yksilö tekee vain välttämättömät asiat, jotka hänet ovat käs-

kytetty tekemään. Oiva henkilöesimerkki sisäsyntyisestä motivaatiosta on taitelija Vincent 

van Gogh. Hänelle oli tyypillistä luoda erinomaista taidetta inspiraation iskiessä, mutta il-

man inspiraatiota hänen sisäinen palonsa oli vaimea. (Martela 2015, 26–34.) Tämä va-

kuuttaa kirjoittajan, että autonomisuus on tärkeää itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaa-

tion kannalta. Tunne, että saat vaikuttaa selittää yksilön paremman suorituskyvyn. 

 

Ihmisellä on neljä psykologista perustarvetta. Nämä neljä perustarvetta luo innostusta, 

merkityksellisyyttä ja tekemisen ”draivia”. Alla olevassa kuvassa esiteltynä ihmisen neljä 

psykologista perustarvetta. (Martela 2015, 17.) 

 
Vapaaehtoisuuden tarve itseä kiinnostavat asiat, työ ei ole ulkoa-

päin pakotettua 

Kyvykkyyden tarve sopivat haasteet, taidot, oppiminen ja ke-
hittyminen 

Yhteenkuuluvuuden tarve osa yhteisöä, arvostus ihmisenä 

Hyväntekemisen tarve omalla työllä myönteinen vaikutus 

Kuvio 1. (mukaillen Martela 2015, 17.) 
 
 
Ensimmäinen neljästä psykologisesta tarpeesta on vapaaehtoisuuden tarve. Se on mah-

dollisuus tehdä omalla tavalla itseä kiinnostavia asioita. Ihmisellä on tarve edustaa kuka 

minä olen ihmisenä – työ ei ole ulkoapäin pakotettua. Toinen neljästä psykologisesta tar-

peesta on kyvykkyyden tarve. Ihmisellä on tarve saada sopivasti haasteita ja on myös tär-

keää, että on mahdollisuus käyttää parhaita taitojaan työssä. Asioiden aikaansaaminen, 

oppiminen ja kehittyminen ovat tärkeitä elementtejä. (Martela 2015, 17.) 
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Kolmas neljästä psykologisesta tarpeesta on yhteenkuuluvuuden tarve. Ihmisellä on tarve 

kokea olevansa osa yhteisö. Yksilöllä on tarve kokea, että häntä pidetään arvossa. Neljäs 

psykologinen perustarve on hyväntekemisen tarve. Se koostuu siitä, että yksilöllä on tarve 

kokea, että hänellä on mahdollisuus saada aikaan hyvää työnsä kautta. Omalla työllä on 

myönteinen vaikutus ympäristöön. (Martela 2015, 17.) 

 
Itseohjautuva yksilö tarvitsee motivaation eli innostuksen ja vahvojen aikomusten tilan li-

säksi volitiota. Volitio on toimeenpanon taito ja sitä voidaan arvioida, kehittää ja johtaa. 

Volitio on taito, joka ohjaa yksilön saavuttamaan tavoitteen. Jokaisen yksilön tulisi kehittää 

tätä tärkeää taitoa, jonka avulla yksilöt toteuttavat ja saavuttavat tuloksia ja tavoitteita 

muuttuvassa maailmassa. Motivaation lisäksi volitio näyttäytyy työvireen ylläpitona ja ta-

voitteen saavuttamiseen kannalta tarpeellisiin asioihin. Motivointiin kuuluvat johtamistavat, 

kuten innostaminen ei ole sopiva keino johtaa volitiota. Volitio edellyttää johtamista, joka 

on keskittynyt kokonaisvaltaiseen tavoitteenhallintaa. Myös itseluottamus on tärkeää. Voli-

tiota voi kehittää työvirettä ylläpitävillä ja työskentelyyn suuntaavilla toimeenpanoproses-

seilla. Toimeenpanokyvykkyyden kehittäminen johtaa yksilöä kohti itseohjautuvuutta. 

(Parppei 23.11.2016) 

 

2.3 Suomalaisen sisun haitat ja hyödyt työelämässä 

Kotimaisten kielten keskus järjesti vuonna 2017 Suomen sana -kilpailun, jossa etsittiin 

uutta sanaa kuvaamaan satavuotiasta itsenäistä Suomea. Kilpailun voitti 450 joukosta 

sana sisu, joka valittiin Suomen uudeksi sanaksi. Neuvottelukunta perusteli valintaansa 

näin: 

”Sisu on kulkenut suomalaisten mukana vuosituhansia, ja se on nähnyt ja kokenut 

meidän mukanamme paljon, ja vastaavasti sen avulla olemme kokeneet myötä- ja 

vastamäet. Tätä kaikkien suomalaisten yhteistä sisua toivotamme muillekin (Koti-

maisten kielten keskus 2017.)” 

 

”Sana on vanha johdos sanasta sisä (sisällä jne.), ja se tarkoittaa paitsi luonnetta 

myös yleisemmin ”sisällä olevaa, sisusta”. Tämä on sen merkitys myös joissain lähi-

sukukielissä (kuten vatjan ja viron sisu). Suomen kielelle tyypillisesti siitä voidaan 

muodostaa myös uusia johdoksia kuten sisukas ja sisuuntua. Sisua käytetään myös 

ruotsin kielessä, se on siellä suomalainen lainasana. (Kotimaisten kielten keskus 

2017.)” 

 

Sisu tutkimus on VTT:n ( Teknologian tutkimuskeskus) ja Helsingin yliopiston mittava tut-

kimus suomalaisesta sisusta. Tutkimuksessa selviää mitä sisu on, kuinka sitä voisi mitata 

ja miten se heijastuu ihmisen käyttäytymiseen, suoriutumiseen ja hyvinvointiin. 
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Tutkimuksessa todetaan, että sisu on edellytys tänä päivän työelämässä menestymiselle 

esimerkiksi itseohjautuvuus, paineen- ja epävarmuudensietokyky, jatkuva kehitys ja luova 

ajattelukyky ovat nykymaailmassa yksilön tärkeitä ominaisuuksia. (Teknologian tutkimus-

keskus VTT Oy 2020.) 

 

Tutkimuksessa selvisi, että sisu on moniulotteinen ominaisuus – on hyödyllistä ja haital-

lista sisua. Hyödyllinen sisu on sinnikkyyttä ja itsensä ylittämistä. Haitallinen sisu vaikuttaa 

kielteisesti yksilön käyttäytymis- ja toimintamalleihin. Haitallinen sisu johtaa esimerkiksi 

jääräpäisyyteen ja näkyy yksilön ottamina liian suurina haasteina sekä vaatimustason liial-

lisena kasvuna niin itseä kuin muita kohtaan. Tutkimuksessa kehitettiin kysely, jonka 

avulla voidaan havaita henkilön erillisten sisupiirteiden tasoja ja rikastuttaa itsetuntemusta. 

Kysely avaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, työuupumuksen ehkäisemiseen, työ-

hyvinvoinnin ja palautumisen edistämiseen. (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2020.)  

 

Tutkimuksessa selvitettiin voimakkaan hetkellisen stressin aikana, kuinka sisu kytkeytyy 

henkilön aivoaktiivisuuteen ja biosignaaleihin. Ongelmanratkaisuhetken jälkeen henkilöt, 

joilla oli korkeampi haitallisen sisun pistemäärä, olivat arvioineet kiihtymistilansa voimak-

kaammaksi kuin muut. Heidän kätensä olivat hikisemmät ja aivotoiminta oli kiivaampaa 

ongelmanratkaisun aikana. Kuten edellä todettiin, tutkimustuloksena selvisi, että kiihtynei-

syys tuo esiin haitallista sisua.  (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 2020.) 

 

Kirjoittaja tulkitsee sisututkimuksen perusteella, että itsereflektio on selvä yksilön tärkeä 

ominaisuus. Itsereflektion avulla yksilö kehittää itsetuntemusta ja on tietoinen omasta 

käyttäytymisestä niin itseään kuin muita kohtaan. Reflektointi ohjaa yksilön korjaamaan 

haitallisia käyttäytymismalleja, joka ohjaa työssä menestymiseen, jaksamiseen ja onnistu-

miseen. Myös Sydänmaanlakka (2008, 18–33) toteaa reflektoinnin olevan itsensä johtami-

sen keskeinen asia ja työkalu, jolla yksilö syvällisesti itsearvioi itseään. 
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3 Kehitä itseäsi! Näkökulmia itsensä johtamiseen 

Tässä luvussa kirjoittaja tarkastelee milleniaali sukupolven linkittymistä itseohjautuvuu-

teen.  Alaluvussa 3.1 kirjoittaja esittelee Sydänmaanlakan Minä Oy AB – mallin. Alalu-

vussa 3.2 ja 3.3 kirjoittaja esittelee kaksi johtamismallia, jotka ovat Toimintalogiikka ja 

Teal. Toimintalogiikassa kuvaillaan nimensä mukaisesti johtajien toimintalogiikkaa ja rea-

gointikykyä. Teal perustuu itseohjautuvuuteen organisaatioissa ja määrittelee johtamisen 

evoluutioteorian. Lalouxin (2015) tutkimusten mukaan Tealin itseohjautuva malli on ran-

tautumassa edistyksellisiin organisaatioihin. 

 

Milleniaalit ovat 1980–2000-luvulla syntyneitä, työelämän nuori sukupolvi. Milleniaaleilla 

on samoja piirteitä, jonka vuoksi heitä voi kuvailla ilmiöksi. Nämä piirteet ovat kärsimättö-

myys ja epälojaalisuus työnantajia kohtaan. He ovat myös kunnianhimoisia, optimistisia ja 

entistä enemmän liberaaleja. Heitä usein kuvaillaan laiskoiksi, mutta he perustavat yrityk-

siä entistä aikaisemmin ja ovat aikaisempaa sukupolvea korkeammin koulutettuja. He 

osaavat käyttää teknologiaa, ja käyttävät sitä usein, joka johtaa heikkoon palautumiseen 

ja herpaantuneeseen keskittymiskykyyn. Milleniaalit ovat tavoitekeskeinen sukupolvi. Mil-

leniaaleilla on erilainen käsitys sosiaalisesta kanssakäymisestä verrattuna muihin suku-

polviin. Yhteisöllisyys on saanut uuden piirteen – kasvokkain kohtaaminen on jäänyt vä-

hemmällä teknologian avulla ylläpidettävään yhteydenpitoon. Milleniaalit arvostavat työn-

tekoa ja ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä. (Mellanen & Mellanen 23.1.2020; 

Mellanen 26.02.2020; Mikkilä 23.1.2020)  

 

Nuorempi sukupolvi tarkastelee uusia työvaihtoehtoja helpommin. He vaativat, että työ on 

innostavaa, oikeudenmukaista ja kehittävää. Halu kehittyä on suuri ja sitä vaaditaankin 

kovaäänisemmin, kuin aikaisemmin. Milleniaaleilla on kova halu toteuttaa itseään, ja 

saada tehdä itselle tärkeitä ja avokkaita asioita. Milleniaalit tarvitsevat auktoriteetin sijaan 

valmentamista. Yhä nuoremmat uupuvat ja kertovat haasteista helpommin. Milleniaalit 

vaihtavat työpaikkaa helpommin. Työn merkityksellisyys on tärkeää ja se, että saa kehit-

tyä ja työnkuvat vaihtuvat. Markkina-arvoa haetaan niin työntekijälle kuin yrityksille. Yksi-

löllinen osaaminen on merkityksellistä milleniaaleille ja se on tänä päivänä kilpailukykyistä 

työmarkkinoilla. (Mellanen & Mellanen 23.1.2020; Mellanen 26.02.2020; Mikkilä 

23.1.2020)  

 

Kirjoittaja havaitsee, että uuden sukupolven myötä myös työelämän vaatimukset ovat 

muuttuneet. Vakituisten työpaikkojen sijaan on tarjolla enemmän projektiluontoista työtä. 
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Jatkuva työelämänmuutos vaatii itseohjautuvuuden taitoa. Nuorempi sukupolvi vaatii mer-

kityksellisyyttä ja työssä kehittymistä yksilöllisellä tasolla entistä enemmän. Itsensä kehit-

täminen ei ole pelkästään työelämänvaatimus, se on myös uuden sukupolven myötä tullut 

vaatimus, joka sopii milleniaalien arvomaailmaa. Kirjoittaja havaitsee yhtäläisyyden mille-

niaali tutkimuksen ja Deloitten raportissa. Deloitten henkilöstöjohtamisen trendit 2019 ra-

portissa nostetaan esille työn merkityksellisyys ja luottamus ihmisten välillä on tärkeää. 

(Deloitte 2019, 45.) 

 

3.1 Oy Minä AB – malli 

Alla olevassa kuvassa kuvailtuna Sydänmaanlakan Oy Minä Ab – malli, joka on kehittynyt 

yhdistelemällä Stoalaisuuden, joogafilosofian, tietoisuustutkimuksen ja liikkeenjohdon teo-

rioita. Nosce te ipsum on muinainen Stoalainen aforismi, joka tarkoittaa tunne itsesi. Sy-

dänmaanlakka kuvailee, että jokainen on oman yrityksensä eli Oy Minä Ab:n toimitusjoh-

taja. Yksilön tulee johtaa yritystään eli itseään, joka koostuu kehon eli fyysisestä, mielen 

eli psyykkisestä, tunteiden eli sosiaalisesta, arvojen eli henkisestä ja työn eli ammatillisista 

osastoista. Keskeinen prosessi yrityksessä on uudistumisen kehitysosasto. (Sydänmaan-

lakka 2008, 29–30.) Kirjoittajan produkti nimettiin Stoalaisen aforismin mukaan. Kirjoittaja 

kokee, että Oy Minä Ab on oiva malli ymmärtämään itsensä johtamista syvällisemmin ja 

tämän mallin käyttöönotto on erinomainen keino johtaa itseään. 

 

 

Nosce te ipsum!  

Tietoisuus                                                     

Visio 

  

Keho                 Mieli                  Tunteet                 Arvot               Työ 

(fyysinen)           (psyykkinen)          (sosiaalinen)            (henkinen)      (ammatillinen) 

 

UUDISTUMINEN: itsetuntemus, itseluottamus ja reflektio 

 

-ravinto          -ajattelu                      -tunteiden                   -arvot              -avaintehtävät 

-liikunta         -muisti                           hallinta                     -päämäärät     -tavoitteet                                                                                                 

-lepo             -oppiminen                   -positiivisuus             -merkitys         -osaaminen 

-uni               -luovuus                       -ihmissuhteet            -henkiset virikkeet  

-rentoutu-     -havainnointi                 -harrastukset             -tasapaino       -palaute 

minen                                                 -yhteisöllisyys                                   -kehittyminen 
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Kuvio 2.  Minä Oy AB (Mukaillen Sydänmaanlakka 2008,  29.) 

 

Itsensä johtamisen ydinasia on uudistuminen, joka koostuu kehittymisestä ja kasvusta. 

Uudistuminen muodostuu itsetuntemuksesta, itseluottamuksesta ja reflektointitaidoista. 

Yksilön itsetuntemus kehittyy reflektoimalla. Itsensä johtamisen perusperiaate on itsensä 

tunteminen. Itseluottamus on sitä, että uskaltaa mennä mukavuusalueen ulkopuolelle ja 

ottaa riskejä ja myöntää oma keskeneräisyys. Ensi sijassa reflektointi on yksi tärkeimmistä 

taidoista johtajilla. Oman ajattelutavan muuttaminen tietoisuuden tasolle edistää itsensä 

tutkistelua ja on tärkeää tutkia itseään objektiivisesti eli laaja-alaisesti. Tietoisuuden laaja-

alainen, syvällinen ja käytännöllinen kehittäminen on olennaista itsensä johtamisessa. 

(Sydänmaanlakka 2008, 33–34.) 

 

Deloitten tutkimuksessa tuodaan esille HR:n tulevaisuuden näkymät. Siinä tuodaan esille, 

että työntekijä, joka haluaa uudistaa itseään vaihtaa työpaikkaa harvemmin. Kykyjen liik-

kuvuus on tärkeää. Raportissa kerrotaan, että organisaatioissa kykyjen sisäinen liikkuvuus 

on tärkeä prioriteetti, mutta se on haastavaa. On huomattu, että työntekijän on helpompi 

vaihtaa työantajaa kuin päästä kehittämään ja uudistamaan itseään eli vaihtamaan roolia 

taitojen edetessä. (Deloitte 2019, 85–86.) Tutkija huomauttaa, että milleniaalit tutkimuk-

sessa (ks. 3) on myös havaittu uuden sukupolven halu ja vaatimus kehittymiseen. Uudis-

tuminen on tärkeä taito yksilöllä, ja siihen tarvitaan tukea myös organisaatiolta. 

 

3.2 Toimintalogiikka 

Kehityspsykologit ovat yksimielisiä siitä, että johtajat poikkeavat toisistaan heidän sisäi-

sellä toimintalogiikallaan. He eivät siis eroa toisistaan omalla johtamisfilosofialla, persoo-

nallisuudella tai johtamistyylillä. Sisäinen toimintalogiikka tarkoittaa sitä, kuinka johtajat 

ymmärtävät ympäröivän ympäristön ja miten he reagoivat, kun heidän turvallisuutensa 

voimaa uhmataan. Kuitenkaan harva johtaja yrittää ymmärtää omaa toimintalogiikkaansa 

ja vielä harvempi yrittää muuttaa sitä. Tutkimuksen mukaan, johtajat, jotka haluavat ym-

märtää ja kehittää itseään tulevat paremmiksi johtajiksi, niin itselleen kuin muille yksilöille. 

Johtajat, jotka haluavat kehittää omaa toimintalogiikkaansa ovat parempia johtajia. (Tobert 

& Rooke 2005, 137.)  

Kirjoittaja pohtii, että toimintalogiikkaa tarvitsevat myös oman itsensä johtajat. Tiivistetysti 

oman itsensä johtajan on siis tärkeää ymmärtää itseään ja omaa toimintaansa syvällisem-

min sekä olla avoin muutoksille. Henkilökohtainen kehittyminen on täten tärkeää itsensä 

johtajalle. Tobert ja Rooke (2005, 139) kertovat, että jokainen yritys tarvitsee muutosjohta-

juutta. Erinomaiset johtajat erottuvat omalla toimintalogiikalla – miten he tulkitsevat oman 
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ja muiden yksilöiden käyttäytymistä ja kuinka he ylläpitävät voimaa tai suojelevat uhkia 

kohtaan. 

Seven action logic eli seitsemän toimintalogiikkaa, on David Rooke ja William R. Torbertin 

kehittämä malli, joka luokittelee johtajat seitsemään johtajatyyppiin. Johtajat voivat siirtyä 

luokasta toiseen kykyjensä kasvaessa. Nämä luokat ovat: takinkääntäjä (opportunist), dip-

lomaatti (diplomat), asiantuntija (expert), saavuttaja (achivier), individualisti (individualist), 

strategikko (strategian) ja alkemisti (alalchemist). (Tobert ym. 2005,137–138.) Kirjoittaja 

käänsi vapaasti englanninkieliset alkuperäisnimitykset. Alkuperäisnimitykset näkyvät sul-

keissa. 

Tobert ym. tekivät mittavan tutkimuksen, johon osallistui ikäluokista 25–55 tuhansia johta-

jia, sadoista amerikkalaisia ja eurooppalaisia yrityksistä. Tutkimuksen perusteella on ha-

vaittavissa, että ensimmäiset kolme luokkaa eli takinkääntäjät, diplomaatit ja asiantuntijat 

saivat keskimääräistä alhaisempia tuloksia yhtiön suorituskyvystä. Yli puolet noin 55 pro-

senttia tutkittavista kuului tähän ryhmään. Kun taas 30 prosenttia tutkittavista, jotka kuului-

vat saavuttaja ryhmään, saivat merkittävästi parempia tuloksia organisaation strategian 

jalkauttamisesta. Vain 15 prosenttia, jotka kuuluivat ryhmään individualistit, strategikot ja 

alkemistit näyttivät johdonmukaisen kyvykkyyden innovoida ja kykenivät onnistuneesti 

muuttamaan organisaatiotaan. (Tobert & Rooke 2005, 138.)  

Alla olevassa kuvassa esitetään Tobert ym. tutkimuksen perusteella löydettyjä seitsemää 

erilaista johtajatyyppiä. Kuvassa aukeaa heidän tunnusominaisuudet, vahvuudet ja heik-

koudet. Johtajan on mahdollista vaihtaa eri luokkaa olemalla avoin muutoksille. Muuttaak-

seen toimintalogiikkaa, on kokeiltava uudenlaisia interpersoonallisia eli henkilöidenvälisiin 

suhteisiin liittyviä käyttäytymismalleja. Tavoitteena on ajan kanssa kehittyä strategikoksi 

tai alkemistiksi, jotka luovat muutosta ja ovat erinomaisia johtajia. (Tobert & Rooke 2005, 

140–141.)  
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Johtajatyyppi Tunnusominaisuu-

det 

Vahvuudet Heikkoudet 

Takinkääntäjä Voittaa hinnalla millä 

hyvänsä. Itsekeskei-

nen ja manipuloiva. 

Hyvä hätätilanteissa 

ja myynnissä. 

Harva jaksaa seurata 

pidemmällä aikatäh-

täimellä. 

Diplomaatti Välttää konflikteja. 

Haluaa kuulua jouk-

koon ja noudattaa 

ryhmän sääntöjä. 

”Liima” ryhmien vä-

lillä. 

Ei kykene antamaan 

tuskallista palautetta 

eikä tekemään vaati-

via päätöksiä paran-

taakseen suoritusky-

kyä. 

Asiantuntija Logiikan ja asiantunti-

juuden perikuva. 

Käyttää hyväkseen 

vaativaa tietoa. 

Antaa hyvän yksilölli-

sen panostuksen. 

Puuttuu tunneäly. Ei 

arvosta muita, joilla 

vähäisempi asiantun-

tijuus. 

Saavuttaja Saavuttaa strategiset 

tavoitteet. Kannattaa 

tiimityötä. 

Sopii hyvin johtamis-

tehtäviin. 

Ei kykene luovaan 

ajatteluun. 

Individualisti Operoi epätavan-

omaisilla tavoilla. Si-

vuuttaa käskyt, jotka 

kokevat epäolennai-

siksi. 

Tuloksia tuottava lii-

ketoiminnassa ja roo-

lien konsultoinnissa. 

Ärsyttää kollegoita ja 

johtajia siivuttamalla 

organisaation proses-

seja ja henkilöitä. 

Strategikko Luo muutoksia sekä 

henkilökohtaisella että 

organisaation tasolla. 

Erittäin yhteistyöky-

kyinen. 

Luo muutosta lyhyellä 

ja pitkällä tähtäimellä. 

 

Alkemisti Luo sosiaalista muu-

tosta (esimerkiksi Nel-

son Mandela). Uudel-

leen organisoivat or-

ganisaatiota historial-

lisin tavoin. 

Johtaa yhteiskunnal-

lista muutosta. 

 

Kuvio 3. Seven types of action logic. (mukaillen Tobert & Rooke 2005, 140.) 

Yhtä lailla oman itsensä johtajan on hyvä tiedostaa omaa toimintaansa ja sen vaikutusta 

muihin, jolloin syntyy mahdollisuus kehittymiselle ja paremmalle itsensä johtajuudelle. 

Vaikkakin kirjoittaja kokee, ettei yksilöä voi lokeroida täysin tiettyyn muottiin. On havaitta-
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vissa, että itseohjautuvuus ei ole pelkästään itsetutkiskelua ja itsekeskeistä. Siihen vaikut-

tavat myös ympäröivä maailma ja yhteisö. Itsereflektointi on johtajan tärkeä taito, peilaa-

malla omaa käytöstä ja omaa toimintaansa voi nähdä heikkoutensa ja vahvuutensa. Tämä 

avaa oven itsensä kehittämiselle. Tobert ym. (2005, 137–141) toimintalogiikka tukee Sy-

dänmaanlakan (2008, 33–34) itsensä johtamisen teoriassa esitettyä uudistumisen ja ref-

lektoinnin tärkeyttä. Kirjoittaja pohtii, että toimintalogiikka liittyy reflektointiin ja oman toi-

minnan tietoisuuteen. Oman itsensä johtajan olisi hyvä reflektoida miten oma toiminta vai-

kuttaa niin itseen kuin ympärillä oleviin ihmisiin. 

3.3 Teal johtamismalli itseohjautuvissa organisaatioissa 

Laloux kuvailee organisaatioiden etenevän kohti itseohjautuvuutta ja syvempää tarkoi-

tusta. Ihmiskunta on muutoksen kynnyksellä; uusi organisaatiomuoto on tulossa kovaa 

vauhtia tietoisuuteen. Maailma on etenemässä henkilökohtaisen toteuttamisen ja kasvun 

paikaksi. Useat menestyvät ja määrätietoiset uraauurtavat organisaatiot eri aloilla - voittoa 

tavoittelemattomat ja voittoa tavoittelevat - toimivat jo merkittävästi uusilla rakenteilla ja 

johtamiskäytännöillä. (Laloux 2015) 

Laloux kuvaa evoluutioteoriassaan organisaatioajattelun ja johtamisen evoluution eri vai-

heita, ja kuinka maailmankuvamme on kehittynyt orjuuden ajoista tähän päivään asti. La-

loux kertoo, että hän on käyttänyt tunnetun filosofi Ken Willberin kehittämiä värikoodeja. 

(Laloux 2015) 

Punainen kuvaa valtaa ja organisaatiota, jossa vain voimakkaat pärjäävät ja saavat toteut-

taa itseään. Alaiset pidetään kurissa pelon voimalla. Punaisuutta kuvaa vahvasti hierarkki-

suus ylhäältä alaspäin johtaminen. Punaisen metaforana toimii susilauma. Meripihkan 

sävy kuvaa hierarkiaa, järjestystä ja hallintaa, sekä palkitsemista mikäli teet asiat proses-

sin mukaisesti ja omaa roolia vaalien. Pyritään sopimaan joukkoon. Tämä hierarkkinen ja 

prosessikeskeinen malli näkyy edelleen muun muassa suurissa byrokraattisissa yrityk-

sissä, monissa valtion virastoissa ja useimmissa koulutus- ja sotilasjärjestöissä. Meripih-

kan metaforana onkin armeija. (Laloux 2015) 

Laloux esittää, että oranssi väri kuvaa uutta johtamiskonseptia ja monimuotoisempaa 

maailmankuvaa. Tehokkuus korvaa moraalin päätöksenteon mittarina. Yksilöllä on va-

pautta tehdä, kunhan saavuttaa tavoitteet. Oranssin organisaation tavoitteena on päästä 

eteenpäin, menestyä sosiaalisesti hyväksyttävillä tavoilla ja hyödyntää parhaiten käytettä-

vissä olevat mahdollisuudet. Oranssi kuvaa innovaatiota, vastuuvelvollisuutta ja tavoittei-

den mukaista johtamista. Sen ajatusmaailmassa kuka tahansa voi nousta mihin tahansa 

asemaan kompetenssien ja taitojen perusteella. Oranssia kuvaa meritokratia, kilpailukyky 
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ja saavuttaminen. Oranssi-organisaatio on useimpien yritysmaailman ja politiikan johtajien 

nykyinen näkökulma. Metaforana onkin kone. (Laloux 2015) 

Teal, sinivihreä, painottaa kilpailuyhteistyötä, pyrkii tasa-arvoon, yhteisvastuuseen ja su-

vaitsevaisuuteen. Sinivihreissä organisaatioissa sosiaalinen vastuu on ydinmissio. Ideana 

on palvella kaikkia sidosryhmiä mikä johtaa ehkä korkeampiin kustannuksiin lyhyellä aika-

välillä, mutta vastedes tuottaa paremmin. Sinivihreät johtajat taistelevat pehmeiden arvo-

jen puolesta ja investoivat organisaatiokulttuuriin, arvoihin, valmennukseen, mentorointiin 

ja tiimityöhön. Voimaannuttaminen on yksi Teal-organisaation ajattelutavoista. Sinivihreä 

organisaatio arvostaa enemmän pehmeitä arvoja, kun taas oranssi organisaatio vaalii 

strategian ja budjetoinnin puolesta. Onnistuneessa Teal-organisaatiossa investoidaan 

koulutukseen ja kulttuuriin, lyhyesti sanottuna etulinjassa on ihmisten taidot. Perhe on sini-

vihreiden metafora; kaikkien äänet tulee kuulla ja niitä tulee kunnioittaa. (Laloux 2015) 

Elävä organismi on metafora Teal-organisaatiolle. Teal on kuin ihmisten muodostama 

ekosysteemi. Tealilla on kolme läpimurtoa, jotka ovat itseorganisoituminen, kokonaisval-

taisuus ja evolutiivinen tarkoitus. Ensimmäinen läpimurroista, itseorganisoituminen, ravi-

suttaa perinteisen hierarkkisuuden. Tealissa on kyse autonomisuudesta, eli omaehtoi-

sesta päätösvallasta omaan tekemiseen. Teal-organisaatiossa ei ole perinteistä johta-

juutta ja rooleissa näkyy vaihtelevuutta. Teal-organisaatioita ei kuitenkaan voi sanoa täy-

sin hierarkiattomiksi: esimerkiksi päätöstä tehdessä on konsultoitava heitä, joilla on asian-

tuntemusta asiasta tai joihin tuleva päätös vaikuttaa. Päätöksentekijällä on kuitenkin va-

paus tehdä päätös ja siitä on otettava vastuu. Kokonaisvaltaisuuden läpimurrossa on kyse 

siitä, että ihminen nähdään kokonaisuudessaan eikä omaa inhimillisyyttään tarvitse piilo-

tella tai pelätä näyttää. Uskalletaan sanoa ääneen omat näkemykset. Konflikteja ei pelätä 

ja niistä opitaan jotakin uutta. Viimeinen läpimurto Teal-organisaatioissa on sen evolutiivi-

nen tarkoitus, syvällisempi tarkoitus ja halu vaikuttaa suuremmassa kuvassa ja kokonai-

suudessaan. Teal-organisaatioissa ei kuitenkaan ole kyse syrjäyttää muita evoluutioteori-

antasoja, sillä toisiakin tasoja voidaan hyödyntää, mikäli ne sopivat tilanteeseen parem-

min. (Halme, Kuoksa, Lestinen, Markula, Nurmi, Rautanen, Saariaho, Tuomainen 

12.11.2019) 

Teal-organisaatio tuo mukanaan myös haasteita. Käytäntö on osoittanut, että valtuutta-

mista ja tasa-arvoista hallintaa on vaikea ylläpitää. Pyrkimys tasa-arvoisuuteen saattaa 

johtaa usein piilotettuihin voimataisteluihin, hallitseviin toimijoihin, jotka vievät Teal-organi-

saation pois polultaan.  Myös liialliseen tasa-arvoisuuteen pyrkiminen voi johtaa kiivaa-

seen keskusteluun ja ryhmittymiin. Lyhyesti sanoen tasapainoisuus on kaikki kaikessa. 

(Laloux 2015) 
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Jokainen organisaation evoluution vaihe on kypsempi ja tehokkaampi kuin edeltävä vaihe. 

Punainen johtaja kysyy: kuinka voin käyttää valtaani hallitakseen? Meripihka johtaja ky-

syy: kuinka voin käyttää valtaani nykytilanteen valvomiseen? Oranssi johtaja kysyy: 

kuinka voimme voittaa? Teal-johtaja kysyy: kuinka jokainen voi tehokkaimmin saavuttaa 

päämäärän, joka ylittää meidät kaikki? (Laloux 2015) 

 

Kirjoittajalle on opintojen aikana tullut tutuksi kolme suomalaista itseohjautuvaa organisaa-

tioita, jotka ovat Vincint Oy, Futurice ja Reaktor.  Kirjoittaja havaitsee, että Tealistakin tuttu 

itseorganisoituminen ja jaettu johtajuus on myös rantautunut Suomeen. Reaktor (2020) on 

ihmislähtöinen yritys, jossa jokaisen projektin on oltava sopiva työntekijälle - työntekijöiden 

äänet tulevat kuuluviin ja he saavat vaikuttaa prosessiin. Vincint Oy (2020) korostaa netti-

sivuillaan samanarvoisuutta, yksilöllisyyttä ja diversiteettiä. Uramahdollisuudet ovat laajat 

ja yrityksessä luvataan vapautta vastuuta vastaan. (Vincint 2020) Futuricen kulmakivi on 

yrityskulttuuri, joka tarjoaa ihmislähtöisyyttä, läpinäkyvyyttä, luottamusta, yhteistyötä ja vä-

littämistä. Empowerment eli voimaantumisen käsite on heille tuttu. (Futurice 2020)  
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4 Tutkimuksen metodiset ratkaisut 

Tässä luvussa tutkija esittelee tutkimuksen metodiset ratkaisut ja valintojen perustelut tut-

kimuksen kannalta. Tutkija päätyi kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen.  

Lähestymistavaksi tutkija valitsi toimintatutkimuksen, menetelmiä pohdittaessa valikoitui 

puolistrukturoitu parihaastattelu ja havainnointi. Opinnäytetyössä on myös käytetty tutki-

muksellisia piirteitä haastattelun muodossa, sillä aineiston analysointimenetelmänä käytet-

tiin teoreettista sisällönanalyysia. Tutkija valitsi laadullisen tutkimuksen, sillä hän halusi sy-

vällisen näkemyksen aihealueesta, josta hänellä oli vähän tietoa entuudestaan.  

 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisin eli laadullisin menetelmin.  

 ”Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän 

 kuvaaminen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa 

 on kuitenkin otettava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. 

 Tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toisiaan, ja onkin mahdollista löytää 

 monen suuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan koh-

 detta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sarasjärvi 2009, 161.) 

 ” 

  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tuodaan esiin laatu, merkitys ja asiat, joita ei voi mitata 

määrällisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä joustavuus ja tutkimussuunnitel-

man muotoutuminen vasta tutkimuksen edetessä. Tutkimuksessa suositaan ihmistä tie-

donkeruun instrumenttina. Ideana on tarkastella aineistoa monipuolisesti ja yksityiskohtai-

sesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 160–164.) 

 

4.1 Sisällönanalyysi teoriaohjaavasti 

Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida esimerkiksi sisällönanalyysin avulla, joka on 

laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä. Sisällönanalyysin tyyppejä ovat aineistolähtöi-

nen sisällönanalyysi, teorialähtöinen sisällönanalyysi ja teoriaohjaava sisällönanalyysi.  

(Tuomi & Sarasjärvi 2017, 78–80.)  

 

Kirjoittaja valitsi teoriaohjaavan tyypin, sillä aineistolähtöisestä analyysistä todetaan, että 

se on hankala toteuttaa. Selityksenä on, että ajatus havaintojen teorian mukaisuudesta on 

yleisesti hyväksyttävä. Lisäksi tutkija asettaa käsitteet, tutkimusasetelman ja menetelmät, 

jotka luonnollisesti vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Sisällönanalyysi teoriaohjaavasti ni-

mensä mukaan linkittyy teoriaan, mutta ei suoranaisesti pohjaudu siihen. Tutkimusta teh-

dessä ajatusprosessissa vaihtelevat valmiit mallit ja aineistolähtöisyys. (Tuomi & Saras-

järvi 2017, 81–82.)  
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Tuomen ja Sarasjärven (2017, 82) mukaan, teorialähtöisessä sisällönanalyysissä testa-

taan jo olemassa olevaa teoriaa. Tutkija ei valinnut teorialähtöistä sisällönanalyysia, koska 

se ei täysin käynyt tutkimuksen luonteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin, jossa tutkija kerää 

aineistoa itsensä johtamisesta esitetyistä ajatuksista ja malleista.  

 

Tutkimusainestoa kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa haastateltaville esitet-

tiin samoja kysymyksiä samassa järjestyksessä. Tutkija asetti kysymykset avoimeen muo-

toon eli haastattelussa haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin sanoin. Avoimessa ky-

symyksessä vastaus on pidempi ja kattavampi, kuin suljetussa kysymyksessä. Tämän 

vuoksi tutkija valitsi avoimen kysymyksen. Kirjoittaja pohti, että avointen kysymysten ana-

lysointi on hiukan hankalampaa kuin jo annetun valmiin vastausvalinnan. Kirjoittaja myös 

tarvitsi opasta varten ymmärryksen henkilöstöhallinnon alasta eli vinkkejä ja ideoita haas-

tattelun jälkeiseen vaiheeseen eli oppaan rakentamiseen. Tutkija peruslitteroi vastaukset 

ja tämän jälkeen lähetti litteroinnin haastateltaville, jotta vältyttäisiin tutkijan väärältä ana-

lyysilta. Litteroinnit jätetään salaisiksi haastateltavien anonymiteetin säilyttämisen vuoksi. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teemoittelussa lukumäärillä ei ole merkitystä, vaan siinä on 

kyse aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä aihepiirin mukaisesti. Ajatuksena on etsiä ai-

neistosta teemaa kuvaavia näkemyksiä.  (Tuomi & Saarijärvi 2017, 79.) Kirjoittaja menet-

teli opinnäytetyössä edellä kuvatulla tavalla. 

 

4.2 Lähestymistapana toimintatutkimus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opas HR-taitajille tukemaan itseohjautu-

vuutta. Kirjoittajan tavoitteena on oppia itsensä johtamisen teoriaa ja näkökulmia. Tutkija 

etsi vastauksia kysymyksiin: mitä keinoja yksilöllä on itsensä johtamiseen ja minkälaisia 

ovat itseohjautuvan yksilön edellytykset?  Opinnäytetyön tuloksena syntyi opas ja se on 

tämän toiminnallisen opinnäytetyön produkti.   

 

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on yhdessä ratkaista jokin käytännön ongelma (esi-

merkiksi tekninen, sosiaalinen, eettinen tai ammatillinen) ja samalla luoda muutosta ai-

kaan. Tutkimus on osallistava, jonka vuoksi menetelmien täytyy olla osallistavia. Tällä ta-

voin päästään työntekijöiden hiljaiseen tietoon, ammattitaitoon ja kokemukseen. Näkökul-

mana on miten asioiden pitäisi olla ja näin muuttaa nykyistä todellisuutta. (Ojasalo, Moila-

nen & Ritalahti, 2009, 58–61.) 
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Toimintatutkimus etenee spiraalimaisesti suunnittelun, havainnoinnin ja arvioinnin kehänä. 

Prosessi on siis syklinen eli vaiheet toistuvat uudelleen. Prosessi lähtee liikkeelle kehittä-

misongelman tai päämäärän asettamisella. Tutkija asettaa työn tavoitteet. Seuraavaksi 

tutkitaan kirjallisuutta, lähdeaineistoja ja tutkimuksia aiheesta, jonka aikana on yleistä, että 

kehittämistehtävä ja tavoitteet täsmentyvät ja projektisuunnitelmaan tulee muutoksia. 

(Ojasalo ym. 2009, 61–62.) Tutkijalle tämä kävi prosessin aikana tutuksi. Alun perin tutki-

jan kehittämistehtävänä oli henkilökohtainen kehityssuunnitelma HR-taitajalle, mutta tieto-

perustaa lukiessa täsmentyi ajatus oppaasta HR-taitajalle tukemaa itseohjautuvuutta. Tut-

kija valitsi lähestymistavaksi toimintatutkimuksen, sillä se on käytäntöön suuntautuvaa sa-

moin kuin itsensä johtaminen.  
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5 Opinnäytetyön toiminnan kuvaus 

Tässä luvussa tutkija esittelee opinnäytetyön toiminnan kuvauksen eli opinnäytetyön pro-

sessivaiheet, aikataulun ja produktin toteutuksen, haastateltavat eli informantit ja johdatel-

lee sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysissä tutkija nostaa esiin informanttien ajatuksia hen-

kilöstöhallinnosta ja itseohjautuvuudesta. Vastaukset ovat vaikuttaneet opinnäytetyön ke-

hittämistehtävän eli oppaan sisältöön.  

 

Tutkijalla alkoi kesällä 2019 tulla näkemys siitä, että hän haluaa tehdä opinnäytetyön it-

sensä kehittämisestä. Syksyllä 2019 opinnäytetyöhön valmistavalla kurssilla vahvistui aja-

tus opinnäytetyöstä, jonka toimeksiantajana olisikin tutkija itse. Tutkijan syventymisopinnot 

ovat HR ja johtaminen, jonka seurauksena aihealueen tulisi kytkeytyä niihin. Aihe kehittyi 

mielessä pikkuhiljaa itsensä johtamisen suuntaan ja tarkentui keväällä 2020 opinnäytetyö-

prosessin aikana. Tutkija havaitsi opintojen loppuvaiheessa tarpeen HR-taitajien itseoh-

jautuvuutta tukevalle oppaalle ja päätti tuumasta toimeen luoda itseohjautuvuutta tukevan 

oppaan. Kirjallisuuskatsausta lukiessa ja aiheen selventyessä itseohjautuvuudeksi tutkijan 

seuraavana työvaiheena oli metodistenvalintojen tekeminen. Tutkija havaitsi tarpeen 

luoda itselleen ohjeet tukemaan itseohjautuvuutta vastavalmistuneena.  

 

5.1 Opinnäytetyön prosessin vaiheet 

Toimintatutkimuksen spiraalimainen eteneminen oli luontaista. Opinnäytetyön prosessissa 

tutkija ensin tutustui itsensä johtamisen kirjallisuuteen, aihe valikoitui, asetettiin tavoitteet 

valmistua keväällä 2020 ja kehittää kehityssuunnitelma HR-taitajalle. Tutkija tutki aikai-

sempaa kirjallisuutta ja tutkimuksia aiheesta ja alkoi kirjoittamaan tietoperustaa. Tutkija 

teki projektisuunnitelman. Matkan aikana työ tarkentui koskemaan itseohjautuvaa yksilöä 

työelämässä. Tutkimuskysymyksiksi tarkentui mitä keinoja yksilöllä on itsensä johtami-

seen ja minkälaisia edellytyksiä on itseohjautuvalla yksilöllä. Ympyrä lähti uudestaan 

käyntiin tutkijan luettua lisää kirjallisuutta ja kasatessaan aineistoa,  hänelle kirkastui aja-

tus oppaasta HR-taitajalle tukemaan itseohjautuvuutta. Tutkija ei löytänyt opinnäytetyötä, 

jossa on sama tavoite. Tutkijan havaittua tarpeen oppaalle alkoi produktin työstäminen.  

Hän asetti tavoitteen, että opas on selvä ja ytimekäs, jossa on konkreettisia vinkkejä HR-

taitajalle tukemaan itseohjautuvuutta. Tässä vaiheessa tutkija päivitti projektisuunnitelmaa 

vastaamaan nykyistä tilannetta. Seuraavaksi hän työsti haastattelukysymykset ja sopi pa-

rihaastattelut henkilöstökonsulttien ja palvelupäällikön kanssa. Tutkija analysoi aineistoa, 

reflektoi omaa tekemistään, pohti omia taitoja, työskentelytavan tehokkuutta ja huolehti ai-

kataulussa kiinni pysymisestä.  Koko prosessin aikana tutkija reflektoi omaa tekemistä ja 
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pohti keinoja parantaakseen työskentelytapojaan. Osa näistä opeista päätyi myös produk-

tiin ja näin tutkija siirsi teorian käytäntöön. Opinnäytetyö oli matka, jonka aikana vaihe vai-

heelta edettiin kohti edistyksellisempää suunnitelmaa, toteutusta ja lopputulosta. Tutkijan 

kriittinen tarkastelukyky kehittyi.  Opinnäytetyö opetti tutkijalle itseohjautuvuutta teoriassa 

ja käytännössä. 

 

5.2 Aikataulu ja produktin toteutus 

Opinnäytetyöprosessi alkoi helmikuussa 2020 ja päättyi huhtikuun lopussa 2020. Tutkijan 

merkintöjen mukaan prosessiin meni noin 300 tuntia. Opas toteutettiin huhtikuun 2020 ai-

kana.  Opinnäytetyöprosessille oli asetettu tiukka viikkoaikataulu. Tutkija pysyi aikatau-

lussa hyvin, parista matkan varrella tulleista muutoksista huolimatta. Tietoperustaa kerät-

tiin tammikuusta maaliskuun loppuun. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö valmiiksi 30.4. 

menneessä ja valmistua kesäkuussa. Tavoitteissa pysyttiin.  

 

Tutkija valitsi oppaan haastatteluun henkilöstöhallinnon alalla yritys X:ssä työskentelevät 

kolme henkilöstökonsulttitiiminjäsentä ja heidän esimiehensä. Tutkija päätyi haastattele-

maan rekrytoinnin parissa työskenteleviä työntekijöitä, sillä alan ammattilaiset osaavat 

parhaiten neuvoa minkälaista tukemista uusi henkilöstöhallinnon työntekijä tarvitsee. Yh-

teistyöhön kuului kaksi parihaastattelua ja palautteenanto oppaasta, jonka pohjalta kirjoit-

taja muokkasi oppaan julkaisukuntoon. 

 

Oppaan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu tämän opinnäytetyön haastatelta-

vien eli informanttien tiedonanto ja tutkijan keräämä aineisto. Haastattelun tarkoituksena 

oli taustoittaa tutkijalle henkilöstöhallinnon alaa ja saada ideoita oppaan tekoa varten. Tar-

koituksena oli kartoittaa, millaisia käytännön vinkkejä opas tarvitsee, millaista tukemista 

itseohjautuva HR-taitaja tarvitsee sekä selvittää käytännön kokemus alan vahvuuksista ja 

haasteista. Oppaaseen valikoituneet asiat ovat nousseet tietoperustasta ja haastattelusta. 

Kirjoittajan vinkit perustuvat myös henkilökohtaiseen opintojen aikana kerättyyn osaami-

seen ja havainnointiin opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

Muuttuva maailma ja työympäristö edellyttää yksilöltä itseohjautuvuutta. Opas antaa val-

miudet itseohjautuvuuteen ja sen tukemiseen. Itseohjautuvalta yksilöltä edellytetään itse-

reflektointitaitoa, uudistumiskyvykkyyttä, priorisointitaitoa, oman toimintalogiikan kehittä-

mistä, sisäistä motivaatiota ja volitiota eli toimeenpanontaitoa. Oppaassa on harjoituksia, 

joilla vahvistetaan näitä itseohjautuvuuden kannalta tärkeitä alueita.  
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Oppaan tekijä päätyi luomaan oppaasta nelisivuisen A4 Word-tiedoston. Tutkijan koke-

muksen perusteella pitkä teksti ei ole lukijaystävällinen eikä motivoi lukemaan. Tähän 

pohjautuen oppaan tavoitteena oli kompakti kokonaisuus. Produktin säilytyspaikkaa miet-

tiessä tekijä päätyi laittaman oppaan opinnäytetyön liitteeksi. Produktilla on turvallinen säi-

lytyspaikka, josta se on helppo tulostaa tai tallentaa eikä se edellytä esimerkiksi nettisivu-

jen päivitystä. Oppaan värimaailmaan vaikutti Teal johtamisesta tuttu sinivihreä sävymaa-

ilma, joka kuvaa itseohjautuvaa organisaatiota. Tutkija valitsi väliotsikoiden fonttityyliksi 

heijastavan fontin, joka kuvastaa peilaamista ja itsereflektointia. Kansilehdessä oleva peili 

on tutkijan itse tekemä, jotta vältyttäisiin tekijänoikeusrikkeeltä. Muu kokonaisuus on luotu 

Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelmalla. 

 

Tutkija pyysi henkilöstökonsulttitiimiltä palautetta oppaasta. Ensimmäisen version jälkeen 

sovittiin, että työstä poistetaan tietopankki kohta, jota ehdotettiin haastattelussa. Siinä oli 

tarkoitus tuoda esiin lainsäädännön tuntemisen ja ammattiliittoon liittymisen tärkeys. Pois-

jättö päätökseen tultiin, sillä se ei sopinut oppaan sisältöön eikä tuntunut toimivalta koko-

naisuudelta.  Keskustelun päätteeksi lisäehdotuksena tuli kokonaisuuksien hallinnan lisää-

minen henkilöstöhallinnon edellytyksiin. Palautteen perusteella kirjoittaja viimeisteli kirjoi-

tusasua, poisti tietopankkikohdan, lisäsi henkilöstöhallinnon edellytyksiin kokonaisuuksien 

hallinnan ja työlainsäädännön ymmärryksen, lisäsi produktille kansilehden ja sisällysluet-

telon. Kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä työn lopputulokseen. Kirjoittaja sai palautteeksi, 

että opas on hieno ja kompakti kokonaisuus. Kirjoittajaa kiitettiin erityisesti oppaan konk-

reettisista vinkeistä. Yritys X:stä luvattiin vinkata oppaasta niitä tarvitseville HR-taitajille.   

 

5.3 Haastattelu oppaan tekoa varten  

Tutkijan suuntautumisopinnot ovat HR ja johtaminen, mutta hänellä ei ole työkokemusta 

henkilöstöhallinnon alalta, vain opintoja.  Niin muodoin tutkija koki, että henkilöstökonsult-

tien tuoma asiantuntemus ja kertomus toimialan erityspiirteistä loisi lisäarvoa produktille. 

Haastattelut toteutettiin parihaastatteluina. Tutkija koki, että parihaastattelu oli tehokas tie-

donkeruunmuoto. Tutkija valitsi parihaastattelun siksi, että samalla hankitaan tietoa kah-

delta henkilöltä, jolloin säästyy aikaa ja litterointi helpottuu. Tutkija koki, että parihaastatte-

lun vaarana on se, että toinen henkilö saattaa dominoida keskustelua. Myös Hirsjärvi ym. 

(2009, 211) kertoo, että ryhmässä voi olla dominoivia henkilöitä, joka täytyy ottaa huomi-

oon tuloksia tulkittaessa. Tutkija kuitenkin päätyi parihaastatteluun, sillä haastateltavien 

arastellessa tuttu kollega toisi rennon ja turvallisen tunnelman. Tutkijan onneksi haastatel-

tavat olivat puheliaita ja avoimia. Parihaastattelu loi rennon tunnelman, niin kuin tutkija oli 

arvellut. Parihaastattelu videoitiin litterointia varten. Tutkija huomasi, kuinka videointi oli 
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erinomainen valinta, sillä haastateltavien äänet olisi ollut vaikea erottaa ilman videokuvaa. 

Myös ilmeiden tulkinta ja havainnointi oli näin helpompaa. 

 

Tutkija kävi haastattelun nauhoitetta läpi ja litteroi puheen sanalliseen muotoon. Tutkija oli 

miettinyt kysymyksille tietyt teemat ennen haastattelua, sillä haastattelun sisältöä analy-

soidaan teoriaohjaavasti. Litteroidessa kokonaisuus alkoi hahmottua entistä selvemmin. 

Tekstistä nousi esiin tiettyjä teemoja. Litteroinnin jälkeen tutkija analysoi haastatteluaineis-

ton sisällönanalyysin mukaisesti.  

 

Informanttien anonymiteetin säilymisen vuoksi tutkimuksessa ei tuoda ilmi haastattelusta 

tai haastateltavista asioita, joista informantit voisi tunnistaa tai jotka eivät ole olennaisia 

tutkimuksen kannalta. Tutkija esittää seuraavaksi lyhyesti kaikki informantit.  Informanttien 

keski-ikä on 32 vuotta. Haastateltavat ovat kaikki milleniaaleja, joista tutkija on kerännyt 

aineistoa teoriakehikkoon. Haastateltavat työskentelevät kansainvälisessä henkilöstöalan 

yrityksessä. Sukupuolijakauma ei ollut tasainen, sillä kaikki haastateltavat ovat naisia. In-

formanttien päätehtäviin kuuluu rekrytointi. Lukijan työtä helpotetaan nimeämällä haasta-

teltavat aakkosin henkilö A, B, C ja D. Henkilö D:llä on työkokemusta yritys X alle puoli 

vuotta, henkilö B:llä 2,5 vuotta, henkilö A:lla 3 vuotta ja henkilö C:llä 4 vuotta. Haastatelta-

vista kaksi (B ja C) ovat koulutukseltaan kasvatustieteiden maistereita, yksi (A) on liiketa-

loudessa henkilöstöhallintoon suuntautunut tradenomi ja yhdellä (D) ei ole alan koulu-

tusta. Jokainen haastateltavista toimii henkilöstökonsultin työtehtävissä ja yksi toimii myös 

esimies asemassa. Henkilö C on muiden haastateltavien esimies ja tämä loi pienen vertai-

luaseman. Parihaastattelut käytiin etänä Zoom- etäkokouslaitetta käyttäen. Ensimmäi-

sessä haastattelussa olivat A ja B, jälkimmäisessä C ja D. Tutkimuksen kannalta haastat-

telu on tärkeä, sillä se antaa tutkijalle käytännön ymmärryksen henkilöstöhallinnon alasta 

ja itseohjautuvuuden vaatimuksista.  

 

Ojasalo ym. (2009, 107) mukaan, haastateltavat eivät ilmaise asioita suoraan vaan ne on 

tulkittava ”rivien välistä”. Tämä tuli tutkijalle tutuksi haastattelun aikana, ja kysymysten 

muotoilu oli mietitty epäsuoriksi, jotta kysymykseen olisi matalampi kynnys vastata. Kysy-

mykset oli avoimia, sillä tutkija halusi saada haastateltavien äänet esille ja tutkia itseohjau-

tuvuuden ilmiötä juuri henkilöstöhallinnon alan työntekijöiltä. Tutkija analysoi haastattelun 

sisällöstä vain olennaisen eli ne kohdat, jotka antavat vastauksen tutkimuskysymyksiin ja 

oppaaseen. 
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5.3.1 Henkilöstöhallinnon näkemyksiä itseohjautuvuudesta 

Haastattelussa kävi useasti ilmi, että henkilöstöhallinnon työ on ihmisläheistä. Työ on 

myös hektistä ja vaatii priorisointitaitoa. Haastattelija havainnoi haastattelun aikana, että 

informanteilla on todella hyvä keskinäinen kemia ja he myös mainitsivat voimavaraksi työ-

yhteisön. Luottamuksen taso on korkealla työyhteisössä ja jokainen kokee työnsä merki-

tykselliseksi. Työn monipuolisuus ja työilmapiiri koettiin työn motivaattorina. On helppo us-

koa, että työilmapiiri on innostava yritys X:ssä ja se onkin tärkeää itseohjautuvassa työyh-

teisössä. (24.3.2020; 25.3.2020) Informanttien vastauksista tutkija havaitsi, että yritys X 

on oranssi organisaatio (ks. 3.3). Tutkija havainnoi haastatteluissa kuinka haastateltavien 

työ edellyttää olemaan itseohjautuva.  

 

Henkilö A innostui alasta päästessään haastattelemaan aikaisemmassa työpaikassaan. 

Myös työn ihmisläheisyys viehätti. Henkilö B taas oli miettinyt opettajan koulutusta, mutta 

päätyi ystävän suosituksesta opiskelemaan aikuiskasvatustiedettä, joka on ihmisläheistä 

ja organisaatioihin liittyvää. Hänellä kasvoi alan kiinnostus päästessään työskentelemään 

yritys X:lle. Henkilö C mainitsee opiskelleensa kasvatustieteiden maisteriksi, jonka myötä 

heräsi kiinnostus HR:ään. Henkilö D vaihtoi alaa ja sattumalta päätyi henkilöstökonsultiksi. 

Henkilö D mainitsee, että hän viihtyy päästessään työskentelemään ihmisten parissa. Jo-

kainen informantti mainitsee vain ajautuneensa alalle. Tutkija kuitenkin havaitsee haastat-

teluiden aikana informanteista selviä yhtenäisiä piirteitä, jotka ovat ulospäinsuuntautunei-

suus ja ihmisläheisyys. (24.3.2020; 25.3.2020) 

 

Tutkijan kysyttäessä mitä taitoja ja kompetensseja henkilöstöhallinnon työ vaatii ovat vas-

taukset monipuolisia ja yhtenäisiä. Kaikki haastateltavat mainitsevat ihmissuhdetaidot. 

Henkilö A ja B mainitsevat empatiakyvykkyyden. Henkilö B ja C mainitsevat laaja-alaisen 

ajattelutaidon, yleisen tietoisuuden työelämästä ja substanssiosaaminen HR-alalla, johon 

kuuluu hallintatietoutta kuten työnhaku, työsuhteet, työehtosopimukset, TES ja lakien tun-

teminen. Henkilö A mainitsee kuuntelutaidon olevan yksi tärkeimmistä taidoista. Henkilö A 

ja D mainitsevat kärsivällisyyden olevan yksi tärkeä vaatimus. Henkilö D mainitsee, että 

ihmissuhdetaidoilla pääsee pitkälle henkilöstöhallinnon työssä. Henkilö B mainitsee proak-

tiivisen otteen työhön. Henkilö C mainitsee rauhallisuuden olevan tärkeä ominaisuus. 

Tutkija havaitsee, ollakseen itseohjautuva yksilö on tiedostettava oma osaaminen ja työn 

vaatimukset. Kuten henkilö B mainitsee, että erilaisia taitoja, kompetensseja ja ominai-

suuksia voi aina kehittää. (24.3.2020; 25.3.2020) 

 

Henkilö A suunnittelee työtään listaamalla aamuisin paperille ylös päivän akuutit työtehtä-

vät ja pyrkii tekemään ne. A kertoi, että työtehtävät voivat siirtyä seuraavalle päivälle, 
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koska kesken päivän voi tulla uusia akuutteja työtehtäviä. Henkilö B suunnittelee työtään 

kalenterimuistutuksilla. (24.3.2020) Henkilö C kertoi, että tavoitteeseen pääsyyn liittyy pal-

jon muuttuvia tekijöitä ja tilanteita mihin ei voi vaikuttaa. Tavoitteeseen pääsy vaatii työn 

suunnittelua, tavoitteiden asettelua ja seuraamista yksilön ja tiimin tasolla. Prosessin ete-

nemistä on seurattava päivä- ja viikkotasolla. Henkilö D kertoo, että hän suunnittelee työ-

tään päivätasolla ja ulkopuolelta tulee vielä paljon ohjausta. Priorisointitaitoa tarvitaan. 

Hän kertoo, että tiimipalaverit ovat tärkeitä. (25.3.2020) Tutkija tulkitsee, että uran alkuvai-

heessa itseohjautuvuus tarvitsee paljon tukea. Ei voi olettaa, että työntekijä olisi itseohjau-

tuva työn aloitettuaan. Itseohjautuvuus työssä on aikaa vievä prosessi. 

 

Henkilö C mainitsee tuovan arvostuksen tunnetta, kun organisaatiossa tarjotaan koulutus- 

ja etenemismahdollisuuksia. On hienoa tulla kuulluksi ja mielipiteillä on oikeasti merki-

tystä, myös ylemmällä tasolla. (25.3.2020) Huomio on samanlainen, kuin tutkijan aineis-

tossa mainitussa suomalaisessa milleniaalit tutkimuksessa (ks. 3) 

 

Henkilö C kokee innostavana, kun työt saa tehdä omalla tavalla ja vapaasti. Henkilö D 

myötäilee ja mainitsee yhteisöllisyyden innostavana. Hän saa energiaa työskennellessä 

ihmisten keskelle. (25.3.2020) Tutkija havaitsee, että heillä on sisäistä motivaatiota, joka 

on mahdollistettu autonomialla. Myös yhteisöllisyyden tarve on korkea. 

 

Henkilö A ja B kokevat autonomian innostavana. Henkilö A kertoo, että on tärkeää tark-

kailla omia toimintatapoja ja kehittää niitä. Henkilö B kertoo, että jatkuvasti saa kehittää ja 

peilata omaa toimintaa. Henkilö C havaitsee, että omaa tekemistä tulee peilattua silloin 

kun epäonnistuu. Silloin miettii, mitä olisi voinut tehdä toisin. Hän kuitenkin kokee, ettei toi-

mivia toimintatapoja kannata muuttaa, mutta toisinaan on kyettävä muuttamaan omia toi-

mintatapoja. (24.3.2020; 25.3.2020) 

 

Tutkija selvitti mitä ulkopuolisia ja sisäisä haasteita on henkilöstöhallinnon työssä. Kaikki 

informantit mainitsivat haasteeksi jatkuvat keskeytykset työssä. Informantit mainitsivat 

myös, että oma tekeminen voi olla haaste niin yksilön kuin työyhteisön tasolla.  Tätä tukee 

myös tutkijan aineisto tietoisuudesta ja toimintalogiikasta. Reflektiokyky on kehittyvän yk-

silön vaatimus ja itseohjautuvuuden edellytys. A ja B mainitsivat, että tiedonkulku on jos-

kus haasteena. B mainitsi työn olevan ajoittain erittäin hektistä, ja tämä luo haasteita. Hän 

arvio työn olevan 80 prosenttia hektistä ja 20 prosenttia rauhallista. Hän mainitsee myös 

vaikeasti hallittavissa olevan työ aiheuttavan kuormittavuutta. (24.3.2020; 25.3.2020) 

 

Henkilö C kertoo ytimekkäästi henkilöstöhallinon alan suurimmasta haasteesta: 
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”Kun meidän tuotteemme ei ole mikään tuote, jota me painamme tehtaassa. Mei-

dän tuotteemme on ihminen et voi koskaan tietää, kun ollaan ihmisten kanssa teke-

misissä, et pysty oikeasti haastattelun perusteella tuntemaan sitä ihmistä niin hyvin, 

vaikka soittaisit kaikki suosittelijat läpi. Se tuo haasteita tähän työhön (25.3.2020).” 

 

Henkilö D kuvailee henkilöstöhallinnon alan vaativan kykyä työskennellä ihmisten kanssa: 

”Jonkun mielestä joku henkilö on iloinen, kun toisen mielestä hän on vakava. Työ 

on periaatteessa vain sitä ihmisten kanssa toimimista. Ihmiset ovat erilaisia, mutta 

yrität kuitenkin tehdä työn niin hyvin, että asiakas jatkaa palvelusuhdetta 

(25.3.2020).” 

 

Henkilö C kiteyttää sanoman henkilöstöhallinnon alasta:  

”Tämä on ihmisten välistä kemiaa. (25.3.2020).” 

 

Henkilö B kertoo, että työssä tulee vastaan uusia tilanteita, joihin on mukauduttava. 

”Meidän työssä pitää omia tapoja kehittää. Työmarkkinatilanteet vaihtuu ja nyt teh-

däänkin haastattelut Skypen tai Teamsin välityksellä. Tulee uusia toimintatapoja ja 

siihen mukaan pääseminen, jotta pysyy kehityksessä mukana (24.3.2020).” 

 

Henkilö A ja C kertovat, että projekti on saatava valmiiksi ja tavoitteisiin on silti päästävä, 

vaikka tekeminen muuttuu ja se vaatii työskentelytapojen muuttamista ja uudistumista. 

(24.3.2020; 25.3.2020) Tilanne muistuttaa aineistossa mainittua uudistumista ja volitiota 

eli toimeenpanontaitoa. 

 

A kertoo yhtäläisen huomion aineiston (ks. 2.1) Salmimiehen ajatuksen kanssa, miten sel-

viytyä muutoksen keskellä:  

 ”Pyrkii vaan oppimaan mahdollisimman paljon ja avoimin mielen. Omaksuu 

 uusia juttuja ja menee niihin mukaan eikä oo pinttynyt niihin vanhoihin tapoihin. Ja 

 se voi usein olla vähän hankalaakin (25.3.2020).” 

 

C kuvailee, että toimitusjohtajalle voi kertoa, jos jokin asia pitäisi tehdä eri tavalla. Kaikki 

haastateltavat kuvailivat, että päivittäistä työtä ei vahtaa kukaan.  

Henkilö A kertoo, että saa itse suunnitella työpäivän ja arviointikykyyn luotetaan. Hän ko-

kee, että hänellä on työssään riittävästi vapautta, valtaa ja vastuuta. (24.3.2020; 

25.3.2020) Tutkija havaitsee tästä, että yritys X on matkalla kohti itseohjautuvaa organi-

saatiota.  

 

Henkilö B kuvailee työtilannetta työsuhteen alussa, jossa hän pääsi heti yksin vastuuseen 

isosta rekrytointiprosessista. Hän myös kertoo, että joissain tilanteissa hän olisi kaivannut 
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enemmän perehdytystä.  (24.3.2020) Tutkija huomaa tämän myös todistavan sen, että it-

seohjautuvuus tarvitsee tukemista. Tutkija myös kokee absurdina ajatuksena 100 prosent-

tia itseohjautuvan organisaation. Tutkija myös arvelee, ettei itseohjautuvuus sovi kaikille ja 

siihen tarvitaan koulutusta. 

 

Haastateltavat kertovat itseohjautuvuuden tukemisesta ja mitä he toivoisivat itseohjautu-

vuutta tukevan oppaan sisältävän. Henkilö A kertoo, että itseohjautuvuutta voi tukea oh-

jeilla, keinoilla ja kannustuksella. Hän kertoo, että täytyy uskaltaa olla itsenäinen, ideoida 

ja kehittää yrityksen toimintaa ja omaa työskentelytapaa. Henkilö B mainitsee, että täytyy 

olla rohkea, kehittää itseään ja kyseenalaista henkisiä pääomia. Oman itsensä ja työn ke-

hittäminen on tärkeää. On hyvä osata tarkastella asioita myös kriittisesti, sillä se ei ole ne-

gatiivista, vaan päinvastoin siitä kehittyy. Itseohjautuvuutta tukeva opas tarvitsee tietopan-

kin HR-alan lakipykälistä ja liittoon kuulumisen tärkeydestä. (24.3.2020; 25.3.2020) 

 

Henkilö B kertoo henkilön C:n antaneen hänelle hyvän vinkin luottamuksen luomisesta. 

”Mun esimies sanoi, jos osaa kyseenalaistaa niin ehkä sitä kautta muiden arvostus 

saattaa myös nousta omaa työtä kohtaan ja muuta tekemistä kohtaan ja luo luotta-

musta, vaikka voisi kokee et se on jotenkin huono asia (24.3.2020).” 

 

Henkilö C kertoo HR-alan olevan monipuolinen ja moniulotteinen. Töitä on enemmän, kuin 

aikaa tehdä ja priorisointitaitoa tarvitaan. Jokaisen tulisi myös tuntea omat vastuualueet, 

jotta voi olla itseohjautuva omassa työssään. Yhdessä tekeminen ja yhteistyötaidot ovat 

läsnä tämän päivän muuttuvassa maailmassa. Uusi teknologia ja robotiikka tuo eteen uu-

sia haasteita ja täytyy miettiä, miten uusista vaatimuksista selviytyy. HR-taitaja tarvitsee 

työkaluja itseohjautuvuuden tukemiseen ja niitä olisi hyvä olla HR-taitajan itseohjautu-

vuutta tukevassa oppaassa. Henkilö D antaa esimerkin, kuinka hänen kollegansa ovat it-

seohjautuvuuden kannalta tärkeitä. (24.3.2020) Yhteisön tuki on merkityksellistä etenkin 

uran alkuvaiheessa. Tämä todistaa jälleen, että itseohjautuvuus edellyttää työyhteisön 

koulutusta ja tukea. 
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6 Pohdinta  

Tässä luvussa kirjoittaja kokoaa ajatuksensa opinnäytetyöprosessista. Käsittelyssä on ai-

heen valikoinnista, tietoperustan kasaamisesta produktin suunnitteluun ja toteutukseen. 

Alaluvussa 6.1 kirjoittaja pohtii ja perustelee produktin hyödynnettävyyttä työelämässä. 

Alaluvussa 6.2 on oman oppimisen arviointi. Lopuksi alaluvussa 6.3 on koottuna yhteen-

veto johtopäätöksineen sekä kehittämisehdotus.  

 

Aihe valikoitui, sillä kirjoittaja kokee, että itsensä johtaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä 

taitoja työelämässä.  Aihe on myös kirjoittajan asiantuntemusta syventävä. Opinnäytetyö-

prosessin alussa kirjoittaja etsi opinnäytetöitä itseohjautuvuudesta ja huomasi, että ai-

heesta löytyy laajasti töitä. Kirjoittaja ei löytänyt helmi-huhtikuun 2020 aikana opinnäyte-

työtä, joka käsittelee aihetta yksilön näkökulmasta henkilöstöhallinnon alalla ja kirjoittaja 

näki tarpeen oppaalle. Metodisia valintoja tehdessä tutkijan halu luoda konkreettisesti jota-

kin hyödyllistä itselle ja muille vastavalmistuneille HR-taitajille johti siihen, että tutkija koki 

toimintatutkimuksen ainoaksi ja parhaaksi vaihtoehdoksi opinnäytetyölle. 

 

Aihe on ajankohtainen, vaikka itsensä johtamisesta puhuttiin jo 1980-luvulla. Se on nyt tul-

lut uudestaan pintaan 2020-luvulla ja tunnetaan paremmin itseohjautuvuuden käsitteellä. 

Sydänmaalakan (2008, 17) mukaan, itsensä johtaminen on käytännöllinen harjoitus, jossa 

harjoitus tekee mestarin. Itseään oppii siis johtamaan omakohtaisen reflektoinnin ja har-

joittelun kautta. Tämän opinnäytetyöprosessin kautta tekijä on päässyt oppimaan itsensä 

johtamista niin teoriassa kuin käytännössä, joten työn tavoitteet on saavutettu. 

 

Aiheen ja tekstin jäsentäminen oli aikaa vievä prosessi. Tutkija koki, että aiheen rajaami-

nen oli yllättävän hankalaa. Tietoperustan keräämistä helpotti aiheen tiukka rajaus ja siinä 

pysyminen. Kokonaisuuden hahmottaminen oli hankalaa prosessin alussa, mutta matkan 

varrella opinnäytteestä muodostui oma hieno kokonaisuutensa. Tämä myös avasi tiimi-

työn tärkeyttä. Tietoperustaa kerätessä tutkija otti huomioon, että se antaa vastauksia tut-

kimuskysymyksiin ja on tukena oppaan teossa. Tavoitteena oli tehdä helppolukuinen 

opas, joka on kohderyhmälle selvä ja käytännöllinen kokonaisuus. Näihin tavoitteisiin 

päästiin. 

 

Kirjoittaja on tyytyväinen oppaan lopputulokseen, mutta jälkikäteen ajateltuna oppaasta 

olisi saatu visuaalisempi, jos olisi käytetty ulkopuolista kuvittajaa. Kirjoittaja koki haas-

teeksi opasta tehdessä juuri sen ulkoisen toteutuksen, sillä työllä ei ole toimeksiantoa eikä 

näin ollen ole käytettävissä yrityksen apuja produktin ulkonäössä. Kirjoittaja on tyytyväi-
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nen, että hän sai kokemusta oppaan luonnista. Tämä on tärkeää tulevan ammatin kan-

nalta, jossa toteutetaan esimerkiksi organisaatioille ohjeita.  Kirjoittaja on tyytyväinen, että 

oppaasta muodostui ytimekäs ja kompakti kokonaisuus ja se on helppolukuinen. 

 

Produkti oli erinomainen tapa ja idea kerätä ylös itseohjautuvuuden ja itsensä kehittämi-

sen pääkohdat. Tiukan aikataulun vuoksi tutkimus suljetuilla haastattelukysymyksillä olisi 

ollut helpompi toteuttaa. Kirjoittaja kokee kuitenkin, että toiminnallinen opinnäytetyö sopii 

ammattikorkeakoulun opiskelijalle paremmin ja haastaa opiskelijan laittamaan teorian käy-

täntöön. Myös halu luoda konkreettisesti jotain johti toiminnallisen tutkimuksen pariin ja 

tutkija koki, että se on ainut ja sopivin vaihtoehto. Kirjoittajan valinta käyttää myös tutki-

muksellisia piirteitä haastattelun sisällönanalyysissä antoi parhaat puolet molemmista eli 

toiminnallisesta ja tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä. 

 

Haastattelukysymysten muodostaminen oli tutkijalle hankalin osuus prosessin aikana. Tut-

kija jännitti haastatteluita etukäteen, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän on täysin 

yksin vastuussa haastattelusta ja sen kulusta. Tutkijalla on opintojen edetessä ollut haas-

tatteluja, mutta ne toteutettiin aina ryhmässä.  Jännitys osoittautui täysin turhaksi, sillä 

haastatellut sujuivat ongelmitta. Haastateltavat olivat sanavalmiita, asiantuntevia ja hel-

posti lähestyttäviä. Tutkija sai myös kommentin siitä, kuinka informanteille oli virkistävää 

olla haastateltavana haastattelijan roolin sijaan. Tämä osoittaa, että haastattelu on onnis-

tunut eikä haastattelijan jännitys näkynyt haastateltaville.  

 

Projektisuunnitelmassa kirjoittaja määritteli työn heikkoudet ja vahvuudet sekä mahdolli-

suudet ja uhat. Kirjoittaja näki suurimpana vahvuutena aiheen ajankohtaisuuden, heikkou-

tena tiukan aikataulun, mahdollisuutena uuden teorian oppimisen ja uhkana sairastumi-

sen. Kirjoittajan onneksi sairastumisilta vältyttiin. Osittain uhka kävi toteen, sillä Covid-19 

pandemian myötä suositeltiin pitämään lapset kotona 18.3.–14.5., jolloin kirjoittaja huolehti 

lapsestaan kotona ja opinnäytetyönteko keskeytyi jatkuvasti. Tämä pisti tutkijan oppimaan 

uusia työskentelytapoja. Tiukka aikataulu painoi kirjoittajan mieltä opinnäytetyöprosessin 

ajan, mutta se antoi myös vauhtia työn tekemiseen ja aikataulussa kiinni pysymiseen. Kir-

joittajan aihe on ajankohtainen ja kiinnostava, jonka vuoksi aikataulusta oli helppo pitää 

kiinni. Työn tekeminen ei tuntunut missään vaiheessa tylsältä. Kirjoittaja oppi paljon itse-

ohjautuvuudesta, joka on varmasti valttikortti työelämässä. 

 
6.1 Produktin hyödynnettävyys 

Tuotokselle on kova tarve, sillä kirjoittaja ei löytänyt itseohjautuvuutta tukevaa opasta, 

joka olisi suunniteltu nimenomaan HR-taitajille opinnäytetyöprosessin aikana. Kirjoittaja 

ottaa tuotoksen omaan käyttöön heti työelämän ensi metreillä. Itseohjautuvuus on trendi 
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tällä hetkellä, joten produkti on ajankohtainen. Produkti on työelämää hyödyttävä ja kehit-

tävä, sillä organisaatiot voivat ottaa itseohjautuvuutta tukevan oppaan käyttöön ja tarjota 

sitä juuri työelämään astuville HR-taitajille, jotka tarvitsevat varmasti tukea itseohjautuvuu-

teen. Yritys X lupasi vinkata oppaasta sitä tarvitseville. Kirjoittaja on tästä hyvin ylpeä ja se 

osoittaa produktin olevan hyödyllinen.  Kirjoittaja löysi opinnäytetyöprosessin lopulla 

MODe -hankkeen (ks.1), jossa pyritään luomaan organisaatioille itseohjautuvuutta tukevia 

työkaluja ja tuotteita. Hanke todistaa, että kirjoittajan produkti on ajankohtainen ja tärkeä.  

 

6.2 Oman oppimisen arviointi 

Kirjoittaja oppi, että laadullinen tutkimus on haastavaa. Alkuun on idea, mutta se muuttuu 

ja tarkentuu matkan varrella ja työ vaatikin jatkuvaa päivitystä ja asioiden sisäistämistä uu-

delleen ja uudelleen. Työstä olisi tehnyt helpomman, jos heti alkuun olisi tarkkaan määri-

tellyt ja rajannut työn. Toisaalta laadullisen tutkimuksen yksi parhaimmista puolista on se, 

että alkuun on käsitys ja olettamus – mutta se tarkentuu ja muuttuu. Laadullinen tutkimus 

antaa paljon mahdollisuuksia ja siksi se valikoitui määrällisen tutkimuksen sijaan. Jälkikä-

teen ajateltuna määrällinen tutkimus olisi voinut olla helpompi toteuttaa.  

 

Ojasalo ym. (2009, 61) kertoo, että toimintatutkimus on aikaa vievä prosessi, jossa jokai-

sen osallistujan on oltava tasa-arvoinen asemastaan huolimatta. Tutkija pyrki tasa-arvoi-

suuteen vastausten analysoinnissa ja siitä on kyse myös itseohjautuvuudessa – kaikkien 

äänten täytyy antaa kuulua. Tutkijaa myös jännitti, kuinka tiukan aikataulun kanssa onnis-

tuu tekemään toiminnallisen työn, joka on aikaa vievä prosessi. Aikataulusta kiinni pitämi-

nen, listaaminen ja joka perjantaina uuden viikon suunnitelman luominen seuraavalle vii-

kolle auttoi aikataulussa pysymisessä. Tutkija oivalsi, että kannattaa tarttua ensin haasta-

vaan ja aikaa vievään työhön ja olla keskeyttämättä sitä. Tämä oivallus löytyy myös pro-

duktista. Priorisointitaitoa tarvittiin opinnäytetyössä, tämä sujui hyvin johdon assistentti-

työn ja kielten linjalta valmistuvalta ajanhallinnan ammattilaiselta. 

 

6.3 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkija oppi paljon uusia asioita itseohjautuvuudesta. Itseohjautuvuus edellyttää sisäisen 

motivaation lisäksi toimeenpanontaitoa ja uudistumiskykyä. Milleniaali tutkimuksessa (ks. 

3)  havaittu nuorensukupolven tarve mahdollisuudelle kehittyä ja uudistua työpaikoilla ja 

työn merkityksellisyyden kasvu on havaittu myös Deloitten henkilöstöjohtamisen trendit 

2019 raportissa (ks. 3). Uudistumiskykyinen ja muutoskykyinen yksilö onnistuu itseohjau-

tuvuudessa. 
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Priorisointi ja kokonaisuuksien hallinta on myös yksilön taito, jota tarvitaan työnhallin-

nassa. Tutkijalle selvisi, että sisu on yksilön moniulotteinen ominaisuus ja sitä on kahden-

laista, hyödyllistä ja haitallista (ks. 2.3). Sisu tutkimuksen tulos linkittyy myös oman käyt-

täytymismallin seuraamiseen ja itsetuntemuksen tärkeyteen. Kuten Tobert ym. (2011, 

137) kertoo, johtajat, jotka haluavat ymmärtää ja kehittää itseään tulevat paremmiksi joh-

tajiksi. Itsereflektointi on itsensä johtamisen tärkein työkalu. On tärkeää tiedostaa omaa 

käyttäytymistä ja sen vaikutusta itseen ja työyhteisöön. Kriittinen ajattelukyky on tärkeää, 

sen avulla pääse eroon haitallisista käyttäytymismalleista. Omantoiminnan tiedostaminen 

ja kyseenalaistaminen ovat itsensä johtamisen keinoja. On myös tärkeää tuoda omat mie-

lipiteet, taidot ja kompetenssit työpaikan tietoisuuteen. Itsensä johtamisen  keino on konk-

reettiset harjoitukset. Kirjoittajan tärkein vinkki ja havainto produktissa on päiväkirja reflek-

toinnin apuvälineenä. 

 

Työyhteisön tuki ja luottamus ovat itseohjautuvuuden edellytyksiä. Itseohjautuvuus tarvit-

see tukea ja koulutusta ja työyhteisön tuki on tärkeää etenkin uran alkuvaiheessa. On ha-

nakalaa olla itseohjautuva, jos työyhteisössä ei suvaita sitä. Yksilön on oltava muutosky-

kyinen tässä jatkuvan muutoksen maailmassa. Itseohjautuvan yksilön on tunnettava vas-

tuualueensa, jotta hän pystyy työskentelemään itsenäisesti. Kuten haastattelussa henkilö 

A kertoi (ks. 5.3.1), itseohjautuvuus on vanhan poisoppimista ja se voi olla hankalaakin. 

Itsensä johtaminen on aikaa vievä prosessi kohta uutta ja parempaa minuutta. Itseohjau-

tuvan henkilön on kyettävä toimimaan autonomisesti. Tutkija pohtii, että itseohjautuvuus ei 

välttämättä sovi kaikille yksilöille ja kaikkien alojen työntekijöille. Myös Teal todistaa, että 

itseohjautuva organisaatio ei välttämättä sovi kaikille aloille (ks. 3.3).  

 

Yhteenvetona opinnäytetyöprosessi kehitti kirjoittajan itsereflektointitaitoa teoreettisesti ja 

konkreettisesti. Prosessin aikana oli myös kehitettävä parempia työskentelytapoja, jonka 

vuoksi kirjoittajan piti olla uudistumiskykyinen ja avoin muutoksille. Opinnäytetyöprosessi 

opetti kirjoittajaa ymmärtämään syvällisemmin omaa toimintalogiikkaa ja käyttäytymismal-

lia projektityössä. Opinnäytetyö oli myös oiva tapa päästä konkreettisesti kokemaan itse-

ohjautuvuutta projektityön parissa.  Aihe oli tutkijalle alun perin mielenkiintoinen, mutta 

kiinnostus itsensä johtamista kohtaan kasvoi entisestään prosessin aikana. Produkti avasi 

tutkijan käsitystä henkilöstöhallinnon alasta ja itseohjautuvuuden tukemisesta. Produkti on 

ytimekäs ja kompakti paketti, mutta kehitysehdotuksena produktia voisi muokata laajem-

maksi kokonaisuudeksi. Tutkija on tyytyväinen opinnäytetyön ja produktin lopputulokseen, 

hänen taidot ja kompetenssit kehittyivät hurjasti. Suurin oivallus opinnäytetyön aikana oli 

kirjoittajalle seuraava: tunne ja kehitä itseäsi systemaattisesti - se on avain onnistunee-

seen itseohjautuvuuteen! 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 
1. Miten päädyit HR-alalle?  

 
2. Kerro työstäsi a) miten suunnittelet työtäsi b) miten pääset asetettuihin tavoittei-

siin?  
 
3. Mitä a) ulkoisia ja b) sisäisiä haasteita kohtaat työssäsi?  

 
4. Mikä saa sinut motivoitumaan työssäsi? 

 
5. Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihisi? Millaiset toimintatavat koet 

innostavina? 
 

6. Tarkkailetko itse omia toimintatapojasi ja oletko joskus joutunut muuttamaan tai 
kehittämään niitä?  

 
7. Millaisena tunnet työyhteisösi luottamuksen ja arvostuksen? Saatko potentiaalisi 

käyttöön?  
 
8. Koetko, että teillä on vapautta, vastuuta ja valtaa riittävästi omassa työssänne? 

Anna esimerkki sellaisesta työtilanteesta.  
 
9. Kuvaile työtilanteita, jotka ovat vaatineet uudistumista. Miten uudistat työtapojasi?  

 
10. Miten selviydyt ja kehität itseäsi muutoksen keskellä? 

 
11. Mitä taitoja ja kompetensseja henkilöstöhallinnon työ vaatii?  

 
12. Mitä itse toivoisit HR-taitajan itseohjautuvuutta tukevan oppaan sisältävän? 
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Liite 2. Tunne itsesi! Opas HR-taitajalle tukemaan itseohjautuvuutta 

 

Liite on näkyvissä seuraavalta sivulta lähtien. 
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Tunne itsesi! 
Opas HR-taitajalle tukemaan itseohjautuvuutta 

Alisa Hiltunen 
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1 Tämä opas on...    

2 HR-taitajan kuuden säännön muistilista     

3 Mitä henkilöstöhallinon työ edellyttää 2020-luvulla?   

4 HR-taitajan työkalupakki     

 4.1 Harjoituksia    

 4.2 Päiväkirja 
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Tämä opas on…   

Tämä opas on syntynyt käytännön tarpeesta. Itse-

ohjautuvuus on kovaa vauhtia etenemässä yksilön 

edellytykseksi työelämässä. Tässä oppaassa on 

koottuna ajatuksia itseohjautuvuudesta ja keinoja 

sen edistämiseen. Itseohjautuvuus on vapautta, 

vastuuta ja valtaa sopivassa suhteessa. Se on yk-

silön kykyä suorittaa autonomisesti eli itsenäi-

sesti. Se on prosessi, jolla pyritään johtamaan it-

seään ja kehittymään yksilönä.  Se on matalaa hie-

rarkiaa. Itseohjautuvuus ei ole pelkästään yksilön 

asia vaan se edellyttää koko organisaation tuen, 

luottamuksen ja pitkäjänteistä koulutusta. Tämä 

opas antaa yksilölle konkreettisia neuvoja tuke-

maan itseohjautuvuutta.  Opas sopii vastavalmis-

tuneille HR-taitajille, etenkin rekrytoinnin parissa 

työskenteleville, joiden työnkuva on uutta ja hek-

tistä. Tietoa oppaaseen on kerätty haastatteluista 

henkilöstökonsulteilta ja kirjallisista lähteistä (ks. 

opinnäytetyö ”Tunne itsesi! Opas HR-taitajalle tu-

kemaan itseohjautuvuutta). Työn lopputulos on 

ajatusprosessi itseohjautuvuudesta ja sen tuke-

misesta, joka on kehittynyt opinnäytetyöprosessin 

aikana. Tunne ja kehitä itseäsi systemaattisesti – 

itsetuntemus on avain itseohjautuvuuteen! 

 

HR-taitajan kuuden säännön muistilista 

1. Muista olla rohkea ja usko itseesi. Anna 

ideoiden tulvia ja tule kuulluksi. Uskalla 

ilmaista itseäsi.  

2. Tiedosta oma käyttäytyminen. Niin yksi-

lön kuin työyhteisön kannalta. Reflek-

tointitaito on avain kehittymiseen. 

3. Luottamus on itseohjautuvuuden pe-

rusta.  Luota itseesi ja luo luottamusta 

ympärillesi.   

4. Motivaation lisäksi tue ja kehitä toi-

meenpanontaitoa.  

5. Tiedosta omat vastuualueet, jotta voit 

toimia itsenäisesti. 

6. Anna itsellesi aikaa. Itseohjautuvuus 

vaati pitkäjänteistä harjoittelua ja oman 

tekemisen systemaattista arviointia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
MITÄ HENKILÖSTÖHALLINNON 

TYÖ EDELLYTTÄÄ 

2020-LUVULLA? 

-Itseohjautuvuutta 

-Laaja-alaista ajattelukykyä

-Kokonaisuuksien hallintaa

-Reflektointitaitoa 

-Priorisointitaitoa 

-Rauhallisuutta 

-Kärsivällisyyttä 

-Esiintymistaitoja 

-Viestintätaitoja 

-Ongelmanratkaisutaitoja 

- Neuvottelutaitoja 

-Organisaatiotietoutta 

-Uudistumiskykyä 

-Muutoskykyä 

-Empatiakykyä 

-Kykyä kehittää ja kyseenalais-

taa 

-Ymmärrystä työelämästä, 

työnhausta, työlainsäädän-

nöstä ja työehtosopimuksista  

-Proaktiivista sekä ihmislä-

heistä otetta työhön 

-HR-trendien, kehityksen ja di-

gitalisaation mukana pysymistä 
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HR-taitajan työkalupakki  

 

Tässä esittelen ajatuksia ja konkreettisia vinkkejä 

itsensä kehittämiseen ja itseohjautuvuuden tuke-

miseen. Itseohjautuvalta yksilöltä edellytetään 

etenkin itsereflektointitaitoa, uudistumiskyvyk-

kyyttä, priorisointi- ja kokonaisuuksien hallinta-

taitoa, oman toimintalogiikan kehittämistä, si-

säistä motivaatiota ja volitiota eli toimeenpanon-

taitoa. Menestynyt itsensä johtaja on tietoinen 

omasta käyttäytymismallistaan, ja sen vaikutuk-

sesta niin itseen kuin ympärillä oleviin ihmisiin. 

Itseohjautuva yksilö on avoin kehitykselle, joka 

vaatii kriittistä tarkastelukykyä. 

 

Harjoituksia  

 

Vinkki: kun huomaat organisaatiossa toimintata-

van, johon kaipaisit muutosta ota asia rohkeasti 

puheeksi esimerkiksi kokouksessa. Uskalla ky-

seenalaistaa. Ole itsevarma. 

 

Vinkki: kun kuulet organisaatiossa uudesta hank-

keesta, ilmoittaudu mukaan. Pistä itsesi likoon. 

Ole avoin muutoksille. 

 

Vinkki: jos koet, että työsi ei ole merkityksellistä 

ilmoita asiasta hienovaraisesti organisaatiolle. 

Tuo keskustelussa esille mitä taitoja ja kompe-

tensseja sinulla olisi tarjottavana. Osoita, että 

olet kykeneväinen muutokselle ja valmis otta-

maan lisävastuuta. 

 

Vinkki: kehitä ajanhallinnan työkalua eli priori-

sointitaitoa. Opettele delegoimaan. Uskalla sanoa 

ei. Listaa ylös viikon työtehtäväsi ja järjestä ne 

tärkeysjärjestykseen. Aloita tällä kertaa haasta-

vammasta tehtävästä. Älä itse keskeytä työtäsi ja 

anna työlle häiriötöntä aikaa vähintään 40min 

(tehtävän mukaan). 

 

Vinkki: aseta kerran kuussa tavoite ja mieti kei-

noja, joilla saavuttaa se, Kirjaa ylös ja seuraa tu-

losta.  
 

Vinkki: ehdota organisaatiolle itseohjautuvuuden 

koulutus tai workshop, jonka järjestää itseohjau-

tuvuuden konkari. Yhteisöllisyys on tärkeä as-

pekti itseohjautuvuudessa. 

 

Vinkki: edistä läpinäkyvyyttä. Kanna vastuu. Älä 

jää yksin vaan pyydä apua, kun sille on tarvetta. 

 

Päiväkirja  

Päiväkirja on erinomainen itsereflektion väline. 

Sen avulla pystyt tiedostamaan oman toiminnan 

vaikutukset. Se on harjoitus, jonka avulla opit 

tuntemaan itsesi syvällisemmin. 

 

Vinkki: kysy kollegaltasi palautetta omasta toi-

minnasta, kaksi positiivista ja kaksi kehityksen-

kohdetta, listaa ne ylös. Toista tätä 1 kk välein, 

näin seuraat ja kirjaat kehitystäsi. Oman toimin-

nan tiedostaminen ja palautteen arvostus on tär-

keää.  

 

Vinkki: kirjaa joka viikko ylös yksi vuorovaikutus-

tilanne. Tilanne voi liittyä esimerkiksi tiedonkul-

kuun. Kirjaa a) miten olet reagoinut b) missä on-

nistuit c) mitä olisit voinut tehdä paremmin.  

 

Vinkki: kirjoita ylös kuukausittain kehityksestäsi. 

Älä valehtele itsellesi vaan ole rehellinen. Uskalla 

nähdä todellisuus sellaisena kuin se on. Muutos ei 

tapahdu, jos elät pelossa. 

 

Vinkki: kirjoita ylös kuukausittain tuntemuksiasi 

mitä uutta olet oppinut itseohjautuvuudesta. Tun-

nustele miltä luottamuksen taso tuntuu niin it-

sessäsi kuin työyhteisössäsi. Pohdi, oletko kan-

nustanut muita ja oletko saanut takaisin vasta-

kaikua.  
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