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1 JOHDANTO 

 

 

Jokaisessa työpaikassa esimiehelle tulee eteen vaikeita henkilöstöjohtamisen ti-

lanteita, joissa eettisen johtamisen taidot korostuvat. Tällaiset vaikeat tilanteet 

voivat liittyä esimerkiksi työyhteisön ristiriitatilanteisiin, työntekijöiden tasa-arvoi-

seen kohteluun tai viestintätaitoihin. Esimieheltä vaaditaan jämäkkää asioihin 

tarttumista ja aktiivista otetta tilanteiden ratkaisemiseksi. 

 

Esimiehenä toimiminen on vaativa tehtävä, jossa onnistumisella on vaikutusta 

monen ihmisen työhön. Tähän onnistumiseen vaikuttavat eniten se, kuinka kiin-

nostunut esimies on ihmisten johtamisesta ja kuinka hän ymmärtää oman roo-

linsa esimiehenä. Kukaan ei ole synnynnäinen johtaja, vaan esimiehen rooliin 

kasvetaan ja opitaan. (Järvinen 2016, 13.) Esimiehen tulee olla rehellinen, tinki-

mätön sekä ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja kehittymisestään (Aitamaa, 

Leino-Kilpi, Iltanen & Suhonen 2016, 647). 

 

Johtaminen on vuorovaikutuksellinen prosessi, jonka päämääränä on saada yk-

silöt ja ryhmät toimimaan tavoitteellisesti. Tärkeää johtamisessa on arvostus, 

luottamus ja usko alaisiin. Jos tulee vastaan vaikeita tilanteita, jotka horjuttavat 

näitä perusarvoja, niin ne pitäisi esimiehen pystyä hoitamaan toista ihmistä ar-

vostaen. Esimiehen odotetaan osaavan toimia vuorovaikutustilanteissa, joten 

viestintätaidot ja ihmisen kohtaaminen korostuvat esimiestyössä. Avoin vuorovai-

kutus esimiehen ja alaisten välillä tarkoittaa kuuntelemista, reflektointia ja em-

paattisuutta. (Salmimies & Ruutu 2013, 13–14.) 

 

Esimiehen tulee tiedostaa omat vallankäytön tapansa ja motiivinsa, jotta eettinen 

johtajuus on mahdollista. Myös alaiset pyrkivät käyttämään valtaa ja vaikutta-

maan esimieheen, muun muassa vetoamalla tunteisiin, syyllistämällä, tekeyty-

mällä sairaaksi, mielistelemällä, uhkailemalla, halveksimalla tai puhumattomuu-

della. (Salmimies & Ruutu 2013, 20.) Esimiehen on tärkeää ymmärtää, että sa-

nojen ja tekojen on oltava linjassa keskenään. Vaikeina aikoina ensimmäinen as-

kel on varmistaa, että puhutut asiat tulevat myös käytäntöön. (Salmimies & Ruutu 

2013, 21.) 
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Vanhassa sanonnassa ”työ tekijäänsä opettaa” on paljon viisautta. Jokainen ke-

hittyy työtä tekemällä jossakin suhteessa, toiset enemmän ja toiset vähemmän. 

Esimies oppii uutta erilaisista ihmisistä, toimintamalleista, saadusta tiedosta ja 

tapahtumista. Oppiminen tapahtuu ajan kuluessa ja voi olla jopa huomaama-

tonta. (Kupias & Peltola 2019, 11.)  

 

Oppiminen tarkoittaa sitä, että jokin muuttuu. Joko yksilössä tai toimintatavoissa. 

Yksilötasolla muutos voi tapahtua tiedoissa, taidoissa, tunteissa tai ajatteluta-

vassa. (Kupias & Peltola 2019, 11.) Oppiessa uusia asioita, mielenkiinto työhön 

ja elämään lisääntyy, se innostaa kehittymään myös ihmisenä (Grönfors 2010, 

17).  

 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan vaikeita henkilöstöjohtamisen kokemuksia ja ko-

kemuksista oppimista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana. Vai-

keita tilanteita tarkastellaan eettisen johtamisen näkökulmasta. Opinnäytetyö to-

teutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimusprojektille. 



8 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa esimiehiksi opiskelevien sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten vaikeita henkilöstöjohtamisen kokemuksia eettisen 

johtamisen näkökulmasta, ja niistä saatuja oppimiskokemuksia.  

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat: 

1. Minkälaisena eettinen johtajuus näyttäytyy vaikeissa henkilöstöjohtamisen 

kokemuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla? 

2. Mitä vastaajat ovat oppineet vaikeista henkilöstöjohtamisen kokemuksista 

eettisen johtamisen näkökulmasta? 

 

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työssä oppimisesta eettisen johtamisen näkö-

kulmasta, jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa johta-

misen kehittämisessä ja Tampereen ammattikorkeakoulun johtamisen opetuksen 

sisällöllisessä kehittämisessä. 
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3 EETTINEN JOHTAMINEN JA KOKEMUKSISTA OPPIMINEN 

 

 

3.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen avulla analysoidaan jo olemassa olevaa tutkittua tietoa ja 

saadaan selville, kuinka paljon aihetta on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksista 

on saatu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 121).  Narratiivinen kirjallisuuskat-

saus pyrkii kertomaan tai kuvailemaan aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutki-

musta sen syvyydessä, laajuudessa ja määrässä. Tässä katsausmallissa tutki-

muskysymysten asettaminen on yleensä laaja ja voi sisältää erilaisia rajauksia. 

(Suhonen, Axelin & Stolt 2016, 9.) 

 

Tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksessa on käytetty yhtä narratiivisesta 

kirjallisuuskatsauksesta erotettavaa alamuotoa eli integroivaa katsausta. Integ-

roiva kirjallisuuskatsaus on erinomainen tapa tuottaa tietoa jo tutkitusta aiheesta 

ja voi sisältää sekä empiiristä että teoreettista kirjallisuutta. Sen avulla voidaan 

myös yhdistää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksista saatujen tulosten yh-

distämisen. (Salosaari & Kajander-Unkuri 2016, 108.) Integroivan katsauksen on 

kuvattu koostuvan viidestä eri vaiheesta, jotka ovat tutkimuskysymyksen nimeä-

minen, analysoitavan aineiston keruu, aineiston laadun arviointi, aineiston analy-

sointi ja tulkinta sekä tulosten esittäminen. (Suhonen ym. 2016, 13.)  

 

Tutkimuskysymyksen valinta antaa suunnan tekeillä olevalle prosessille. Aiheen 

valinnassa on tärkeää tunnistaa mahdolliset ennakko-oletukset, koska tutkijan pi-

tää pystyä tuottamaan tietoa objektiivisesti. Tutkimuskysymystä valittaessa tulee 

huomioida, että se on aiheeseen sopiva ja tarpeeksi fokusoitunut. Liian laaja tut-

kimuskysymys aiheuttaa ongelman määrällisesti liian suuren aineiston kanssa, 

kun taasen liian suppeasta tutkimuskysymyksestä aineistoa ei löydy ollenkaan. 

(Niela-Vilén & Hamari 2016, 24.) Kirjoittaessa on tärkeää pitää koko ajan mie-

lessä omat tavoitteet ja työlle asetetut tutkimuskysymykset. Kirjallisuuskatsauk-

sen tulosten raportoinnissa on oltava huolellinen, rehellinen ja puolueeton. (Hirs-

järvi ym. 2009, 259–260.) 
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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata eettisen johtamisen vaiku-

tuksia sosiaali- ja terveysalalla. 

 

 

3.1.1 Tiedonhaku 

 

Kirjallisuuskatsauksen aineistohaussa käytettiin Cinahl, Medic, Medline ja Nur-

sing & Allied Healt Database tietokantoja. Erilaisten hakusanakokeilujen kautta 

päädyttiin haut lopulta tekemään käyttämällä seuraavia hakulausekkeita: ((”ethi-

cal leadership” OR ethicality) AND (”health care” OR ”health care section”)), 

((challeng* OR diffic* OR proble*) AND (“human resource manager” OR “human 

resource management” OR HRM OR leaders* OR “nurse management”) AND 

“empathy”)) ja “ethical problems in nursing management”. 

 

Haku rajattiin aikavälille 2009–2020. Lisärajauksena käytettiin tieteellistä tutki-

musta tai artikkelia, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavissa internetissä. Jul-

kaisukielenä hyväksyttiin ainoastaan suomi tai englanti. Hakutulokset käytiin läpi 

ensin otsikkoperusteisesti ja tämän jälkeen tiivistelmätasolla. Tiivistelmästä tuli 

käydä ilmi, että artikkeli käsittelee eettistä johtajuutta käsitteenä tai sen ilmene-

mismuotoja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kaikkiaan 12 tutkimusta hyväksyttiin 

näiden kriteerien perusteella. Lisäksi manuaalisen haun kautta löytyi vielä kolme 

tutkimusta. Näistä yksi oli vuodelta 2005, mutta joka hyväksyttiin mukaan sen 

informatiivisuuden vuoksi. 

 

 

3.1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Eettisestä johtajuudesta löytyy paljon tutkimuksia erityisesti hoitotyön eettisyyden 

näkökulmasta. Eettinen johtajuus esimiehen toiminnan näkökulmasta ei ole niin 

paljon tutkittu asia sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimuksia eettisen johtamisen vai-

kutuksista esimieheen tai työntekijöihin oppimisen näkökulmasta ei löydy käytän-

nössä ollenkaan. Kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset ja artikkelit sekä nii-

den keskeiset tulokset on koottu taulukoksi (liite 2). 
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Tässä työssä kirjallisuuskatsaukseen löydettyjä tutkimuksia hyödynnetään seu-

raavissa luvuissa yhdessä muulla tavalla löydetyn kirjallisuuden kanssa. 

 

 

3.2 Eettinen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 

 

3.2.1 Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 

 

Sosiaali- ja terveysalaa ohjaavat ja määrittelevät lait ovat terveydenhuoltolaki 

(1326/2010) ja sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Nämä lait antavat käsityksen siitä, 

mitä sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu ja mitä ei. Lait antavat myös suuntavii-

vat palvelujen järjestämiseen, kehittämiseen ja valvontaan. (Rissanen & Lammin-

takanen 2015, 21.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen on muuttunut merkittävästi 2000-luvun 

alusta alkaen. Toimintaperiaatteet lähestyvät yritysorganisaatioiden vastaavia 

periaatteita, mikä näkyy kustannus- ja tehokkuusvaatimusten lisääntymisenä. 

Kolmannen sektorin asema kuntien järjestämien palvelujen tuottajana vaikuttaa 

sekä kokonaisuuden että yksittäisten palvelujen johtamiseen. (Sinkkonen, Kaup-

pila & Laulainen 2011, 94.) 

 

Sosiaalialan johtamiselle luontaisia elementtejä ovat poliittinen tulosvastuu, jos-

sain määrin rajoitettu asiakassuuntaus, sidonnaisuus lakiin ja toiminnan läpinäky-

vyys. Johtajalta vaaditaan moniulotteista ja laajaa osaamista. Hän toimii ympä-

ristössä, jossa sekä nopeat että hitaat muutokset ovat läsnä päivittäin. Muutokset 

koskevat organisaatioiden kasvua, yksityisen ja julkisen rajan hälventymistä sekä 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden vaatimuksia. Organisaatioiden kasvaessa hierar-

kiaa pyritään vähentämään muodostamalla moniammatillisia työryhmiä. On kui-

tenkin havaittu, että organisaatioiden kasvaessa lisääntyvät myös erilaiset johta-

mistehtävät ja sen mukana hierarkiat itse asiassa kasvavat, vaikka pyritään sen 

vähentämiseen. (Niiranen, Seppälä-Järvelä, Sinkkonen & Vartiainen 2010, 13–

15, 19–20.) 
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Sosiaalialan johtamiselle haasteita tuo erityisesti asiakkaiden ja ohjausmekanis-

mien kansainvälistyminen. Työssä näkyvät nopeasti työttömyyden kasvu, talou-

den odottamattomat käänteet ja muuttoliike. Näihin pitäisi pystyä valmistautu-

maan ennakoivasti, samaan aikaan kun asiakkaiden sen hetkisiin palvelutarpei-

siin pitäisi reagoida reaaliajassa. (Niiranen ym. 2010, 22.)  

 

Terveydenhuoltoalan johtamista sen sijaan kuvaa erityisesti henkilöstötyövaltai-

suus ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön paljous. Julkisella sektorilla päätök-

sentekoa ohjaavat poliittiset päätökset ja yksityisellä sektorilla laatu- ja talousjoh-

taminen. Julkinen johtaminen on moniammatillista asiantuntijuutta, jolla ediste-

tään laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta. Uusia johtamismalleja on 

yritetty ajaa sisään terveydenhuoltoalalle, mutta muutos on ollut valitettavan hi-

dasta ja näkymätöntä. Johtaminen on edelleen hierarkkista ja muutoksen es-

teenä on organisaatioiden muuttumattomat rakenteet ja vanhakantainen rea-

gointi muutoksiin ja haasteisiin. (Markkanen & Tuomisoja 2014, 9, 11.) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa julkinen sektori on vielä viime vuosiin asti ollut 

merkittävässä yhteiskunnallisessa roolissa ja siellä korostuvat erityisesti vanha-

kantaiset, pysyvät ja hierarkkiset rakenteet. Yksityinen, voittoa tavoitteleva sek-

tori näyttäytyykin sopeutuvampana ympäristön muutoksiin ja heidän johtamiskäy-

täntöjänsä on otettu käyttöön myös julkisella sektorilla. Julkisen sektorin johtami-

nen on pääsääntöisesti julkista ja tavoitteet perustuvat yhteiskuntapoliittisiin pää-

määriin. Johtamisen tavoitteena on yleinen, yhteiskunnan etu ja toimintavapaus 

on rajallista, koska se nojaa kunnalliseen päätöksentekoon. Julkisen sektorin joh-

taja on useimmiten neuvottelija ja koordinoija, joka on virkavastuussa. Vastakoh-

tana taas yksityisen sektorin johtaja, joka on tulosvastuussa yritykselle ja sen 

omistajille, ja johtaminen on osa liikesalaisuutta. Tavoitteet on määritelty yrityk-

sen sisällä ja niiden tavoitteena on menestys ja rahallinen voitto. Johtajalla on 

enemmän toimintavapautta organisaation riippumattomuuden takia, vaikkakin 

toimintaympäristö on epävakaampi kuin julkisella sektorilla. Yksityisen sektorin 

johtaja on yrityksen keulakuva ja todellinen johtaja. (Rissanen & Hujala 2015, 85.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla on 2010-luvulla yleistynyt hybridiorganisaatio, joka 

aiemmin käsitettiin julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioyhdistelminä ja näi-
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den rajapinnoilla toimivina erilaisina organisaatioina. Nykyisin hybridiorganisaati-

oille ominaisia piirteitä voi olla esimerkiksi moniammatilliset organisaatiot, pro-

sessien hallinta, innovatiivisuus, hajautetut organisaatiot ja monikulttuurisuus. 

Piirteet voivat esiintyä hyvinkin erimuotoisina organisaatioitten mukaan ja uusien 

palveluntuottamistapojen lisääntyessä myös kunnallista palvelutuotantoa on yh-

tiöitetty muodostamalla kunnallisia osakeyhtiöitä. Tämä on tuonut muutoksia 

myös henkilöstön asemaan sekä johtamistapoihin. Johtamisen näkökulmasta uu-

den toimintatavan omaksuminen vaatii sekä uuden tiedon prosessointia ja työhön 

soveltamista, että tämän suhdetta omaan toimintaan. (Niiranen 2016, 302–305.) 

 

 

3.2.2 Eettisen johtamisen näkökulmia 

 

Eettisyys on osa johtamista, koska siinä joutuu arvioimaan omaa vallankäyttöään 

ja arvovalintojaan (Lämsä & Hautala 2004, 237). Esimiehellä on jatkuvasti edes-

sään tilanteita, joissa hän joutuu tekemään valintoja. Kehittyäkseen esimiehenä, 

valintojen mahdollisuus on tärkeä tunnistaa. Valinnat voivat olla helppoja tai vai-

keita, mutta niiden tulee perustua omiin valintoihin. Käytännössä eettinen johta-

juus on sama asia kuin hyvä johtajuus. (Aaltonen 2007, 103.) 

 

Hyvän johtajan ominaisuuksia ajatellaan olevan rehellisyys, joustavuus, hyvät 

kommunikointitaidot, itsevarmuus, lähestyttävyys, delegointi ja yhteistyön paran-

taminen opettamalla ja kouluttamalla (McKibben 2017, 102). Samankaltaisia tu-

loksia sai Sapienza (2005) tutkimuksessaan hyvistä johtamiskokemuksista. Vai-

kuttava johtaja saa jokaisen parhaat puolet esiin ja kannustaa hyvän työilmapiirin 

luomiseen. Johtaja toimii roolimallina työyhteisössä ja on huolehtivainen, mutta 

jämäkkä. Palautteenanto on yksi osa esimiehenä toimimista. Palautteen antami-

nen ei kuitenkaan aina saisi olla vain kritisoimista, vaan myös ylistystä hyvin teh-

dystä työstä. Hyvä palaute motivoi ja inspiroi henkilöstöä suoriutumaan parem-

min. (Sapienza 2005, 476.) 

 

Johtajan roolilla ja persoonan merkityksellä nähdään olevan suuri vaikutus myös 

työyhteisön kehittymiseen ja kasvuun. Eettinen johtaja lisää hyvinvointia sekä 

henkilöstössä että johtajassa itsessään. Työtyytyväisyys lisää myös organisaa-

tion kasvua ja kehitystä. (Barkhordari-Sharifabad, Ashktorab & Atashzadeh-
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Shoorideh 2018, 1058.) Tärkeässä osassa on erityisesti konfliktien ratkaisu työ-

yhteisön jäsenten kesken. Konflikti voi olla esimerkiksi työntekijöiden välinen eri-

mielisyys, mielipide-erot tai kilpailutilanne (McKibben 2017, 100). Epäkohta tulee 

tunnistaa, miksi ja miten se on noussut esiin. Hyvä johtaja järjestää neuvottelut 

osallisten kanssa ja rohkaisee asian sopimiseen. (Sapienza 2005, 477; McKib-

ben 2017, 102.) Konfliktit korostavat työntekijöiden erilaisuutta, mutta lisäävät 

myös keskinäistä kunnioitusta, kannustavat keskusteluun ja parantavat eri roo-

lien ymmärrystä (McKibben 2017, 103). Henkilöstön väliset ristiriidat voivat ilmen-

tyä negatiivisena käyttäytymisenä, kiusaamisena tai syyllistämisenä. Eettisestä 

näkökulmasta tällaiset tilanteet ovat esimiehille hankalia, koska voi olla vaikea 

arvioida kuka on oikeassa ja ketä tulisi uskoa. (Aitamaa ym. 2016, 651.) 

 

Punnitessaan omaa eettistä johtajuuttaan, esimiehen pitää tarkastella omia ajat-

telu- ja toimintamallejaan kriittisesti. Kaikki arvot eivät ole ajattomia, koska maa-

ilma ja ajat muuttuvat. Aikaisemmin harmittomana pidetty asia voidaan nykypäi-

vänä tulkita epäasialliseksi kohteluksi tai seksuaaliseksi häirinnäksi. (Salmimies 

& Ruutu 2013, 22.) Omissa ja organisaation arvoissa voi myös olla ristiriitaa. Esi-

miehen tulee kuitenkin käyttäytyä yhdenmukaisesti organisaation arvojen kanssa 

ja perustella henkilöstölle arvojen mukainen käytös, vaikka ne eroaisivatkin yksi-

lön omista arvoista. Omia eettisiä arvojaan vastaan toimiminen voi kuitenkin ai-

heuttaa tyytymättömyyttä ja turhautumista. (Barkhordari-Sharifabad, Ashktorab & 

Atashzadeh-Shoorideh 2017, 5.) 

 

Päivittäisessä johtamisessa esimiehen tulee toimia systemaattisesti ja ennakoi-

tavasti. Kaikkien alaisten tulee olla samanarvoisia keskenään, yhtä ei voi koh-

della eri tavalla kuin toista. Jos näin kuitenkin tapahtuu, esimiehen pitää pystyä 

aukottomasti perustelemaan toimintansa poikkeavassa tilanteessa. Kun alaiset 

tietävät esimiehen toimivan tietyn mallin mukaan, lisää se luottamusta esimie-

heen. Esimies ei voi myöskään vaatia alaisiltaan sellaista, mitä ei itse olisi valmis 

tekemään. (Salmimies & Ruutu 2013, 22.) Oikeudenmukaisuutta toivotaan erityi-

sesti henkilöstöhallinnossa. Työvuorojen ja lomien tulee olla reilusti jaettuja ja 

koulutuksiin pääsyn yhteneväistä. Toiveissa voi ilmetä sekä työntekijöiden välisiä 

että työnantajan ja työntekijän välisiä ristiriitoja. (Aitamaa ym. 2016, 651; Bark-

hordari-Sharifabad ym. 2017, 5.) 
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Eettisen johtajuuden on todettu parantavan työhyvinvointia ja vaikuttavan positii-

visesti työntekijän itseohjautuvuuteen. Tätä kautta voidaan vähentää työtaakkaa 

ja parantaa fyysisiä työoloja. Itseasiassa korostamalla yksilöllisyyttä, voidaankin 

saada yksilö ajattelemaan organisaation tavoitteita omina tavoitteinaan. (Islam, 

Ahmed & Ali 2019, 6, 10.) Eettinen johtaja on henkilö, joka luo työpaikalle ilma-

piirin, jossa oikein tekeminen on odotettua ja arvostettua. Näin eettisten ongel-

mien tiedostaminen ja korkean moraalin ylläpitäminen on helpompaa. Luomalla 

organisaatiotasoinen eettinen ilmapiiri, vaikuttaa se työntekijöiden sekä odotet-

tuun että harkinnanvaraiseen käytökseen positiivisesti. Odotettu käytös on am-

matillista käyttäytymistä, joka juontaa juurensa luontaisista normeista tai selke-

ästi määritellyistä velvollisuuksista. Harkinnanvarainen käytös on enemmän kuin 

mitä viralliset vaatimukset velvoittavat ja se kumpuaa jokaisen omista persoonal-

lisuuden piirteistä. (Zhang, Li, Gong & Xu 2019, 1862, 1869–1870.)  

 

Työhyvinvointia vähentävä tekijä voi taasen olla esimiehellä oleva liiallinen alais-

ten määrä. Määrän lisääntyessä esimiehen ja alaisten keskinäinen kanssakäy-

minen vähenee sekä määrällisesti että laadullisesti. Hyvä esimies-alaissuhde pe-

rustuu vuorovaikutukselle, jota tekniikkakaan ei voi korvata. Eettisen johtajuuden 

positiiviset vaikutukset vähenevät, mitä enemmän alaisia esimiehellä on. Tätä 

kautta vaikutus näkyy myös alaisten työsuorituksessa. (Thiel, Peterson, Hardy III, 

Welsh & Bonner 2018, 1326–1328.) 

 

Barkhordari-Sharifabad ym. (2018) todensivat tutkimuksessaan, että johtaja, jolla 

on vahva eettinen sitoumus vaikuttaa positiivisesti työtyytyväisyyteen ja henkilös-

tön työstä suoriutumiseen. Hyvinvoivat työntekijät motivoivat myös toinen tois-

taan suoriutumaan paremmin. Tämä tehostaa toimintoja, vähentää työntekijöiden 

vaihtuvuutta ja työperäisen stressin ilmentymistä. Kun eettisellä johtajuudella 

saadaan aikaan positiivisia tuloksia, se motivoi esimiestä ottamaan johtamistyylin 

jatkuvaan käyttöön. Tärkeä motivaattori eettiselle johtajuudelle on oma sisäinen 

tyytyväisyys ja työyhteisön työtyytyväisyyden lisääntyminen. (Barkhordari-Shari-

fabad ym. 2018, 1058–1059.) 

 

Eettinen johtajuus on keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintaa esimiehen ja 

alaisten välillä. Vuorovaikutus lisää luottamusta ja avoimuutta, jotka taasen pa-

rantavat vuorovaikutusta. Esimiehen tulee huomioida, että myös alaisella on oma 
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näkökulmansa asiasta, ja jokainen tietysti pitää näkökulmaansa ”oikeana”. (Juuti 

& Vuorela 2015, 24–27.) Esimieheltä saatu vuorovaikutusmalli vaikuttaa alaisiin 

ja hyvässä tapauksessa luo kommunikointikanavan, jossa alainen haluaa olla 

vaikuttavassa roolissa (Islam ym. 2017, 11). Tärkeä johtajan ominaisuus on työn-

tekijän mukaan ottaminen keskusteluun ja ylhäältä päin sanelun välttäminen 

(Mannix, Wilkes & Daly 2015, 1607). 

 

Kuulluksi tuleminen on työntekijälle tärkeää. Hänelle ei välttämättä ole tärkeää 

olla oikeassa, mutta hän kokee, että hänen näkemystään ja kokemustaan kunni-

oitetaan. Esimieheltä tämä vaatii tehokasta henkistä läsnäoloa. Tämä tarkoittaa 

minimissään 30 sekunnin huippuläsnäoloa, ja tietysti tilanteen niin vaatiessa pi-

dempääkin kuuntelemista. Tärkeää on viestin vastaanottaminen ja tarkentavien 

kysymysten tekeminen. Esimies voi pyytää myös konkreettisia esimerkkejä, jotta 

vältetään selittelyihin ja syyttelyihin juuttuminen. Esimiehelle itsestä turhalle tun-

tuvan asian kuunteleminen voi olla uuvuttavaa ja keskittyminen herpaantuu. 

Työntekijä aistii herkästi tällaiset tilanteet ja puhe voi joko alkaa rönsyillä tai vas-

tavuoroisesti takellella. Työntekijöiden kokiessa, että esimies on todella kuunte-

leva, hän ansaitsee samalla reilun, rehdin ja kunnioittavan esimiehen maineen. 

(Dunderfelt 2014, 82–84.) 

 

 

3.2.3 Epäeettisen johtamisen piirteitä 

 

Minkälaista sitten ajatellaan olevan epäeettinen johtajuus? Sapienzan (2005) tut-

kimuksen mukaan tällainen johtaja on loukkaava, riistävä, eikä ole kykenevä kä-

sittelemään konflikteja. Äärimmäisinä esimerkkeinä voidaan pitää alaisille julki-

sesti huutamista, haukkumista ja vähättelemistä. Huonon johtajan alaisuudessa 

työntekijät eivät ole yhtä ahkeria, joka koetaan sekä henkilöresurssien että talou-

dellisten resurssien tuhlaamiseksi. (Sapienza 2005, 477.) 

 

Hoffrén, Syvänen ja Laulainen (2017) tarkastelevat artikkelissaan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon johtajien kielteisiä piirteitä ja ongelmakohtia eri toimijoiden näkö-

kulmista. Vastausten perusteella erilaiset johtamiseen liittyvät negatiiviset piirteet 

voidaan ryhmitellä neljään eri kategoriaan, jotka ovat 1) suosiva ja epäoikeuden-

mukainen johtaminen, 2) poissaoleva ja passiivinen johtaminen, 3) itsevaltainen 
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ja jyräävä johtaminen sekä 4) korostuneen käskyvaltainen ja kontrolloiva johta-

minen. Ensimmäisessä kategoriassa olevien esimiesten käytöksestä nousee 

esiin epätasa-arvoinen kohtelu työntekijöiden välillä. Työntekijät jaottuvat meihin 

ja niihin muihin eli heihin, jotka ovat esimiesten suosikkeja ja heihin, jotka eivät 

ole esimiesten suosiossa, esimerkiksi sen takia, että he osaavat vaatia ja pitää 

puolensa. Poissaoleva ja passiivinen johtajuus ilmenee läsnäolon puuttumisena 

ja johtajuuden näkymättömyytenä. Esimies on harvoin läsnä työpaikalla ja hän 

on hankalasti tavoitettavissa. Tämä voi ilmetä myös vastuun pakoiluna ja ongel-

mien ratkaisujen siirtämisenä heille, joille se ei kuulu. Tilanteet, joissa esimiehet 

eivät ole läsnä, antaa myös työyhteisön vahvoille persoonille epäsuotuisan mah-

dollisuuden päästä dominoimaan työyhteisössä ja esimiehellä ei ole keinoja tai 

halua puuttua tästä aiheutuvien konfliktien ratkaisemiseen. (Hoffrén, Syvänen & 

Laulainen 2017, 52–56.) 

 

Kolmannessa kategoriassa itsevaltainen ja jyräävä johtaminen kuvantuu valtaan 

turvautuvana henkilönä, joka käyttäytyy itsevaltiaan tavoin. Esimies ei kunnioita 

työntekijöitään, käyttäytyy epäasiallisesti, eikä osaa ratkaista konfliktitilanteita. 

Hän voi toiminnallaan jopa provosoida konfliktitilannetta entisestään. Lähellä tätä 

johtamistapaa on viimeinen kategoria eli korostuneen käskyvaltainen ja kontrol-

loiva johtaminen. Esimiehellä ei ole vuorovaikutustaitoja, vaan johtaminen perus-

tuu käskyttämiseen. Palautteenanto ja kannustaminen nähdään negatiivisena 

asiana. Työntekijöillä ei ole minkäänlaista sananvaltaa työpaikan toimintakulttuu-

riin ja kyseenalaistajat joutuvat esimiehen silmätikuiksi. Artikkelin tuloksista nou-

see selvästi esille se, että epäeettinen johtajuus nähdään erityisesti läsnäolon 

puutteena, vaikeutena ratkaista ristiriitoja sekä huonoina vuorovaikutustaitoina. 

(Hoffrén ym. 2017, 56–61.)  

 

Toisessa artikkelissaan Hoffrén (2015) tarkasteli hoitotyöntekijöiden haastattelu-

puheessa ilmaisemia kielteisiä johtamisen tilanteita. Tuloksissa esimies nähtiin 

vaientavana manipuloijana, eriarvoistajana tai pomottajana. Esimiehen epäeetti-

sessä toiminnassa korostuivat kiusaaminen ja vallan väärinkäyttö. Hankalissa ti-

lanteissa esimies vetäytyy kuoreensa ja alentuu puhumattomuuteen, jonka kautta 

hän pyrkii tuomaan esille valta-asemaansa vaientamalla samalla työntekijän. Val-

lan väärinkäyttö tulee esille myös työntekijöiden epätasa-arvoisena kohteluna ja 

sanelevana työkulttuurina. (Hoffrén 2015, 30–32.)  
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Esimiehelle stressaavissa tilanteissa hänen voi olla helpompaa turvautua taistele 

ja pakene -reaktioon, jos ei jaksa enää kuunnella vastaväitteitä. Tämä ilmenee 

esimerkiksi sulkeutumalla tai lähtemällä pois tilanteesta. Näissä tilanteissa ei 

jaksa soveltaa opittuja sovittelumalleja, vaan on helpompaa ottaa käyttöön auk-

toriteetilta opittu tapa huutaa tai vetäytyä vastuusta. (Dunderfelt 2014, 15.) 

 

 

3.2.4 Yhteenveto eettisen johtamisen mallista 

 

Tämän tutkimuksen teorialähtöisen sisällönanalyysin kehys muodostui eettisen 

johtamisen teoriasta, joka muodostettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Kehyk-

sessä oppimista on tarkasteltu kokemuksellisen oppimisen ja hiljaisen tiedon nä-

kökulmasta. Teorialähtöinen sisällönanalyysi koostuu neljästä eri eettisen johta-

misen periaatteesta, jotka ovat: hyvän johtajan ominaisuudet, työyhteisön kehit-

tyminen ja kasvu, monipuoliset viestintätaidot ja käytännön henkilöstöhallinto (ku-

vio 1). Oppimiskokemukset ilmaistaan epäeettisenä johtamisena eli kuinka oppija 

ei itse olisi tilanteessa toiminut tai kuinka hän vastaisuudessa ajattelee toimi-

vansa eri tavalla. Nämä epäeettisen johtamisen kokemukset ovat vallan väärin-

käyttö sekä häirintä ja puuttumattomuus (kuvio 2). Ohessa eettisen johtamisen 

periaatteet ja oppimiskokemukset epäeettisen johtajuuden pohjalta on esitetty 

omina kuvioinaan. 

 

KUVIO 1. Eettisen johtamisen ylä- ja alaluokat 
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KUVIO 2. Epäeettisen johtamisen ylä- ja alaluokat 

 

 

3.3 Oppiminen 

 

Työyksikön henkilöstö arvioi esimiehensä johtamistapaa päivittäisessä kanssa-

käymisessä ja myös oppii eettisen sekä epäeettisen johtamisen seurauksista, mi-

ten on syytä omassa roolissaan toimia ja käyttäytyä. Erään tutkimuksen mukaan 

ihmiset määrittelivät oppimisen tietojen lisääntymiseksi, tiedon soveltamiseksi, 

ajattelun muuttamiseksi ja ihmisenä muuttumiseksi. Oppiessaan ihminen peilaa 

oppimaansa jo olemassa oleviin tietoihinsa. Aikaisemmassa kokemuksessa voi 

olla oppimista edesauttavia tai estäviä tekijöitä. Uuden toimintamallin omaksumi-

nen on hankalaa, jos ei koe vanhassa olevan mitään vikaa. (Kupias & Peltola 

2019, 35–37.) 

 

Aikuisen oppiminen on oma alueensa verrattuna lapsen oppimiseen. Aikuiset 

kiinnostuvat oppimisesta yleensä silloin, kun opeteltavalla tiedolla tai asialla on 

heille jotain hyötyä menestymisen kannalta tai he kokevat asian muuten mielek-

kääksi. (Grönfors 2010, 23–24.) 

 

Oppiminen nähdään koostuvan neljästä eri vaiheesta: omakohtainen kokemus, 

reflektiivinen havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen kokeilu. Vai-

heisiin sisältyvät myös kokemusten ymmärtäminen ja muuntaminen. Kokemus-

ten muuntamisella yksilö aktiivisesti havainnoi toimintaansa ja pyrkii luomaan 

merkityksiä aiemmin ongelmalliseksi koetuille asioille. (Sarala & Sarala 2001, 
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139.) Gallagher ja Tschudin (2009) taasen kuvaavat eettiseksi johtajaksi kasvun 

koostuvan kolmesta oppimisen pääelementistä, joita ovat: monitahoisen lähesty-

mistavan omaksuminen ammatillisen tietämyksen saavuttamiseksi, omista tai-

doista saatu palaute sekä älyllisten ja moraalisten taitojen kehittäminen. (Gal-

lagher & Tschudin 2009, 226.) 

 

Kokemusoppimisen pääkohtia on toiminnan reflektointi. Tämä on yksilön omien 

tietojen ja taitojen aktiivista arviointia. (Sarala & Sarala 2001, 139.) Tutkimuk-

sessa, jossa käsiteltiin eettistä johtajuutta perusterveydenhuollon hoitotyönjohta-

jien näkökulmasta, tuotiin esiin, että oman toiminnan reflektio ja koulutus ovat 

esimiehille tärkeitä, jotta he voivat jakaa oppimaansa eteenpäin (Hemberg, Syrén 

& Hemberg 2018, 185). 

 

Oppiminen voi myös epäonnistua, tai voidaan puhua hyödyllisestä epäonnistu-

misesta. Epäonnistumisista voi oppia, kun analysoi tilannetta syyttelemättä. Jos-

kus virheistä voi oppia jopa enemmän kuin onnistumisista. Tavoitteena on, että 

epäonnistumisesta ottaa opiksi ja seuraavalla kerralla ollaan taas askel lähem-

pänä onnistumista. (Kupias & Peltola 2019, 39; Sarala & Sarala 2001, 140.) 

 

Työssä oppimista on tutkittu aikaisemmin lähinnä opiskelijoiden ja työntekijöiden 

työssä oppimisen näkökulmasta, mutta ei henkilöstöjohtamisen oppimisen näkö-

kulmasta.  

 

 

3.3.1 Kokemuksellinen oppiminen 

 

Jo Aristoteles aikanaan näki kokemuksen systemaattisen tiedon esiasteena, 

jonka perustana on ihmisen luontainen kyky jäsennellä havaintojaan diskursiivi-

sesti. Kokemuksen avulla ihminen kykenee samankaltaisten yksittäistapausten 

perusteella muodostamaan opetettavan periaatteen tai säännön. (Backman 

2018, 29–30.)  

 

David Kolbin (2015) mukaan kokemuksellisen oppimisen teoria muotoutuu erilai-

sista olettamuksista. Ideat ja ajatukset eivät ole kiveen hakattuja tai muuttumat-

tomia, vaan ne aina uudelleen muokkautuvat kokemuksien kautta. Ajatellaan, 
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että kahden ihmisen ajatukset eivät voi ikinä olla samat, koska yksilön oma ko-

kemus muokkaa niitä. Koskaan ei yksilön mieli ole ”tyhjä taulu”, vaan hänellä on 

aina jokin ennakkoajatus käsillä olevasta asiasta. Kokemukseen sidottu oppimi-

nen on siis itseasiassa uudelleen oppimista. (Kolb 2015, 37–39.) 

 

Kolbin mallissa (kuva 1) kuvataan kokemuksellista oppimista syklinä, joka koos-

tuu neljästä vaiheesta: 1) konkreettinen kokemus, 2) reflektiivinen havainnointi, 

jonka avulla kokemusta voidaan tarkastella eri näkökulmista, 3) käsitteellistämi-

nen, joka tavoittelee havainnoista syntyviä ideoita, ongelmien ymmärtämistä ja 

teorian muodostumista sekä 4) teorian aktiivista kokeilua (Ruohotie 2000, 139; 

Kolb 2015, 51). Oppimisen syklin toteutuessa ideaalisena, oppija käy läpi jokai-

sen syklin neljästä vaiheesta ja määrittelee oppimistilanteen ja oppimisensa it-

sensä kautta (Kolb 2015, 51).  

 

 

KUVA 1. Kokemuksellisen oppimisen malli (mukaillen Ruohotie 2000, 141). 

 

Kokemuksellisessa oppimisessa omakohtaisen kokemuksen pohtiminen ja käsit-

teellistäminen sekä aktiivinen soveltaminen on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Poh-

timinen eli reflektio on kriittistä analysoimista ja mielekästä kyselyä, joka päättyy 

avoimeen tekoon. Jokainen kokemus jatkaa jotakin aiemmin tapahtunutta ja 
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muokkaa jotakin, joka on vasta tulossa. Näin kuvataan kokemuksen jatkuvuutta. 

(Ruohotie 2000, 137–138.)  

 

Omakohtainen kokemus on oppimisen keskipiste, josta seuranneita johtopäätök-

siä ja validiteettia käytetään julkisen keskustelun vertailukohtana. Kun kokemuk-

sen jakaa muiden kanssa, se jaetaan sekä konkreettisesti että käsitteellisesti. 

Yksilö toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jolloin muilta saatu palaute toi-

mii pohjana tavoitteelliselle toiminnalle ja tämän toiminnan arvioimiselle. Näin yk-

silö luo jatkuvasti uusia toimintamalleja ja testaa niiden toimivuutta. (Kolb 2015, 

32–33.)  

 

Tutkimuksessaan johtajuuden muutoksesta McGill (2017) haastatteli 19:ää hoi-

totyön johtajaa. Yhtenä tärkeänä avustavana tekijänä johtajuuden kehittymisessä 

haastateltavat näkivät kokemuksesta oppimisen ja reflektoinnin. Ammatillinen 

koulutus toimii pohjana esimieheksi kehittymiselle, mutta kokemuksesta oppimi-

nen, jossa joutuu ottamaan riskejä ja poistumaan mukavuusalueeltaan, koettiin 

tärkeänä kehittymisen kannalta. Haasteet kannattaa rohkeasti ottaa vastaan, 

vaikka ne vaikuttaisivatkin pelottavilta. (McGill 2017, 51–52.) 

 

Näyttää siis siltä, että kokemuksellinen oppiminen on osa ihmisen jatkuvaa kehit-

tymistä. Kokemuksellisuus on läsnä joka päiväisessä elämässä ja yksilö muok-

kaa ajatuksiaan ja oppimistaan kehittäen niitä jatkuvasti eteenpäin. Reflektoinnin 

avulla kokemuksen käsittelyyn saa uusia näkökulmia ja reflektointi onkin suosi-

teltavaa erityisesti ristiriitatilanteita käsiteltäessä. 

 

 

3.3.2 Hiljainen tieto oppimisena 

 

Työssä oppimiseen liittyy läheisesti hiljainen tieto, joka on syvällistä oppimista, 

jossa ihminen tietoisesti käsittelee omia kokemuksiaan ja kuinka alitajunta niitä 

muokkaa (Juuti & Vuorela 2015, 68). Hiljainen tieto on yksilöllistä, mutta yhdessä 

tärkeäksi koettujen asioiden käsittelyn kanssa auttaa tuottamaan tietoa, jolloin 

syntyy uuden oppimista. Toimintaamme ohjaavat useimmiten tunteet ja aistit, 

joka voi olla sekä hyödyllistä että haitallista, koska usein tunteet ja aistit toimivat 

nopeammin kuin järki. (Perttula & Syväjärvi 2012, 174; Kesti 2013, 43.) 
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Hiljaisen tiedon ajatellaan olevan synonyymi osaamiselle ja ammattitaidolle. Se 

on ammattitaidon pohja, jota hyödynnetään työssä vastaantulevien tehtävien ja 

ongelmien reagointiin oikealla tavalla. Hiljainen tieto käsitetään arjessa kokemuk-

sellisena tietona, koska se kerääntyy ihmiselle kokemuksen ja oppimisen kautta. 

Se vaikuttaa taustalla, kun uutta tietoa liitetään aiemmin opittuihin toimintamallei-

hin eri tilanteissa. Usein hiljaiseen tietoon liitetään myös intuitio, jonka avulla voi-

daan ennakoida tulevaa ja hyödyntää kokemukseen pohjautuvia malleja toimin-

nassa. (Virtainlahti 2009, 41–50.) 

 

Hiljainen tieto voidaan jakaa kahteen näkökulmaan: kognitiiviseen ja tekniseen. 

Kognitiivinen osa sisältää perinteitä ja yleisesti hyväksyttyjä tapoja, jotka auttavat 

havaitsemaan ja määrittelemään ympäristöä. Tekninen näkökulma koostuu tai-

doista ja kokemuksellisesta tietämyksestä. Ihmisen erityistaidot siirtyvät rutiinin-

omaisesti suoraan hiljaiseksi tiedoksi. Loppu viimein taidon osaaminen merkitsee 

sitä, että suoritukseen vaikuttaa tiedostamaton tausta, jota ei voi pukea sanoiksi, 

joten tosiasiassa taito onkin tietoinen. Nykypäivän jatkuvasti ja nopeasti muuttu-

vissa työelämän olosuhteissa hiljaisesta tiedosta tulisi saada muunnettua käsit-

teellistä, muille jaettavaa tietoa. (Ruohotie 2000, 256–257.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla hiljaisen tiedon siirto eteenpäin on tärkeää. Valitettavan 

usein tietoa tai osaamista ei haluta jakaa, koska sen pelätään heikentävän työn-

tekijän omaa arvoa organisaatiossa. Työntekijöiden moraalittomuus voi lisätä tie-

don salaamiseen liittyvän käytöksen eri muotoja, kuten tyhmän esittämistä tai 

kiertelemistä. Eettisellä johtajuudella on positiivinen vaikutus tiedon salaamiseen 

korostamalla rehellisyyttä ja epäitsekkyyttä. Se kumoaa negatiivisten tunteiden 

tasojen huonot seuraukset sekä moraalittoman käytöksen että tiedon salaamisen 

osalta. Esimiehen oma esimerkki päivittäisissä toiminnoissa on tärkeä motivaat-

tori työntekijöille. (Zhao & Xia 2019, 358–359, 367.) 

 

Hiljaisen tiedon merkitys sosiaali- ja terveysalalla on merkittävä ja eläköitymisten 

seurauksena paljon tieto-taitoa lähtee alalta pois. Tärkeää olisi alkaa selvittä-

mään kuinka tätä hiljaista tietoa saataisiin jalostettua käytäntöön ja vietyä eteen-

päin seuraaville sukupolville. Ilman, että sen koettaisiin heikentävän omaa ase-

maa työyhteisössä. 
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, kuinka esimieheksi opiskelevat sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaiset ovat kokeneet vaikean henkilöstöjohtamisen ti-

lanteen, joten menetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus pyrkii kuvailemaan yksilön oman kokemuksen tutkittavasta 

asiasta. Kuvausten voi olettaa olevan sellaisia, jotka ovat tutkittavalle merkityk-

sellisiä. Näitä yksilön omia kokemuksia voidaan pitää arvoituksina, joita tutkimus 

pyrkii ratkaisemaan. (Vilkka 2015, 118, 120.) Laadullisen tutkimuksen pyrkimyk-

senä on löytää olemassa olevasta tiedosta uusia tosiasioita, eikä todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Laadullisen 

tutkimuksen keinoilla voidaan ilmiötä käsitellä syvällisesti ja se toimii uusien teo-

rioiden ja mallien pohjana (Kananen 2017, 33). 

 

Laadullinen tutkimus on prosessi, joka voi muuttaa muotoaan tutkimuksen ai-

kana. Tutkimuskysymykset, teorianmuodostus ja aineiston analyysi kehittyvät tut-

kimuksen edetessä, koska tutkija pyrkii tavoittamaan tutkittavien näkemyksen ai-

heesta tai ymmärtämään toimintaa tietynlaisessa ympäristössä. Tutkimuskysy-

mystä ei välttämättä pysty määrittämään tutkimuksen alussa selkeästi, vaan se 

täsmentyy tutkimuksen aikana. (Kiviniemi 2018, 73–74.) Laadullinen tutkimus ei 

etene lineaarisesti vaan sitä kuvaa syklisyys, jossa aineistoa lisätään tarpeen mu-

kaan ja analysoidaan prosessin edetessä (Kananen 2017, 52). 

 

Tutkimuskysymyksen asettaminen kumpuaa kirjoittajan mielenkiinnon kohteena 

olevasta tutkimusongelmasta. Tutkimusongelma ratkeaa, kun kirjoittaja saa ai-

neiston avulla vastattua tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymys ohjaa tutki-

musta ja aineistonkeruuta koko prosessin ajan. Usein tutkimuskysymys itsessään 

ei aina riitä, vaan tarvitaan lisäksi tarkentavia apukysymyksiä eli metakysymyk-

siä. Metakysymykset auttavat vastaamaan ylemmän tason kysymyksiin. (Kana-

nen 2017, 60.) 
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu tutkittavan kohteen keskeisten 

käsitteiden ja niiden välisten suhteiden kuvaamisesta sekä siitä mitä tutkittavasta 

ilmiöstä jo tiedetään aiempien tutkimusten perusteella (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

24). Näiden kahden aineiston vuorovaikutteellisuus on luontevaa. Aineistosta 

nousseet käsitteet auttavat tutkijaa kehittämään tutkimusasetelmiaan ja joskus 

voi olla tarpeen palata täydentämään aineistonkeruuta. (Kiviniemi 2018, 78.) 

 

 

4.2 Tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston keruu 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempää 

ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat alan ammattilaiset, joilla kaikilla oli vä-

hintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Johtamisen opis-

kelijoista sairaanhoitajia oli noin 65 %. Loput noin 35 % olivat sosionomeja, bio-

analyytikkoja, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja röntgenhoitajia. Työympäris-

töt vaihtelivat edellä mainittujen ammattien harjoittamisessa, mutta suomalainen 

johtamisjärjestelmä voidaan kuvata kuitenkin aika yhtenäisenä mallina. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan myös käyttää kirjallista kyselylomaketta. 

Lomake ei ole strukturoitu, vaan siinä on muutama avoin kysymys, joihin vastaaja 

voi vastata tutkimuksessa määritellyssä ajassa. (Hirsjärvi ym. 2018, 194.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin Tampereen ammattikorkeakoulussa vuo-

sina 2016 ja 2017 sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempää ammattikorkea-

koulututkintoa opiskelevilta ammattilaisilta (N= 54). Aineiston kerääminen liittyi 

henkilöstöjohtamisen opintojaksoon, jonka aikana osallistujat saivat yhtenä en-

nakkotehtävänä pohtia vaikeita, hyviä ja hauskoja henkilöstöjohtamisen koke-

muksiaan, joissa he ovat itse olleet mukana tai ovat olleet silminnäkijänä läsnä 

tapahtumassa muuna osapuolena (liite 1). Oppimiskokemukset kerättiin Tabula-

oppimisympäristössä, niin että jokainen palautti ennakkotehtävänsä joko Word 

tai pdf-muodossa. Tabulan palautuslaatikossa aineiston näki vain opettaja ja ai-

neiston palauttanut opiskelija. Tässä opinnäytetyössä käsitellään vaikeat koke-

mukset ja niistä oppiminen (n=30). Opiskelijat kirjoittivat jokaisesta kokemuksesta 

kertomuksen eli narratiivin, minkä jälkeen he pohtivat omaa oppimistaan.  
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4.3 Kokemuksellisuuden ilmaisu kertomuksina 

 

Mitä on kokemus? Se voidaan nähdä tosiasioista erillisenä omakohtaisena tun-

tumana tai olettamuksena, jota muokkaavat yksilön omat ennakkoluulot. Toi-

saalta kokeminen on yksilöiden keskenään jakaman todellisuuden kohtaamista 

ja omien näkemysten testaamista suhteessa siihen. (Backman 2018, 26–27.) 

 

Kokemus voidaan jaotella kahteen eri vaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa ko-

kemus kiinnittyy elämäntilanteeseen, tajunnallinen, elämys tai tunne, jota ei voi 

sanoittaa. Toisessa vaiheessa elävä kokemus muuttuu kuvatuksi kokemukseksi, 

kun kokija jäsentelee elämystään tai tunnettaan niin, että siitä tulee itselle ym-

märrettävä ja muille jaettava. Kuvatun kokemuksen avulla rakennetaan uskomuk-

sia, käsityksiä ja mielipiteitä. Sen ei tarvitse olla sanoitettua, vaan voi ilmentyä 

esimerkiksi kirjoituksena. Narratiivisen kokemuksen kiinnostus pohjaa siihen, 

kuinka kertomus rakentuu ja kuinka se muokkaa yhteistä maailmaa. Kertomuk-

sen avulla yksittäisten tapahtumien välille voidaan luoda syy-seuraussuhteita ja 

keskeisille henkilöille motiiveja. (Tökkäri 2018, 67–69.) 

 

Narratiivi eli kertomus on tapa ymmärtää omaa elämäänsä ja tehdä oman elämän 

tapahtumat merkityksellisiksi. Se toimii sekä tiedon välittäjänä että tuottajana. 

(Hirsjärvi ym. 2018, 218.) Kertomus kuvaa tapahtumiin liittyviä tunteita ja koke-

muksia. Se ei aina etene ajanjärjestyksen mukaisesti, vaan voi sisältää tapahtu-

mia menneisyydestä tai tulevaisuuden näkymiä. Joskus se voi sisältää myös ta-

pahtuman ja lopputuloksen kannalta merkityksetöntä tekstiä. Kertomuksen kirjoit-

tamisen tarkoitus voi olla esimerkiksi mielen keventäminen tai tapahtuneen jä-

sentäminen itselle. (Hänninen 2018, 191–192.)  

 

Kertomushaastattelun tavoitteena on saada kertomuksia tutkijan aineistoksi. Pe-

rusteena niiden kokoamiselle on kertomuksen tärkeys kokemuksen välittäjänä. 

Kertomushaastattelu voi kohdistua tutkittavan koko elämään tai vain lyhyeen 

ajanjaksoon. Kertomuksesta on löydettävissä neljä tyypillistä elementtiä: 1) ker-

tomus on tilannesidonnainen, jolloin sitä täytyy tulkita suhteessa kerronnan tilan-

teeseen, 2) lukija voi tehdä päätelmiä kertomuksessa esiintyvien tapahtumien 

ajallisesta järjestyksestä, 3) kertomus esitetään faktana tai fiktiona ja tapahtumat 

ovat sellaisia, että ne johtavat jonkinlaiseen epätasapainoon sekä 4) kertomus 
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välittää kokemuksen siitä, miltä tuntui kulkea läpi kerronnallinen polku ja kuinka 

tapahtumat vaikuttivat osallisina olevien ihmisten tietoisuuksiin. (Hyvärinen 2017, 

174–176.) 

 

Parhaimmillaan kertomushaastattelu koostuu lähinnä haastateltavan kerron-

nasta, jossa pyritään irtautumaan kysymys-vastausmallista eli haastattelu on läh-

tökohtaisesti strukturoimaton. Alkutilanne haastattelijan ja haastateltavan välillä 

voidaan ajatella olevan yleinen tehtävänanto ja johdatus tilanteeseen. Pohjustuk-

sen ei tarvitse olla suoranainen kysymys vaan toteamus tai laajasti ilmaistu kiin-

nostus johonkin tiettyyn aihealueeseen. (Hyvärinen 2017, 179.) 

 

Kertomushaastattelun periaatteita voidaan soveltaa myös narratiivien kirjoittami-

seen. Tämän tutkimuksen pohjana olleen tehtävänannon ensimmäisessä osassa 

on pyydetty kertomaan jostakin vaikeasta henkilöstöjohtamisen kokemuksesta. 

Toinen osa on johdattelevampi, jolloin siinä on suorana kysymyksenä se, mitä 

kokemuksesta oppi. Narratiivien tarkoituksena on saada tietoon kirjoittajan koke-

muksellisuus tilanteesta. 

 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Narratiiveista (n=30) muodostui aineisto, joka on laajuudeltaan 42 sivua. Narra-

tiivit on kirjoitettu 1,5 rivivälillä ja 12 fontilla Arial. Laadullinen sisällönanalyysi on 

menetelmä, jota voidaan soveltaa kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin. Se 

voidaan nähdä yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, joka 

voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

103.) Sillä etsitään aineistosta merkityskokonaisuuksia, jotka ovat esitettävissä 

sanallisessa muodossa (Vilkka 2015, 163).  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään teorialähtöistä sisällönanalyysia, koska haluttiin 

ensin selvittää, mistä eettinen johtaminen koostuu ja kuinka se on kohdennetta-

vissa käytössä olevaan aineistoon. Teorialähtöinen analyysi pohjaa aina johonkin 

teoriaan tai malliin. Tutkimuksen alussa tämä malli tai teoria kuvataan. Teorialäh-

töisessä analyysissa ilmiöstä jo olemassa oleva tieto määrittelee aineiston han-

kinnan ja ilmiön käsitteenä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110–111, Vilkka 2015, 170.)  
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Narratiivien analysointi on hyvä aloittaa avoimella lukemisella, antautumalla tari-

nan vietäväksi pohtien miten tarina päättyy ja avautuuko kirjoittajan sanoma luki-

jalle. Vasta seuraavilla lukukerroilla siirrytään aineiston analyyttiseen tarkaste-

luun. Analyysimuodon valinnalla ollaan kiinnostuneita joko kertomuksen sisäl-

löstä tai kertomisen tavasta. (Hänninen 2018, 195–196.) Tämän tutkimuksen 

analysoinnissa kiinnostus oli narratiivien sisällössä.  

 

Tarinan sisällöllisessä analyysissa keskitytään siihen, millainen on kertomuksen 

lopputilanne suhteessa kertomuksen alkutilanteeseen. Tärkeää on myös löytää 

kertomuksesta sen tuoma sanoma ja millaisten tapahtumien ja keiden ihmisten 

avulla tarinaa etenee lopulta määrättyyn päätökseen ja lopputulokseen. (Hänni-

nen 2018, 199.)  

 

Analyysirunkona sisällönanalyysille käytettiin Tuomen ja Sarajärven (2018, 130) 

mallia (taulukko 1). Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa voidaan aineistosta 

poimia ensin joko ylä- tai alaluokkaa kuvaavia ilmiöitä ja sijoittaa ne ennalta mää-

ritettyyn analyysirunkoon. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa voi käyttää väl-

jää analyysirunkoa, jolloin sen sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia luokitte-

luita induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 128–129). 

 

Tässä tutkimuksessa etsittiin ensin yläluokkiin liittyviä pelkistettyjä ilmauksia. Ylä-

luokat ovat analyysirungossa teorian pohjalta määräytyneitä eettisen johtamisen 

periaatteita ja oppimiskokemuksia, jotka on esitetty tämän opinnäytetyön luvussa 

3.2.4. Ensin alkuperäiset ilmaukset, jotka olivat lauseita tai niiden osia, pelkistet-

tiin ja pelkistykset sijoitettiin yläluokkiin. Tämän jälkeen nämä yläluokkiin sijoitetut 

pelkistykset luokiteltiin alaluokiksi samankaltaisuuksien mukaan. Esimerkki ana-

lyysista on nähtävissä taulukossa 1. Täydelliset analyysitaulukot ovat tarkastel-

tavissa tämän opinnäytetyön liitteissä 3 ja 4. 
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TAULUKKO 1. Esimerkki vaikeiden henkilöstöjohtamisen kokemusten analyy-

sista 

 

 

Vaikeat henkilöstöjohtamisen kokemukset 

YLÄLUOKKA ALKUPERÄINEN 

ILMAUS 

PELKISTETTY 

ILMAUS 

ALALUOKKA 

Hyvän johtajan 

ominaisuudet 

…osata pysähtyä 

keskustelemaan ja 

kuuntelemaan… (2) 

antaa aikaa toiselle 

(2) 

 

helposti lähestyt-

tävä 
…osata pysähtyä 

keskustelemaan ja 

kuuntelemaan (3) 

esimies työntekijöi-

den käytettävissä (3) 

esimiehen tulisi olla 

läsnä… (5) 

näkyvyys työyhtei-

sössä (5) 

Työyhteisön ke-

hittyminen ja 

kasvu 

henkilökemiat jäivät 

kuitenkin painamaan 

(2) 

henkilökemioiden yh-

teensopivuus (2) 

 

hyvä työilmapiiri 

…työyhteisönä selvi-

simme… (6) 

yhteistyö auttoi (6) 

Vaikeat henkilöstöjohtamisen kokemukset 

YLÄLUOKKA ALKUPERÄINEN 

ILMAUS 

PELKISTETTY 

ILMAUS 

ALALUOKKA 

Hyvän johtajan 

ominaisuudet 

…osata pysähtyä 

keskustelemaan ja 

kuuntelemaan… (2) 

antaa aikaa toiselle 

(2) 

 

helposti lähestyt-

tävä 
…osata pysähtyä 

keskustelemaan ja 

kuuntelemaan (3) 

esimies työntekijöi-

den käytettävissä (3) 

esimiehen tulisi olla 

läsnä… (5) 

näkyvyys työyhtei-

sössä (5) 

Työyhteisön ke-

hittyminen ja 

kasvu 

henkilökemiat jäivät 

kuitenkin painamaan 

(2) 

henkilökemioiden yh-

teensopivuus (2) 

 

hyvä työilmapiiri 

…työyhteisönä selvi-

simme… (6) 

yhteistyö auttoi (6) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Tampereen ammattikorkeakoulussa vuosina 2016 ja 2017 opiskelleista sosiaali- 

ja terveysalan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista 

ammattilaisista (n=30) oli naisia 87 %. Ammattikorkeakoulun järjestelmästä saa-

tiin tiedoksi, että ammattilaisista sairaanhoitajataustaisia oli 65 % ja muita am-

mattiryhmiä 35 %. Tehtävän yhteydessä heiltä ei tiedusteltu yksilöiviä tietoja. 

 

 

5.2 Eettisen johtamisen periaatteita vaikeissa henkilöstöjohtamisen koke-

muksissa 

 

Eettisen johtamisen yläluokiksi muodostuivat teoreettisen tarkastelun perusteella 

hyvän johtajan ominaisuudet, työyhteisön kehittyminen ja kasvu, monipuoliset 

viestintätaidot ja käytännön henkilöstöhallinto. Yläluokat on seuraavassa esitelty 

omina alalukuinaan (5.2.1–5.2.4) ja alaluokat niiden sisällä tummennetussa muo-

dossa. Jokaisen yläluokkaa kuvaavan otsikon jälkeen on esitelty kyseistä yläluok-

kaa kokoava kuvio. 

 

 

5.2.1 Hyvän johtajan ominaisuudet 

 

Tässä alaluvussa esitellään hyvän johtajan ominaisuudet, joita ovat helposti lä-

hestyttävyys, arvojen sisäistäminen, hyvät kommunikointitaidot, jämäkkyys ja 

kouluttaminen ja kehittäminen (kuvio 3). 
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KUVIO 3. Hyvän johtajan ominaisuudet yläluokka ja alaluokat 

 

Vaikeissa henkilöstöjohtamisen kokemuksissa esimiehen helposti lähestyttä-

vyys ilmeni toiveena läsnäolosta työyhteisössä ja ajan antamisena alaisille. So-

siaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvailivat hyvänä ominaisuutena sitä, että esi-

miehen kanssa uskaltaa tulla keskustelemaan asiasta kuin asiasta ja hän luo 

suotuisan ilmapiirin avoimelle keskustelulle.  

 

”Esimiehen tulee olla sellainen, jonka kanssa tullaan keskustele-
maan asioista, jotka mieltä vaivaavat. Lisäksi esimiehen tulee tarvit-
taessa järjestää työntekijöille mahdollisuus avoimeen keskusteluun.” 
(23) 

 

Läsnäoloa kaivattiin erityisesti muutostilanteissa, jotka usein aiheuttavat työyh-

teisössä epävarmuutta tulevaisuudesta ja epätietoisuutta oman työpaikan säily-

misestä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvasivat esimiehen roolin tär-

keyttä oman työyhteisön tukena olemisessa. 

 

”Tärkeimmäksi muutoksen keskellä oli osastonhoitajan rooli, joka 
seisoi henkilökuntansa rinnalla loppuun asti.” (21) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksissa arvojen sisäistäminen 

näkyi esimiehen kykynä huolehtia talon toimintatavoille perehdyttämisestä. Uu-

den työntekijän kouluttaminen on koko työyhteisön tehtävä, mutta viime kädessä 

esimies on se, joka on vastuussa työntekijän osaamisesta ja valmiudesta työs-

kennellä hänelle annetuissa tehtävissä. Työyhteisön kannalta on tärkeää, että 

kaikki työntekijät sisäistävät työnantajan edellyttämän ideologian. Tällöin työyh-

teisö pystyy työskentelemään yhtenäisenä, eikä ole tarvetta puuttua kollegan an-

taman hoidon laatuun. 
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”Koin jotenkin, että tällä henkilöllä ei ollut ns. luontaista taipumusta 

meidän työpaikalla kunnioitettaviin arvoihin ja työntekijän ominai-

suuksiin. …koitimme kaikki työntekijät omalla käytöksellään, puheta-

vallamme ja esimerkillämme näyttää mallia, kuinka meillä on tapana 

toimia ja kohdella kauniisti asiakkaitamme.” (4) 

 

”Työntekijä oli tunnollinen ja rauhallinen, mutta hänen oli vaikea ym-
märtää hoitoideologiaa ja arvoja, joita yksikköön haluttiin luoda.” (15) 

 

Arvojen sisäistämiseen liittyy olennaisena osana myös esimiehen kyky perustella 

päätöksiä, jotka koskevat työyhteisön toimintaa. Eräässä sosiaali- ja terveysalan 

vaikeassa kokemuksessa tuotiin esille ohjeistus, jossa työntekijät eivät saaneet 

vuorovaikuttaa keskenään ohi virallisten palavereiden. Tällä oli haitallinen vaiku-

tus kokemukseen heidän ammattitaitonsa arvostuksesta ja sitouttamisesta työ-

yhteisöön. 

 

”Työntekijät toivat toistuvasti esille kokemuksen, ettei heidän ammat-
titaitoaan arvosteta. He eivät saa osallistua omaa työtään koskeviin 
päätöksiin tai työskentelyn kehittämiseen.” (3) 
 

”Täytyy pystyä perustelemaan miksi asioita toteutetaan saadakseen 
työntekijät sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin...” (3) 

  

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksissa hyvät kommunikointitai-

dot nähtiin hyvän johtajan ominaisuutena. Kommunikointitaitoihin liittyy läheisesti 

jo aiemmin käsitelty helposti lähestyttävyys, mutta tässä tapauksessa puhutaan 

erityisesti avoimuudesta, jossa esimies ei pimitä tietoja alaisiltaan. Tämä herättää 

myös luottamuksen esimiehen toiminnasta työyhteisön hyväksi. Avoimuudella 

esimies antaa myös itsestään rehellisen kuvan työntekijöiden keskuudessa. 

Nämä ovat tärkeitä asioita erityisesti, kun työyhteisössä puhaltavat muutoksen 

tuulet. 

 

”Mahdollisimman avoin työilmapiiri ja ajantasainen tiedottaminen ja 
kuulumisten kysely edesauttavat muutoksen tuomaa vastarintaa.” 
(9) 

 

Kokemuksissa tuli esille myös esimiehen objektiivinen näkökulma asioiden käsit-

telyyn ja esimiehen antautuminen asialliseen keskusteluun, ilman että tarkoituk-
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sena on pahoittaa kenenkään mieltä. Rakentava keskustelu ja palaute työyhtei-

sön sisällä on tärkeä alusta avoimen keskusteluilmapiirin luomiselle. Työntekijöi-

den tulee voida turvallisin ja luottavaisin mielin myös kyseenalaistaa esimiehen 

sanoma, ja näin saada keskustelua aikaiseksi. 

 

”Esimies hoiti keskustelun työntekijän kanssa asiallisesti ja keskus-
telu loppui yhteisymmärryksessä.” (20) 

 

”Sokean tottelemisen ajat ovat ohi, nykyään asioista pitää osata kes-
kustella rakentavasti.” (12) 

 

Jämäkkyyttä esimiehiltä toivottiin vastauksissa erityisesti vaikeiden asioiden 

edessä. Varhainen puuttuminen voi estää asioiden eskaloitumisen ja auttaa työn-

tekijää pysymään työyhteisön jäsenenä. Joskus esteenä voi olla se, että esimies 

ei tunne kaikki työyhteisön jäseniä vielä hyvin ja asioiden esille otto voi tuntua 

hankalalta. Jämäkkyydellä esimies kuitenkin osoittaa välittävänsä työntekijöiden 

asioista ja hyvinvoinnista. 

 

 ”…vaikeisiinkin asioihin on tartuttava, jotta ne voidaan korjata.” (13) 
 

Uuden työntekijän tai opiskelijoiden kouluttaminen ja perehdyttäminen koettiin 

vaikeissa kokemuksissa mukavana ja tiedon jakaminen antoisana, silloin kun re-

surssit niihin ovat kunnossa. Tarkoituksena on perehdyttämisen aikana näyttää 

työn hyvät puolet ja kuinka työpaikka on hieno ja toimii. Työyksiköissä on hyvä 

olla perehdytysohjelma, jonka mukaan uusien työntekijöiden koulutus on syste-

maattista ja tasalaatuista. Jos tämä ei toteudu, altistaa se virheiden tekemiselle. 

 

”Tämä kuitenkin vaikeutuu huomattavasti, jos työyhteisössä ei ole 
yhteisiä pelisääntöjä eikä selkeää perehdytysohjelmaa päivittäinen 
työ, mutta myös uusien ihmisten perehdyttäminen vaikeutuu ja lo-
pulta tilanne voi vääntyä aivan vinoutuneeksi.” (26) 

 

Vaikeana kokemuksena sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset näkivät myös ti-

lanteet, joissa työntekijä ei sisäistä työnantajan ideologiaa keskusteluista huoli-

matta. Näissä tilanteissa koettiin, että perehdyttämistä ja ohjaamista olisi tullut 

jatkaa pidempään ja näillä keinoilla saada työntekijä toteuttamaan työnantajan 

edellyttämää ideologiaa. 
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”Työntekijän ohjaamiseen olisi pitänyt laittaa huomattavasti enem-
män resursseja lähiesimiestyön avulla tai kokeneemman työntekijän 
toimesta…” (15) 

 

 

5.2.2 Työyhteisön kehittyminen ja kasvu 

 

Tässä alaluvussa esitellään työyhteisön kehittyminen ja kasvu, joka koostuu hy-

västä työilmapiiristä, konfliktien ratkaisutaidosta ja työtyytyväisyydestä (kuvio 4). 

 

KUVIO 4. Työyhteisön kehittyminen ja kasvu yläluokka ja alaluokat 

 

Hyvän työilmapiirin luominen vaatii paljon sekä esimieheltä että työyhteisöltä. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toivat esille, että hyvään työilmapiiriin vai-

kuttaa työntekijöiden välinen kemia ja avoin työilmapiiri. Esimiehen tehtävä on 

luoda ilmapiiri, joka on avoin ja salliva kaikille työntekijöille. Kaikilla on oikeus 

kokea voivansa olla oma itsensä työyhteisön sisällä. 

 

”Henkilökemiat jäivät kuitenkin painamaan. Arvostan eniten suoraa 
puhetta, puolin ja toisin, enkä voi ymmärtää tällaista ”mennään ker-
tomaan pomolle” -kulttuuria.” (2) 

 

Tilanteessa kirjoittaja jäi pohtimaan, miten itse saisi esimiehenä luotua ilmapiirin, 

jossa työntekijät voisivat avoimesti keskustella keskenään. Kirjoituksen perus-

teella ei voida arvioida onko esimies luonut ilmapiirin tällaiseksi, vai onko ky-

seessä vain työntekijän kokemus tällaisesta. 
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Kokemuksissa nousi esille se, kuinka hyvä yhteishenki työntekijöiden keskuu-

dessa kantaa pitkälle. Se antaa voimia selviytyä hankalista tilanteista, mutta an-

taa myös tilaa iloita hyvistä asioista yhteisönä. Esimiehellä on suuri vastuu työ-

hyvinvoinnin toteutumisessa. Se vaatii osaamista ja vastuun ottoa myös omasta 

toiminnastaan.  

 

”…jälkeenpäin olimme tyytyväisiä siitä, miten työyhteisönä selvi-
simme haastavasta tilanteesta yhdessä.” (6)  

 

”Toisaalta kollegiaalisuus ja hyvä henki työyhteisössä voi kannatella 
jäseniään vaikeinakin aikoina. Lisäksi opin, että apua on aina saata-
villa kun vain uskaltaa sitä pyytää.” (22) 

 

 ”…oman henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista.” (25) 
 

 

Vaikeissa henkilöstöjohtamisen kokemuksissa esimiehen konfliktien ratkaisu-

taito nousi merkittävään rooliin. Konfliktit tulivat esiin erityisesti työntekijöiden vä-

lisinä ristiriitoina. Työyhteisössä on usein yksi tai useampi voimakas persoona, 

jotka herkästi ottavat tilaa pois muilta. Heillä voi olla ansaittua auktoriteettia kol-

legoiden keskuudessa, minkä takia heidän tahtoonsa usein taivutaan. Konfliktit 

eivät aina tule esimiehen tietoon, koska asioista ei pystytä puhumaan avoimesti, 

vaan keskitytään enemmän selän takana puhumiseen. 

 

”Vahvat työntekijät, joilla tuo valta oli, sanelivat sen, miten työt käy-
tännössä tehtiin, työryhmässä oli selkeä nokkimisjärjestys ja työnte-
kijöitä arvosteltiin esimerkiksi ulkonäön tai seksuaalisen suuntautu-
misen perusteella. (11) 
 

”…ongelmista ei pystytä puhumaan suoraan ja avoimesti, vaan tois-
ten tekemisistä ja tekemättä jättämisistä puhutaan selän takana.” 
(28) 

 

Esimiehen tulee aina puuttua epäasialliseen käytökseen, varsinkin, jos se koh-

distuu muuhun kuin työntekijän työsuorituksen arvioimiseen. Esimiehen tulee 

myös puuttua kaikkiin työyhteisössä ilmeneviin henkilöstöongelmiin. Näissä tilan-

teissa esimies ei voi ottaa kenenkään puolta, vaan hänen tulee säilyttää objektii-

vinen näkökulma.  
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”Esimiehen tehtävänä on kuitenkin puuttua työyhteisössä havaittuun 
epäasialliseen käytökseen ja kohteluun.” (18) 

 

Kokemuksissa tuli esille myös tilanne, jossa epäasiallisen kohtelun kohteeksi jou-

tunut työntekijä ei halua, että asiaa käsitellään. Esimies on tässä tilanteessa ko-

kenut, ettei hänellä ole keinoja asian käsittelyyn. Jos ilmoittaja ei ole halukas 

asian käsittelyyn, se voidaan tehdä myös yleisellä tasolla työyhteisön keskuu-

dessa. 

 

”…aika ajoin tulee tilanne, jossa toinen henkilökunnan jäsen kokee 
tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi. Hän ei kuitenkaan halua, että 
asiaa käsitellään yhdessä esimiehen ja ”kiusaajan” välillä. esimies 
kokee, ettei tästä syystä voi puuttua kunnolla asiaan, koska ”kiusa-
tuksi tulija” kieltää sen.” (28) 
 

”Joskus johtaja joutuu tekemään hallinnollisia ratkaisuja tai muutta-
maan sovittuja käytäntöjä, jos tilanne niin vaatii.” (27) 

 

 

Työtyytyväisyys on paljolti liitoksissa työilmapiiriin. Työtyytyväisyyttä mitataan 

muutosten vaikutuksella työyhteisöön. Muutokset tulee perustella hyvin, ettei jää 

epäselväksi, miten johonkin päätökseen on päädytty. 

 

”… esimieheni kertoi minulle että minun pitäisi vaihtaa toiselle alu-
eelle seuraavan viikon alussa.” (7) 
 
”Lisäksi muutokset tulee perustella hyvin. koin loukkaavana sen, että 
minun työpaikkani voidaan ottaa ja antaa toiselle minulta kysymättä.” 
(7) 

 

Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset ovat kokemuksissaan sitä mieltä, että 

vastuu työtyytyväisyydestä on koko henkilökunnalla. Jos työyhteisössä on yksi-

kin, jolla on eripuraa muiden kanssa, vaikuttaa se voimakkaasti työtyytyväisyy-

teen ja työilmapiiriin. Tähän auttaa yleensä yhteisten pelisääntöjen luominen työ-

yhteisöön ja se, että esimies tuntee työntekijänsä ja heidän toimintatapansa. 

  

”Johonkin on kuitenkin vedettävä raja käyttäytymiseen, ja siinä aut-
taa yhdessä laaditut pelisäännöt.” (30) 
 

”Esimiehillä tulisi kuitenkin olla näkemys, kenelle työntekijälle voi an-
taa lisää valtaa työpaikalla.” (30) 
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”Hyvä työilmapiiri koostuu monesta asiasta, joissa koko henkilökun-
nalla on vastuu. Esimies ei yksin pysty parantamaan ilmapiiriä, jos 
henkilöstö ei ole halukas muuttamaan käyttäytymistään.” (28) 

 

 

5.2.3 Monipuoliset viestintätaidot 

 

Tässä alaluvussa esitellään monipuoliset viestintätaidot, joita ovat vuorovaikutus, 

kuulluksi tuleminen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen (kuvio 5). 

 

KUVIO 5. Monipuoliset viestintätaidot yläluokka ja alaluokat 

 

Vuorovaikutus esimiehen ja työntekijöiden välillä on tärkeää avoimuuden ja työn 

sujuvuuden kannalta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vaikeissa kokemuk-

sissa tartuttiin erityisesti tilanteisiin, joissa työntekijöitä ei kuunnella tarpeeksi. 

Työntekijöillä on parasta tietoa siitä, kuinka käytännön työt parhaiten työyksi-

kössä onnistuvat ja kuinka niitä mahdollisesti tulisi kehittää. Muutostilanteissa 

työntekijät tulee ottaa mukaan suunnitteluun. 

 

”Kaikessa muutoksessa tulee aina ottaa mahdollisimman paljon huo-
mioon työntekijöiden näkökulmat ja käyttää heitä mukana suunnitte-
lussa mahdollisimman paljon.” (10) 

 

Kun työpaikalle on muodostunut avoimen kulttuurin ilmapiiri, silloin myös esimie-

hen kanssa vuorovaikuttaminen on luontevaa. Esimiehen puolelta vuorovaikutuk-

sen toivotaan olevan ajantasaista ja tiedon tulisi liikkua nopeasti. Tiedon panttaa-

misella ei nähdä olevan mitään hyötyä. Viestinnässä tulee myös kiinnittää huo-

miota suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Kirjallisessa viestinnässä on aina riski 
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siihen, että luetaan ”rivien välistä”. Suullinen viestintä antaa mahdollisuuden 

myös keskusteluun ja sanojen tarkentamiseen, kun siihen on tarvetta. 

 

”Koen, että informaatio tulee antaa kerralla ja kunnolla siitä alaisten 
kanssa yhdessä kerraten mieluummin kuin pikku hiljaa ”ripotella” 
huonoja uutisia.” (10) 
 

”Viestiä kirjoitettaessa on todella harkittava tarkasti miten sanansa 
asettaa ja mitä niistä voidaan lukea rivien välistä.” (1) 
 

 

Kuulluksi tulemisen tunne on tärkeä työntekijöille. Kuulluksi pitää tulla sekä hy-

vissä että huonoissa asioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimiehen tulee ottaa 

aikaa ja pysähtyä kuuntelemaan työntekijöiden kuulumisia. Vaikeissa henkilöstö-

johtamisen kokemuksissa esimiehen toivotaan olevan läsnä työyhteisössä ja 

kuuntelevan. Tärkeää on myös se, miten esimies oman viestinsä työntekijöille 

välittää.  

 

”…esimies on läsnä, kuuntelee ja tarvittaessa kannattelee työnteki-
jöitä.” (6) 
 

”…avoin ilmapiiri sekä kuulluksi tuleminen ovat avain asioita hyvin-
voivassa työyhteisössä. …kuuntelee alaisiaan…” (26) 
 

”Esimiehen tulee kiinnittää huomiota siihen, miten viestinsä työnteki-
jöille välittää.” (24) 

 

Esimerkissä kerrottu työntekijöiden kannattelu viittaa siihen, että hankalissa tilan-

teissa esimies jaksaa kannustaa ja huolehtia työntekijöistään. Esimies ottaa roo-

lin, joka viestii selviämisestä yhdessä. 

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen eettisen johtamisen arvona nousi 

esille vain yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vaikeissa henkilöstö-

johtamisen kokemuksissa. Esimiehen pitää pystyä ottamaan vastaan ja pyytä-

määnkin säännöllisesti palautetta omasta toiminnastaan. Tätä ei pidä ajatella 

loukkaavana, vaan kehittävänä asiana. 

 

”…pyrin rohkaisemaan työntekijöitä antamaan palautetta minulle. 
Välillä on vaikea palautetta omasta toiminnastaan ottaa vastaan, 
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koska vaikka kuinka yritän, sokeudun minäkin välillä omalle toimin-
nalleni…” (11) 

 

 

5.2.4 Käytännön henkilöstöhallinto 

 

Tässä alaluvussa käsitellään käytännön henkilöstöhallintoa, joka koostuu työnte-

kijöiden resurssoinnista ja työvuorotoiveista sekä työntekijöiden tasa-arvoisesta 

kohtelusta (kuvio 6). 

 

KUVIO 6. Käytännön henkilöstöhallinto yläluokka ja alaluokat  

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksissa erityisesti työvuorotoivei-

den noudattaminen ja henkilöstöresurssit nousivat vaikeiksi kokemuksiksi. 

Kävi ilmi tilanteita, joissa työntekijä on toivonut työvuoroja, joita työnantaja ei voi 

toteuttaa, koska ne eivät noudata hyvää työvuorosuunnittelukäytäntöä. 

 

”Lähiesimies tuli sanomaan Simolle, että tuollaisia vuorotoiveita ei 
saa tehdä: Pitkästä päivästä ei saa tulla aamuvuoroon, kuutta yövuo-
roa ei saa tehdä putkeen, ja vähintään yksi viikonloppu pitää toivoa 
vapaaksi.” (12) 

 

Jos nämä kuitenkin ovat työntekijän tahto, niin voisiko niitä noudattaa? Työnan-

tajalla on työsuojeluvelvoite työntekijää kohtaan huolehtia hänen työssäjaksami-

sestaan ja riittävästä lepoajasta. Esimiehen tulee perustella työntekijälle, minkä 

takia ja millaiset rajat työvuorosuunnittelulle on asetettu. 

 

”Joka tapauksessa veikkaan, että ”näin nyt ei vaan saa tehdä” ei kel-
paa enää perusteluksi tuleville sukupolville työelämässä.” (12) 
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Työvuorotoiveiden esittäminen voi aiheuttaa esimiehille hankaliakin tilanteita, 

koska kaikkien toiveita ei voida toteuttaa resurssoinnin puitteissa. Nykypäivänä 

monessa paikassa on myös jatkuva tai osittainen ylityö- ja sijaiskielto, joka enti-

sestään vaikeuttaa resurssien riittävyyttä työyhteisöissä. Usein esimies haluaisi 

ottaa lisäresursseja, mutta ohjeistukset tulevat korkeammalta taholta. 

 

”…oli tyytymätön suunniteltuihin työvuoroihin ja pohti niitä useasti 
sekä laski työvuorosuunnitelmista toisten yövuorojen määrää, toi-
veita sekä kuinka paljon viikonloppuvapaita työntekijöillä oli ollut.” (1) 

 

”…niin kuin tiiminvetäjä, on ”puun ja kuoren välissä”, näin on myös 
esimiehet, riippumatta esimiestasostaan. Ohjeistukset, säännökset 
ja tarpeet tulevat aina ylempää, perustuen milloin mihinkäkin muu-
tos- tai parannustarpeeseen.” (8) 

 

Kirjoittaja on hyvin sisäistänyt sen, että esimies ei aina pysty tekemään niin kuin 

haluaisi tai olisi tarpeellista. Toiminta pitää pystyä järjestämään olemassa olevilla 

resursseilla niin hyvin kuin mahdollista. Työvuorosuunnittelusta tulee vastata 

henkilön, joka tietää yksikön tarpeet ja jokaisen osaamistasot. Jos työntekijä il-

maisee tyytymättömyytensä työvuoroihin tai kokee niissä olevan epätasa-arvoi-

suutta, asia tulee ottaa esille esimiehen kanssa. Esimies pystyy tarvittaessa näyt-

tämään toteen toteutuneet työvuorot ja niiden tasapuolisuuden. Erityisesti äkillisiä 

poissaoloja korvattaessa on tärkeää, että työn siirtoja tekevä hallitsee henkilös-

töresurssit. Näin vältytään siltä, että tehtävät työt eivät sijoitu väärin tai kasaudu 

liikaa yhden työntekijän harteille. 

 
”…poissaolon vuoksi tiimiimme kuulumaton työntekijä oli sijoitellut 
työt uudelleen johtajan ohjeilla.” (2) 
 

”Päivystämässä tai tavoitettavissa pitäisi olla jonkun, joka hallitsee 
henkilöstöresurssit.” (2) 
 

 

Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu eettisen johtamisen arvona nousee 

esille työnjohdollisissa asioissa. Ansaitakseen työntekijöiden luottamuksen esi-

miehen tulee kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. 

Usein tasa-arvoinen kohtelu liitetään työtehtävien jakamiseen, työvuorotoiveiden 

täyttämiseen tai lomien myöntämiseen. Esimiehen tehtävä on ottaa vastuu 
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omasta toiminnastaan ja päätöksistään. Kun päätökset tehdään johdonmukai-

sesti, ne on myös helppo perustella työntekijöille, eikä epäilystä epätasa-arvoi-

suudesta pitäisi syntyä. 

 

”…tärkeää, että esimies ottaa selkeästi työnjohdollisen roolin, orga-
nisoi työtä ja jakaa vastuualueet.” (6) 

 

 

5.3 Oppimiskokemukset vaikeista henkilöstöjohtamisen kokemuksista 

 

Oppimiskokemusten yläluokat muodostuivat teorian perusteella nousseista epä-

eettisen johtamisen ilmentymistä. Nämä yläluokat ovat vallan väärinkäyttö sekä 

häirintä ja puuttumattomuus. Yläluokat on esitelty omina alalukuinaan (5.3.1–

5.3.2) ja alaluokat niiden sisällä tummennetussa muodossa. Yläluokkaa kuvaa-

van otsikon jälkeen on esitelty kyseistä yläluokkaa kokoava kuvio. 

 

 

5.3.1 Vallan väärinkäyttö 

 

Tässä alaluvussa käsitellään vallan väärinkäyttöä, joka koostuu sanelevasta kult-

tuurista, vastuusta vetäytymisestä, työntekijöiden epätasa-arvoisesta kohtelusta 

ja manipuloinnista (kuvio 7). 

 

KUVIO 7. Vallan väärinkäyttö yläluokka ja alaluokat 
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Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vaikeissa kokemuksissa sanelevasta 

työpaikkakulttuurista opittiin se, kuinka tällaisessa työympäristössä tulee koke-

mus, ettei työntekijän osaamista arvosteta. Työntekijöitä ei oteta mukaan vaikut-

tamaan, eikä heidän anneta vaikuttaa myöskään keskenään. 

 

”Työyhteisön toimintaohjeissa oli määritelty, etteivät työntekijät saa 
ohi tiimipalavereiden vuorovaikuttaa keskenään.” (3) 

 

Vuorovaikuttaminen ja työyhteisön asioista keskusteleminen kuuluu jokapäiväi-

seen työhön. Jos esimiehet kieltävät tämän, se antaa viestin, ettei johto välitä 

alaisistaan, kun ei anna olla osallisena tekemässä päätöksiä koskien heidän työ-

tään. 

 

”…esimieheni kertoi minulle, että minun pitäisi vaihtaa toiselle alu-
eelle seuraavan viikon alussa. …näin oli sovittu osastonhoitajien ja 
ylihoitajan kanssa.” (7) 

  

”Työskentely ei mielekästä, jos työntekijä sivuutetaan päätöksiä teh-
täessä.” (3) 

 

Näissä tilanteissa on opittu, että saneleva kulttuuri ei kanna pitkälle. Työntekijän 

ei tule tyytyä vain hyväksymään asioita, vaan hän saa kyseenalaistaa päätöksiä. 

Esimiehen täytyy osata keskustella asioista rakentavasti ja perustella tehdyt pää-

tökset. 

 

 

Kokemuksista opittiin myös, että päätöksiä tehtäessä ei esimies voi vetäytyä 

vastuusta. Hänen tulee seistä päätöstensä takana, eikä yrittää esimerkiksi vie-

rittää vastuuta toisten harteille. Vaikeista asioista pitää keskustella mahdollisim-

man aikaisessa vaiheessa, ennen kuin mahdollisesti pienestä asiasta tulee liian 

iso käsiteltäväksi. Esimiehen tulee hoitaa nämä keskustelut, eikä antaa vastuuta 

sellaiselle, jolle se ei kuulu.  

 

”Esimieheni esimies pyysi minua ottamaan asian esille, kun esimie-
heni palaa lomalta! ”Sinähän voit jutella esimiehesi kanssa näistä 
huolista ja virheistä.” (29) 
 

”Vastuu vyörytettiinkin toisaalle.” (25) 
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Jos työntekijä tuo esille huolensa kollegan tai esimiehen jaksamisesta, asian voi 

ottaa esille kyseessä olevan henkilön kanssa kahden kesken, mutta asia on hyvä 

saattaa tiedoksi myös esimiehelle. Tilanne voi olla sellainen, että tarvitaan myös 

työterveyshuollon läsnäoloa. 

 

”Työterveyshuoltoa olisi voinut konsultoida ja kysyä neuvoa, miten 
tilanteessa kannattaisi edetä.” (29) 

 

Kokemuksista kävi myös ilmi, että asioiden käsittelyssä esimiehen tasolta kaivat-

tiin asiallisuutta. Asioiden avoin käsittely työyhteisössä vähentää turhaa speku-

lointia. Asiat jäävät usein mietityttämään ja sitten niitä pyöritellään kollegoiden 

kesken työyhteisössä, kun saatavilla kuitenkin olisi myös esimiehen tuki. 

 

 ”SE aivan kuin vaiettiin pois.” (19) 
 

”…tästä näin puolittain tehdystä selvittelystä jäi maku, että halutaan 
lakaista roskat pois ja sitten me ”hyvät” hoitajat jatkamme töitä kuin 
mitään ei olisi tapahtunutkaan.” (19) 

 

Vastuun kantaminen on tärkeä osa esimiestyötä ja siihen sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaiset haluavat olla valmiita. Vaikeista kokemuksista on oppinut sen, mi-

ten esimies parhaimmillaan voi tilanteessa toimia. 

 

”En halua myöskään jättää omien päätöksieni kurjia puolia toisten 
ihmisten hoidettavaksi. Haluan kantaa vastuun loppuun saakka, niin 
hyvissä kuin huonoissa tilanteissa ja asioissa.” (4) 
”Esimiehen on myös pystyttävä myöntämään virheensä.” (30) 

 

 

Oppimiskokemuksissa koettiin, että epätasa-arvoinen kohtelu altistaa työyhtei-

söä huonon ilmapiirin muodostumiselle. Jos työntekijät kokevat, että esimies suo-

sii joitakin työntekijöitä, vähentää se luottamusta esimieheen. Työntekijä voi ko-

kea, ettei uskalla kertoa henkilökohtaisista asioista esimiehelle, koska ei voi olla 

varma, ettei tämä kertoisi niitä eteenpäin. 

 

”Opin myös, että luottamus esimieheen on ensiarvoisen tärkeää; hä-
nelle voi joutua paljastamaan arkaluontoisiakin henkilökohtaisia asi-
oita, joiden ei todella suo leviävän eteenpäin.” (30) 
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”…työntekijöiden eriarvoinen kohtelu huonontaa ilmapiiriä jatku-
vasti…” (30) 

 

”Työntekijät epäilivät esimiehen suosivan muutamia työntekijöitä joi-
den ideat ja ehdotukset tuntuivat menevän aina läpi esimiehelle.” (5) 

 

 

Esimiehen suorittama manipulointi työntekijää kohtaan on vakava rikkomus ja 

omiaan rikkomaan luottamussuhdetta. Esimiehen tulee mahdollistaa työntekijälle 

työrauha ja mahdollisuus vuorovaikuttaa työyhteisön kanssa ilman pelkoa sank-

tioista. Manipulointi voi ilmetä esimerkiksi esimiehen toiveena raportoida muiden 

työntekijöiden sanomisista työaikana. Eräs sosiaali- ja terveysalan ammattilainen 

koki, että oppi tilanteesta sen, mitä tällainen tekee luottamukselle. 

 

”…lähiesimies oli pyytänyt hänet luokseen ja antanut kovin sana-
kääntein ymmärtää, että työt tässä yksikössä päättyisivät, jos uusi 
sairaanhoitaja ’menisi mukaan muiden työntekijöiden juttuihin’.” (22) 
 

”Opin, että kerran menetetyn luottamuksen takaisin saaminen on 
erittäin hankalaa ja aikaa vievä prosessi…” (22) 

 

 

5.3.2 Häirintä ja puuttumattomuus 

 

Tässä alaluvussa käsitellään häirintä ja puuttumattomuus, jota on riistävyys, kiu-

saaminen, konfliktien käsittelemättömyys ja vähätteleminen (kuvio 8). 

 

 

KUVIO 8. Häirintä ja puuttumattomuus yläluokka ja alaluokat 
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Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oppivat vaikeista henkilöstöjohtamisen ko-

kemuksista, että esimies ei voi olla riistävä. Riistävyys ilmenee niin, että työnte-

kijät eivät uskalla kertoa omia mielipiteitään, vaan esimiehen auktoriteetti on liian 

voimakas. Jos uskaltaa ilmaista mielipiteensä, se voi johtaa esimiehen puolelta 

häirintään. 

 

 ”Talon johtajaa kunnioitettiin ja hänen sanansa oli laki…” (11) 
 

 

Esimiehen tulee myös osata puuttua kiusaamiseen. Kiusaamisesta syyttämistä 

ilmenee yleensä kollegoiden kesken, mutta joskus myös esimies voi syyllistyä 

kiusaamiseen. Kiusaaminen voi ilmentyä työyhteisössä monella tavalla: piikitte-

lynä, työyhteisöstä ulossulkemisena tai epäasiallisena käytöksenä. 

 

”Koko sen ajan, kun vuoro oli yhtä aikaa töissä, hän piikitteli nuorem-
paa hoitajaa. …jolloin tämä vanhempi työntekijä suuttui kovasti ja al-
koi huutaa.” (17) 

 

 ”Sairaanhoitaja myös syytti muita työpaikkakiusaamisesta.” (14) 
 

Kiusaamiseen puuttumisen tulee olla systemaattista ja tilannetta ei tulisi ikinä jät-

tää kollegoiden väliseksi asioiden selvittämiseksi. Kokemuksissa toivottiin itse 

omaavan rohkeutta puuttua tilanteisiin. 

 

”Jos itse joskus olen samanlaisessa tilanteessa esimiehenä, toivon 
että minulla on rohkeutta ja ymmärrystä puuttua tuollaiseen.” (17) 

 

Kiusaaminen työyhteisössä ei aina välttämättä ole todellista, vaan työntekijä yrit-

tää syytöksellä peitellä jotakin omassa toiminnassaan. Tällaiset tilanteet ovat esi-

miehelle hankalia, koska alussa pitää joka tapauksessa selvittää onko kiusaa-

mista tapahtunut. Jos todetaan, että ei ole, niin esimiehen pitää pystyä asia kä-

sittelemään syytöksen esittäneen työntekijän kanssa ja koittaa löytää taustalta 

syyt, mitkä olivat tilanteen aiheuttaneet. 

 

”Opin myös sen, että yksi ihminen voi aiheuttaa työyksikössä paljon 
haasteita ja olla todella aikaa vievä esimiestyön näkökulmasta.” (14) 
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Konfliktien käsittelemättömyys on yksi oppimiskokemus vaikeista henkilöstö-

johtamisen tilanteista. Konfliktit voivat olla joko työntekijöiden välisiä tai työnteki-

jän ja esimiehen välisiä. Konflikteilla on usein tapana paisua liian isoiksi, kun nii-

hin ei puututa ajoissa. 

 

”Tilanteen vain jatkuessa ilman, että mitään asialle tehtiin, se alkoi 
mennä henkilökohtaiseksi ja alettiin käyttää sanoja rasismi ja kiusaa-
minen.” (26) 

 

”Kuitenkin asia jäi käsittelemättä ja keskustelematta hoitajan ja esi-

miehen välillä.” (25)  

 

Oppimiskokemuksista pystyi aistimaan, että tällaisia tilanteita ei pitäisi päästä 

syntymään, jos esimies uskaltaa ottaa vastuuta ja puuttua asioihin. Valitettavasti 

joskus esimies voi myös olla sitä mieltä, että asiat ratkokoot keskenään asian-

osaiset. 

 

”…ettei hänellä ole ollut tapana puuttua tällaisiin tilanteisiin, että so-
pikaa te keskenänne asiat.” (17) 

 

”…kertoo annetusta asiattomasta palautteesta esimiehelleen, joka 
sivuuttaa asian täysin toteamalla:” että joo se on sen tyyli sanoo” (16) 

 

Konfliktit voidaan käsitellä rakentavasti ja useimmiten myös ratkaisu saadaan asi-

aan. Ratkaisun saaminen edellyttää esimiehen asiaan puuttumista ja kaikkien 

osapuolten kuulemista, yksin ja yhdessä.  

 

”…vaan puuttuisin tilanteeseen ja vaatisin rakentavampaa tapaa hoi-
taa asiat.” (16) 

 

 

Viimeisenä oppimiskokemuksena ammattilaiset toivat esille vähättelemisen. Jo-

kainen työntekijä on tärkeä osa työyhteisöä. Työntekijöille pitää tietyin väliajoin 

antaa mahdollisuus keskustella työyhteisön asioista ja yleensä tämä tilanne on 

jokin viikko- tai tiimipalaveri. Vaikka tulisi tilanne, että esimiehellä ei olisi mitään 

asiaa palaveriin, niin kuulumisten vaihtamiseksi tällainen on kuitenkin hyvä jär-

jestää. 
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 ”Ei pidetä kokousta, ei minulla ole teille mitään asiaa.” (24) 
 

Työntekijät yleensä odottavat näitä palavereja ja ovat järjestäneet niille aikaa ka-

lentereistaan. Peruuttaminen luo yleensä myös tilanteen, että korvaavaa työtä ei 

pystytä enää järjestämään peruuntuneen kokouksen ajaksi. 

 

”Henkilöstön ja heidän asioiden aliarvioiminen luo kurjaa tunnelmaa 
ja arvottomuuden tunnetta työyhteisössä.” (24) 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimukselle on haettu tutkimuslupa vuonna 2016 Tampereen ammattikorkea-

koulun koulutuspäällikkö Sari Himaselta ja tästä opinnäytetyöstä on tehty sopi-

mus Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa helmikuussa 2020. 

 

Tutkimus tulee tehdä noudattamalla hyvää tieteellistä käytäntöä. Lainsäädäntö 

määrittelee tutkimuseettisen neuvottelukunnan antaman ohjeistuksen rajat. Tut-

kimus on luotettava ja tulokset hyväksyttäviä vain, jos näitä hyviä tieteellisiä käy-

täntöjä on noudatettu. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Viime kä-

dessä vastuu eettisten ohjeistusten noudattamisesta on tutkijalla itsellään. Oh-

jeistusten loukkaamiset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: piittaamattomuus ja 

vilppi. Yleensä piittaamattomuus johtuu tutkijan puutteellisista tiedoista ja tai-

doista. Tähän kategoriaan voidaan katsoa kuuluvaksi myös muiden tutkijoiden 

vähättely, tulosten puutteellinen esittäminen ja puutteelliset lähdemerkinnät. (Mä-

kinen 2006, 26; Kuula 2011, 36.) Vilpillä tarkoitetaan tutkimustulosten sepittä-

mistä, vääristelyä, luvatonta lainaamista ja anastamista (Mäkinen 2006, 27). 

 

Moraalisesta näkökulmasta eettisyys on osa arkielämää. Eettiseen ajatteluun 

kuuluu kyky pohtia omien ja yhteisön arvojen kautta, mikä tietyssä tilanteessa on 

hyväksyttävää ja mikä ei. Tutkimusta tehtäessä on jokainen itse vastuussa teke-

mistään valinnoista ja ratkaisuista. Etiikka on moraalisiin kysymyksiin kohdistu-

vaa tutkimusta, jossa tutkimuksen kohteena on moraali. (Kuula 2011, 21–22.)   

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan luotettavan ja hyvän tutkimuksen tekemistä. Hy-

vään tieteelliseen käytäntöön kuuluu vilpittömyys, rehellisyys ja huolellisuus. Tut-

kimuksessa käytettyjen tiedonhankinta-, tutkimus- ja raportointimenetelmien tu-

lee olla eettisesti kestäviä. Tiedonhankinnan tulee pohjautua oman alan tieteelli-

seen kirjallisuuteen ja muihin asiaankuuluviin tietolähteisiin. (Vilkka 2005, 30.) 

 

Tutkijan tulee työssään välttää vilppiä ja piittaamattomuutta. Piittaamattomuus 

johtuu pääsääntöisesti tutkijan puutteellisista tiedoista ja taidoista. Tämä näkyy 



49 

 

varsinkin huolimattomuutena tutkimusta tehtäessä. Piittaamattomuus voi ilmetä 

myös muiden tutkijoiden vähättelynä, tulosten puutteellisena esittämisenä ja 

puutteellisina lähdemerkintöinä. (Kuula 2011, 36.) 

 

Tässä tutkimuksessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkija ei ole vä-

hätellyt muiden tutkijoiden töitä ja tulokset on pyritty esittämään tarkasti. Tuloksia 

ei ole sepitetty, vääristelty tai luvattomasti lainattu tutkijan toimesta. Teoreettinen 

viitekehys pohjautuu aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja lähdeviittaukset 

on tehty asianmukaisesti korkeakoulun ohjeiden mukaisesti niin, ettei jää epäsel-

vyyttä tiedon alkuperästä.  

 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen tekemisen tavoitteena on virheiden välttäminen, joten kaikissa tut-

kimuksissa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi ym. 2009, 

134). Loppu viimein yksi tutkimuksen luotettavuuden mittari on tutkija itse, koska 

tutkimuksesta arvioidaan tutkijan tekemät valinnat ja ratkaisut (Vilkka 2005, 158–

159). Luotettavuuden todentamiseksi tutkimukseen liittyvä alkuperäisaineisto tu-

lee säilyttää asianmukaisesti (Kananen 2017, 178). 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin perus-

teella. Validiteetti arvioi sitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä tutkimuskysy-

mysasettelussa on luvattu. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta. 

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaen, että toisen lukijan tulisi päätyä samoihin 

tuloksiin tutkimuksen kirjoittajan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 184, 187–

189.) Laadullinen tutkimus ei voi kuitenkaan koskaan olla täysin toistettavissa, 

koska tutkijat voivat käyttää eri metodeja ja erilaisia suuntautuneisuuksia koskien 

saman aineiston tulkintaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 195). 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selonteko tutkimuksen 

suorittamisen eri vaiheista. Tulosten esittämisessä tutkijan tulee perustella, mihin 

hän päätelmänsä perustaa. Tässä auttaa, jos tuloksia rikastutetaan esimerkiksi 

autenttisilla suorilla lainauksilla. (Hirsjärvi ym. 2009, 232–233.) 
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Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessin kulku ja tulokset on raportoitu avoimesti 

ja huolellisesti. Tutkimuksen kohteena olleet narratiivit on asianmukaisesti säily-

tetty tutkijan toimesta ja niistä tuloksiin otetut lainaukset ovat autenttisia. Tulosten 

tarkastelussa verrataan saatuja tuloksia aiempiin tutkimuksiin ja olemassa ole-

vaan teoriatietoon.  

 

 

6.3 Keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia eettisen johtamisen arvoja so-

siaali- ja terveysalan ammattilaiset olivat havainneet vaikeissa henkilöstöjohtami-

sen kokemuksissa. Lisäksi mielenkiinto kohdistui siihen mitä ammattilaiset olivat 

oppineet näistä kokemuksista eettisen johtamisen näkökulmasta. Oppimiskoke-

muksia havainnoitiin erityisesti siitä näkökulmasta, miten ammattilaiset itse ajat-

televat, että esimiehen tulisi tilanteissa toimia. 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kertomuksissa vaikeista henkilöstöjohta-

misen kokemuksista nousi esille eettisen johtamisen periaatteita kaikista teorian 

pohjalta nousseista osa-alueista, joita olivat hyvän johtajan ominaisuudet, työyh-

teisön kehittyminen ja kasvu, monipuoliset viestintätaidot ja käytännön henkilös-

töhallinto. Nämä ovat periaatteita, joita ammattilaiset arvostavat ja minkä perus-

teella he arvioivat esimiestaitoja.  

 

Tuloksista voidaan päätellä, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset arvostavat 

tasapuolista esimiestä, jolla on hyvät kommunikaatiotaidot. Hänen oletetaan ole-

van työntekijöidensä tukena niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä, ja kannattele-

van heitä läpi vaikeiden aikojen. Barkhordari-Sharifabad ym. (2018, 1056) totea-

vat myös tutkimuksessaan eettisestä johtajuudesta hoitotyössä, että kunnioittava 

esimies, joka osoittaa empatiaa alaisiaan kohtaan, luo työyhteisöön positiivisen 

ilmapiirin ja lisää henkilöstön tyytyväisyyttä. Luomalla tällaisen ilmapiirin, esimies 

kannustaa eettiseen toimintaan, joka on odotettua ja arvostettua (Zhang ym. 

2019, 1869). 

 

Tasapuolisuuden toive korostui erityisesti työvuorotoiveiden toteuttamisessa 

sekä vastuun jakamisessa. Esimiehen toivottiin tunnistavan alaistensa taidot ja 
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tarpeen mukaan jakamaan heille vastuuta. Tasapuolisuutta toteutettaessa esi-

miehen tulee perustella päätöksensä, ettei kenellekään jää tilanteesta tulkinnan 

varaa. Samaan johtopäätökseen päätyivät Mannix, Wilkes ja Daly (2015) tutki-

muksessaan eettisen johtajuuden näyttäytymisestä hoitotyössä. Esimiehen teke-

mät perustellut päätökset vaativat joustavuutta, palautteen kuuntelemista alaisilta 

ja mukautumista. Tärkeää on myös esimiehen ja alaisten hyvät välit, jotka perus-

tuvat luottamukseen ja kannustamiseen. (Mannix ym. 2015, 1608.)  

 

Tuloksissa korostuu myös eettisen johtajuuden vaikutus työilmapiirin luomiseen 

ja työyhteisön hyvinvointiin. Esimiehellä on suuri vastuu työyhteisön hyvinvoin-

nista erityisesti konfliktien ratkaisujen näkökulmasta. Työntekijöiden välisten kon-

fliktien ratkaisuun toivottiin esimiehen pikaista ja jämäkkää puuttumista. Aitamaa 

ym. (2016) tutkimuksessa sosiaali- ja terveysalan esimiehet kokivat henkilöstön 

väliset ristiriidat hankaliksi tilanteiksi eettisen johtamisen näkökulmasta. Tilan-

teissa on aina sana sanaa vastaa, joten esimies on isossa roolissa siinä, ketä 

uskoa ja kuka on oikeassa. (Aitamaa ym. 2016, 651.) Esimiehen tulee tuoda it-

sensä näkyville työyhteisössä niin, että hän pystyy näkemään ja kuulemaan mah-

dolliset ongelmat ja tarttumaan niihin (Hemberg ym. 2018, 184). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset korostivat kuitenkin, että vastuu työ-

hyvinvoinnista kuuluu jokaiselle työntekijälle ja esimies on vain kokoava voima. 

Työilmapiiriin vaikutti myös uuden työntekijän perehdytyksen ja koulutuksen pi-

tuus, jonka koettiin olevan esimiehen vastuulla. Esimiehiltä toivottiin johdonmu-

kaista perehdytysprotokollaa, jotta perehdytys olisi tasalaatuista kaikkien taholta. 

Barkhordari-Sharifabad ym. (2017) mukaan yksilön ja yhteisön arvojen ja usko-

musten välillä voi olla välillä isojakin eroja. Tässä korostuu esimiehen vastuu or-

ganisaation arvojen perustelusta alaisilleen. (Barkhordari-Sharifabad ym. 2017, 

5.) Organisaation arvot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arvion 

mukaan suoraan yhteydessä perehdytyksen sisältöön ja laatuun. 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten oppimiskokemukset vaikeista henkilöstö-

johtamisen kokemuksista pohjautuivat epäeettiseen johtajuuteen, joita olivat val-

lan väärinkäyttö ja häirintä ja puuttumattomuus. Nämä olivat tunnistettavissa op-

pimiskokemuksista negatiivisina tunteina esimiehen toimintaa kohtaan. 
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Tuloksista nousee esille vallan väärinkäytön seuraukset työyhteisöön. Esimiehen 

käyttäessä valtaansa väärin työntekijät kokevat, ettei heidän työtään tai ajatuksi-

aan työyhteisön kehittämisestä arvosteta. Ammattilaiset oppivat, että esimiehen 

tulee keskustella työntekijöiden kanssa ennen päätösten tekoa ja kuunnella hei-

dän ajatuksiaan. Hoffrénin ym. (2017) artikkelissa tällainen käytös kuvantuu käs-

kyvaltaisena ja kontrolloivana johtamisena. Esimiehen ja työntekijöiden välinen 

vuorovaikuttaminen puuttuu, eikä työntekijöillä ole vaikuttamismahdollisuuksia. 

Tämä luo työntekijöille tunteen, että he ovat vain pelinappuloita esimiehen johta-

massa pelissä. (Hoffrén 2017, 58–59.) 

 

Saneleva kulttuuri, jossa esimies tekee päätökset autoritäärisesti ei toimi enää 

nykypäivänä. Esimiehen tulee pystyä ottamaan vastuu päätöksistään ja perus-

tella ne työntekijöille. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset haluavat olla tulevai-

suudessa vastuun kantavia esimiehiä, joihin työntekijät voivat luottaa. Gallaghe-

rin ja Tschudinin (2010, 227) artikkelin mukaan kiusaavat ja vähättelevät esimie-

het voivat olla menestyviä johtajia, esimerkiksi tavoitteisiin pääsyn näkökulmasta, 

mutta heidän toimintatapansa eivät ole eettisesti kestäviä.  

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oppivat kokemuksista, että esimiehen oma 

käytös työilmapiirin muutoksiin on merkittävä. Esimiehen tulee pysäyttää mah-

dollinen kiusaaminen työyhteisössä aktiivisesti ja tehokkaasti. Esimies ei myös-

kään itse voi olla kiusaava osapuoli, tällöin luottamus työntekijöiden keskuudessa 

on menetetty. Aitamaa ym. (2016) tutkimuksessa nähtiin samanlainen tulos, että 

esimies tunnistaa ongelman työyhteisössä, mutta ei tee sille mitään tai tilanteen 

ratkaiseminen oli liian hidasta tai riittämätöntä, altistivat työntekijät kohtaamaan 

ongelmat ilman esimiehen tukea. Samankaltaiseen tulokseen kiusaamisen suh-

teen päätyy Hoffrén artikkelissaan. Kiusaaminen on esimiehen toimesta useim-

miten henkistä vallankäyttöä, joka ilmenee manipulointina tai vaikenemisena. 

(Hoffrén 2015, 30.) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oppivat, että vaikka esimiehen tulee olla 

jämäkkä, hän ei voi olla liian suuri auktoriteetti työyhteisössä. Hoffrénin ym. 

(2017) artikkelissa kuvataan itsevaltaista ja jyräävää johtamista, jossa esimies 

valtaan turvautumalla ja muita lannistamalla pyrkii edistämään omaa auktoriteet-

tiaan. Tällaisella toiminnalla esimies menettää alaistensa kunnioituksen, koska 
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hän käyttäytyy epäammattimaisesti. Tällöin on vaarana, että työntekijät eivät us-

kalla kyseenalaistaa toimintamalleja tai päätöksiä. Työyhteisössä pitää olla tilaa 

avoimelle keskustelulle ja vuoropuhelulle. 

 

Tutkimuksen tekijänä koen, että eettisen johtamisen periaatteet tulevat esille vai-

keissa henkilöstöjohtamisen kokemuksissa. Nämä periaatteet voidaan nähdä 

esimiehen eettisesti kestävän toiminnan pohjana. Työssä koetut vaikeat henki-

löstöjohtamisen kokemukset taas ovat opettaneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille kuinka he itse vastaavissa tilanteissa eivät halua toimia, ja mitä on 

epäeettinen toiminta esimiehen puolelta. Tuloksista nousee esille myös edelleen 

hierarkkinen johtaminen epäeettisyyden näkökulmasta. 

 

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa vaikeita henkilöstöjohtamisen kokemuksia analysoitiin eet-

tisen johtajuuden näkökulmasta. Aineiston luonteen takia sitä voitaisiin käyttää 

toiseen tutkimukseen jostain toisesta näkökulmasta ajatellen. 

 

Vastauksissa korostui oppimiskokemus pääsääntöisesti työntekijän näkökul-

masta. Olisi mielenkiintoista tutkia laajemmalti, miten esimies oppii vaikeista hen-

kilöstöjohtamisen kokemuksista ja kuinka hän hyödyntää oppimiskokemusta 

työssään. Tämä liittyisi työssä oppimisen käsitteeseen, jota on laajalti tutkittu, 

mutta vähemmän esimiestyön näkökulmasta. 

 

Hierarkiaa on pyritty vähentämään sosiaali- ja terveysalan hallinnossa, mutta tu-

losten perusteella voi päätellä, että siinä ei ole laajalti vielä onnistuttu. Toisena 

jatkotutkimusehdotuksena nostan tutkijana esille hierarkkisen johtamisen esiinty-

misen sosiaali- ja terveysalalla ja millä keinoilla sitä saataisiin aktiivisesti vähen-

nettyä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Ennakkotehtävän ohjeistus 

 

HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN JOHTAMINEN, 5 OP 

ENNAKKOTEHTÄVÄT YKSILÖTYÖNÄ 

Vastaa seuraaviin tehtäviin/kysymyksiin ja palauta vastaukset Tabulaan x.x.2017 

mennessä. 

Näiden tehtävien kautta kerätään kertomuksia, joissa on alku (olosuhteet, toimijat, ympä-

ristö), keskikohta (itse tapahtuma) ja loppu (miten tilanne selvitettiin, asia raukesi/rau-

hoittui). Nimet voit muuttaa ja kertoa tapahtumat tarinoina. Omaa roolia ei tarvitse kertoa. 

Olet itse kertomuksissa kuitenkin joko työntekijä tai esimies, sivullisena seuraamassa tai 

itse toimijana. Joka tapauksessa tapahtuma on aito ja todellisuudessa tapahtunut.  

 

1. Kerro yksi henkilöstöjohtamisen kokemus, jonka olet kokenut hyväksi koke-

mukseksi.  

1.1 Mitä opit edellä kertomastasi hyvästä henkilöstöjohtamisen kokemuksesta? 

 

2. Kerro yksi henkilöstöjohtamisen kokemus, jonka olet kokenut vaikeana kokemuk-

sena. 

2.1 Mitä opit edelle kertomastasi vaikeasta henkilöstöjohtamisen kokemuksesta?  

 

3 Kerro yksi henkilöstöjohtamisen kokemus, jonka olet kokenut hauskana kokemuk-

sena. 

3.1 Mitä opit edellä kertomastasi hauskasta henkilöstöjohtamisen kokemuksesta? 
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Liite 2. Teoreettisessa viitekehyksessä käytetyt tutkimukset ja artikkelit 

      1 (7) 

 

Kirjoittaja, julkai-

suvuosi, tutkimus 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Tutkimuskohde, me-

netelmä ja aineisto 

Keskeiset tulok-

set 

Aitamaa Elina, 

Leino-Kilpi Helena, 

Iltanen Silja & Su-

honen Riitta 2016: 

Ethical problems in 

nursing manage-

ment: The views of 

nurse managers 

Tunnistaa ja ku-

vata osastonhoi-

tajien kohtaamia 

eettisiä ongel-

mia työssään. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Perusterveyden-

huollossa ja erikois-

sairaanhoidossa eri 

tasoissa esimiestehtä-

vissä työskentelevien 

osastonhoitajan puo-

listrukturoidut yksilö-

haastattelut. Aineisto 

analysoitiin induktiivi-

sella sisällönanalyy-

silla.  

n=9 

Eettiset ongelmat 

haittaavat terveys-

alan johtamista. 

Nämä ongelmat 

voidaan jakaa nel-

jään luokkaan: kon-

fliktit käytännön ti-

lanteissa, arvostuk-

sen puute, ongel-

mien sivuuttaminen 

ja riittämättömyy-

den tunne. 

Barkhordari-

Sharifabad Maa-

soumeh, Ashktorab 

Tahereh & 

Atashzadeh-

Shoorideh Fo-

roozan 2017: Ob-

stacles and prob-

lems of ethical 

leadership from the 

perspective of 

nursing leaders: a 

qualitative content 

analysis 

Tunnistaa ja ku-

vata ongelmia ja 

esteitä, joita hoi-

totyön johtajat 

kohtaavat eetti-

sessä johtami-

sessa. Auttaa 

saamaan tar-

kempaa tietoa ja 

laajempaa nä-

kökulmaa aihee-

seen. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Tutkimukseen 

sai osallistua haluk-

kaat Teheranin sai-

raaloiden ja sairaan-

hoito-oppilaitosten 

hoitotyön johtajat, 

joilla oli vähintään 

kaksi vuotta esimies-

kokemusta. Aineisto 

kerättiin yksilöhaastat-

teluin ja analysoitiin 

sisällönanalyysilla. 

n=14 

Eettisen johtami-

sen toteuttami-

sessa on ongelmia 

sekä eettisyyden, 

kulttuurillisten ja 

johtajuuden näkö-

kulmista. Organi-

saatioiden eettisen 

ohjeistuksen kehit-

täminen voi auttaa 

ongelmien ratkai-

sussa, mutta myös 

päätösten tekijöi-

den tukea tarvi-

taan. 



60 

 

2 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barkhordari-

Sharifabad Maa-

soumeh, Ashktorab 

Tahereh & 

Atashzadeh-

Shoorideh Fo-

roozan 2018: Ethi-

cal leadership out-

comes in nursing: A 

qualitative study 

Käsitellä yksi-

tyiskohtaisesti 

eettistä johta-

juutta ja sen roo-

lia hoitajien am-

matillisessa ke-

hittymisessä ja 

kasvussa työ-

oloja tarkastelta-

essa. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus, joka on osa suu-

rempaa eri metodien 

tutkimusta. Haastatel-

tavat hoitajat ja hoito-

työn johtajat valittiin 

erillisen valintaproses-

sin kautta. Aineisto ke-

rättiin puolistruktu-

roiduin yksilöhaastat-

teluin ja analysoitiin si-

sällönanalyysilla.    n= 

14 

 

Eettisen ilmapiirin 

luominen johtaa po-

sitiivisiin ja tehok-

kaisiin tuloksiin. 

Eettinen työympä-

ristö tukee ammatil-

lista kehittymistä. 

Gallagher Ann & 

Tschudin Verena 

2009: Educating for 

ethical leadership 

Artikkelissa tar-

kastellaan eet-

tistä johtajuutta 

hoitotyössä. 

Kirjallisuuskatsaus eri 

artikkeleista. 

Eettinen johtajuus 

pyrkii hyviin loppu-

tuloksiin ja muutok-

seen, joka edistää 

yksilön etenemistä. 

Epäeettiset johtajat 

manipuloivat, hy-

väksikäyttävät ja 

väärinkäyttävät val-

taansa huonon lop-

putuloksen saavut-

tamiseksi. 
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      3 (7) 

 

Hemberg Jessica, 

Syrén Johanna & 

Hemberg Håkan 

2018: Ethical Lead-

ership in a New 

Light: As De-

scribed by Leaders 

in Public 

Healthcare 

Selvittää kuinka 

osastonhoitajat 

ymmärtävät eetti-

sen johtajuuden ja 

mikä sen toteutu-

mista hoitotyön nä-

kökulmasta. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Haastatelta-

vat perustervey-

denhuollon osas-

tonhoitajat rekrytoi-

tiin heidän esimies-

tensä kautta. Ai-

neisto kerättiin yk-

silöhaastatteluilla ja 

analysoitiin sisäl-

lönanalyysilla.                               

n=12 

Eettinen johtaja 

nähdään aitona ja 

rehellisenä. Hän on 

näkyvä esimies, 

joka tunnistaa jo-

kaisen alaisensa 

erityisyyden. 

Hoffrén Minna 

2015: Totella, 

vaieta vai vastus-

taa? Diskurssiana-

lyysi johtamisen 

kielteisistä piirteistä 

hoitotyöntekijöiden 

haastattelupu-

heessa 

Tarkastella kuinka 

hoitotyöntekijät il-

maisevat haastat-

telupuheessaan 

johtamisen kieltei-

siä tilanteita. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Lähi- tai sai-

raanhoitajan yksilö-

teemahaastattelu-

jen litteraatioiden 

diskurssianalyysi. 

n=6 

Kielteisiä piirteitä 

kuvaavat tilanteet 

perustuivat nöy-

ryyttämiseen, alis-

tamiseen tai mitä-

töintiin. Haastatte-

luissa työntekijä 

erottui tunnollisena 

tottelijana ja vasta-

rintaan asettuvana 

toimijana. Lä-

hiesimies puoles-

taan erottui vaien-

tavana manipuloi-

jana, eriarvoista-

jana ja pomotta-

jana. 
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Hoffrén Minna, Sy-

vänen Sirpa ja 

Laulainen Sanna 

2017: Tuhoavan 

johtamisen raken-

tuminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

johtamiskuvauk-

sissa 

Tarkastellaan tu-

hoavan johtamisen 

ilmentymistä sote-

toimijoiden kirjoitel-

missa, jotka kuvaa-

vat kielteisiä piir-

teitä ja ongelma-

kohtia esiintuovia 

johtamistilanteita.  

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Dialogisen 

johtamisen tutki-

musohjelman kyse-

lytutkimuksessa ol-

leen avoimen kysy-

myksen ”Kirjoita tä-

hän halutessasi li-

sää ajatuksiasi ja 

kokemuksiasi joh-

tamisesta ja esi-

miestyöstä työpai-

kallasi”. Aineisto on 

analysoitu jäsenka-

tegoria-analyysilla. 

N=2757, n=479 

Tuhoavan johtami-

sen kielteisinä piir-

teinä tunnistettiin 

poissaoleva ja pas-

siivinen johtami-

nen, korostuneen 

käskyvaltainen ja 

kontrolloiva johta-

minen sekä itseval-

tainen ja jyräävä 

johtaminen.  

Islam Talat, Ahmed 

Ishfaq & Ali Ghu-

lam 2017: Effects 

of ethical leader-

ship on bullying 

and voice behavior 

among nurses 

Tarkastella eetti-

sen johtajuuden 

vaikutusta työnteki-

jöiden kokemuksiin 

kiusaamisesta ja 

äänen käytöstä. 

Mittareina toimivat 

huonot työolot, työ-

määrä ja organi-

saatiokeskeisyys. 

Kvantitatiivinen tut-

kimus. Kyselylo-

make (N=1000) lä-

hetettiin Pakistanin 

eri sairaaloiden 

hoitajille. Aineisto 

analysoitiin faktori-

analyysilla.             

n= 564 

Eettisellä johtami-

sella on positiivinen 

ja merkittävä vaiku-

tus yhteisöllisyy-

teen ja kiusaami-

sen vähenemiseen. 

Kiusaaminen vai-

kuttaa negatiivi-

sesti työsuorituk-

seen ja työntekijän 

terveyteen, joten 

kiusaamisen käsit-

tely on tärkeää. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

      5 (7) 

 

 

Mannix Judy, 

Wilkes Lesley & 

Daly, John 2015: 

Good ethics and 

moral standing: a 

qualitative study of 

aesthetic leader-

ship in clinical 

nursing practice 

Selvittää kuinka 

esteettinen johta-

juus tulee esille 

osastonhoitajien 

kautta. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Esimiesroo-

leissa oleville hoita-

jille tehtiin puo-

listrukturoidut yksi-

löhaastattelut. 

Haastattelut nau-

hoitettiin ja litteroi-

tiin. Aineisto analy-

soitiin sisällönana-

lyysilla.              n= 

12 

Esimiehen tulee 

olla reilu ja tehdä 

perusteltuja pää-

töksiä. Nämä vaati-

vat joustavuutta, 

palautteen vas-

taanottamista, mu-

kautumista ja hyviä 

yhteistyötaitoja. 

McGill Rebecca 

2017: Hazardous 

terrain and tranquil 

waters 

Selvittää kuinka 

sairaanhoitajista 

muokataan ja 

kuinka heitä kehite-

tään hoitajien esi-

miehinä. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Kahden ison 

sairaalan osaston-

hoitajien haastatte-

lut vuosina 2013–

2014. Haastattelut 

olivat puolistruktu-

roituja yksilöhaas-

tatteluja. Aineisto 

analysoitiin sisäl-

lönanalyysilla. 

n=19 

Ammatillinen kou-

lutus toimii perus-

tana johtajaksi ke-

hittymiselle. Kehit-

tymisessä tärkeää 

on reflektio, koko-

naiskuvan näkemi-

nen, kokemuksesta 

oppiminen ja mui-

den kehittäminen. 

Omista virheistä ja 

vaikeuksista oppi-

minen nähtiin myös 

tärkeänä kehittymi-

sen kannalta. 
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      6 (7) 

 

McKibben Laurie 

2017: Conflict man-

agement: im-

portance and impli-

cations 

Artikkelissa tuo-

daan esille positiivi-

sen konfliktijohta-

misen ja myöntei-

sen tiimijohtamisen 

suotuisat vaikutuk-

set. 

Artikkeli on toteu-

tettu kirjallisuuskat-

sauksena. 

Esimiehen on tär-

keä osata tunnistaa 

miksi ja miten jokin 

epäkohta on nous-

sut esiin työntekijöi-

den keskuudessa. 

Osallisten henkilöi-

den kanssa tulee 

neuvotella ratkai-

sun löytämiseksi. 

Sapienza Alice M. 

2005: From the in-

side: scientists’ 

own experience of 

good (and bad) 

management 

Selvittää kuinka tut-

kijat määrittelevät 

vaikuttavan ja te-

hottoman johtami-

sen. 

Kvalitatiivinen tutki-

mus. Tutkimusta 

varten on viiden 

vuoden ajalta ke-

rätty avoimia vas-

tauksia kolmelta eri 

osa-alueelta. Ai-

neisto on analy-

soitu sisällönana-

lyysilla. n=+200 

Vaikuttava johtaja 

on organisointiky-

kyinen ja hyvä roo-

limalli. Tiettyä am-

mattiryhmää voi te-

hokkaasti johtaa ai-

noastaan saman 

ammattiryhmän 

edustaja. 

Thiel Chase E., Pe-

terson David R., 

Hardy III Jay H., 

Welsh David T. & 

Bonner Julena M. 

2018: Too Many 

Sheep in the Flock? 

Span of Control At-

tenuates the Influ-

ence of Ethical 

Leadership 

Selvittää vähe-

nevätkö eettisen 

johtamisen hyödyt 

alaisten lisäänty-

essä. 

Kvantitatiivinen tut-

kimus. Kaksiosai-

nen tutkimus, johon 

molempiin kuului 

kyselylomake mo-

nivalintakysymyk-

sin. Aineisto analy-

soitiin faktoriana-

lyysilla. 1. osa 

n=868 ja 2. osa 

n=190 

Eettisen johtajuu-

den positiivinen vai-

kutus esimies-

alaissuhteeseen 

vähenee, jos esi-

miehellä on paljon 

alaisia. Liiallinen 

alaisten määrä vai-

kuttaa myös työnte-

kijöiden työsuori-

tukseen alenta-

vasti. 
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7 (7) 

 

Zhang Na, Li Ming-

fang, Gong Zhen-

xing & Xu Dingxin 

2018: Effect of ethi-

cal leadership on 

nurses’ service be-

haviors 

Tarkastella organi-

saatiotasoisen eet-

tisen johtajuuden ja 

hoitajien ammatilli-

sen käyttäytymisen 

välistä vaikutusta 

eettisen ilmapiirin ja 

moraalisen herk-

kyyden näkökul-

masta. 

Kvantitatiivinen tut-

kimus. Kyselylo-

make lähetettiin 

Hebein provinssin 

kolmeen 3. asteen 

sairaalan sairaan-

hoitajille. Vastauk-

set analysoitiin 

SPSS- ja Mplus-oh-

jelmilla. N=600, 

n=476 

Eettinen johtajuus 

luo ilmapiirin, jossa 

oikein tekeminen 

on odotettua ja ar-

vostettua. Eettinen 

ilmapiiri koskee 

myös eettisten on-

gelmien tiedosta-

mista ja korkean 

moraalin ylläpitä-

mistä. Organisaa-

tiotasoinen eettinen 

johtajuus vaikuttaa 

positiivisesti eetti-

seen ilmapiiriin ja 

sekä odotettuun 

että harkinnanva-

raiseen käyttäyty-

miseen. 

Zhao Hongdan & 

Xia Qing 2019: 

Nurses’ negative 

affective states, 

moral diasengage-

ment, and 

knowledge hiding: 

The moderating 

role of ethical lead-

ership 

Tutkia hoitajien ne-

gatiivisuuden vai-

kutuksia tiedon sa-

laamiseen moraalit-

tomuuden ja erityi-

sesti eettisen johta-

juuden sovittelevan 

roolin kautta. 

Kvantitatiivinen tut-

kimus. Kaksi eril-

listä tutkimusta, 

joista molempiin oli 

omat kyselylomak-

keet. Vastaukset 

analysoitiin SPSS-

ohjelmalla. 1. osa 

n=323 ja 2. osa 

n=317 

Hoitajien negatiivi-

suus oli yhteydessä 

tiedon salaami-

seen. Eettinen joh-

tajuus vähensi ne-

gatiivisuutta ja tie-

don salaamista mo-

raalittomuuden 

kautta. 
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Liite 3. Analyysirunko 1. Vaikeat henkilöstöjohtamisen kokemukset 1 (4) 

 

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty il-

maus 

Alaluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvän johtajan 

ominaisuudet 

…osata pysähtyä keskustele-

maan ja kuuntelemaan… (2) 

antaa aikaa toi-

selle (2) 

 

helposti lähestyt-

tävä …osata pysähtyä keskustele-

maan ja kuuntelemaan (3) 

esimies työnteki-

jöiden käytettä-

vissä (3) 

esimiehen tulisi olla läsnä… 

(5) 

näkyvyys työyhtei-

sössä (5) 

…tulee olla läsnä… (21) läsnäolo (21) 

…jonka kanssa tullaan kes-

kustelemaan… (23) 

helppo lähestyä 

(23) 

…pystyä perustelemaan 

miksi asioita toteutetaan… (3) 

päätösten perus-

telu (3) 

 

 

 

arvojen sisäistämi-

nen 

…näyttää mallia kuinka meillä 

on tarkoitus toimia… (4) 

perehdyttäminen 

toimintatapoihin 

(4) 

…vaikea ymmärtää arvoja… 

(15) 

ideologian sisäis-

täminen (15) 

…myöntää virheensä… (26) ottaa vastuuta 

(26) 

…ajantasainen tiedottaminen 

ja kuulumisten kysely (9) 

ei pimitä tietoa (9)  

 

hyvät kommuni-

kointitaidot 

…asioista pitää osata keskus-

tella rakentavasti… (12) 

tarkastelee asioita 

objektiivisesti (12) 

hoiti keskustelun työntekijän 

kanssa asiallisesti (20) 

asiallinen keskus-

telu (20) 

vaikeisiinkin asioihin on tartut-

tava… (13) 

uskaltaa ottaa 

vastuuta (13) 

jämäkkä 

…ohjaamiseen olisi pitänyt 

laittaa huomattavasti enem-

män resursseja … (15) 

perehdyttäminen 

jäänyt kesken (15) 

 

kouluttaminen ja 

perehdyttäminen 

…eikä selkeää perehdytysoh-

jelmaa… (26) 

perehdytyssap-

luuna puuttuu (26) 
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      2 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työyhteisön 

kehittyminen ja 

kasvu 

henkilökemiat jäivät kuitenkin 

painamaan (2) 

henkilökemioiden 

yhteensopivuus 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

hyvä työilmapiiri 

…työyhteisönä selvisimme… 

(6) 

yhteistyö auttoi (6) 

…avoin työilmapiiri… (9) ilmapiiri, jossa us-

kaltaa olla oma it-

sensä (9) 

…kollegiaalisuus ja hyvä 

henki työyhteisössä… (22) 

hyvä yhteishenki 

(22) 

…oman henkilöstön hyvin-

voinnista huolehtimista (25) 

hyvinvoinnin tur-

vaaminen (25) 

taata kaikille työntekijöille työ-

rauha ja mahdollisuus hyvin-

voivaan työyhteisöön (27) 

hyvinvoinnin tur-

vaaminen (27) 

…tulisi puuttua tarkemmin 

epäsuoriin… henkilöstöon-

gelmiin… (5) 

varhainen puuttu-

minen konfliktei-

hin (5) 

 

 

 

 

 

 

konfliktien ratkaisu 

…työryhmässä oli selkeä 

nokkimisjärjestys… (11) 

hierarkia työnteki-

jöiden keskuu-

dessa (11) 

…tehtävänä on kuitenkin 

puuttua työyhteisössä havait-

tuun epäasialliseen käytök-

seen… (18) 

esimiehen vastuu 

(18) 

…henkilöstön välisiä kommu-

nikointiongelmia (27) 

työntekijöiden vä-

liset ongelmat (27) 

…ongelmista ei pystytä puhu-

maan suoraan… (28) 

ongelmista vaike-

neminen (28) 

…muutokset tulee perustella 

hyvin (7) 

muutosten vaiku-

tus (7) 

 

 

työtyytyväisyys …mahdollisuus hyvinvoivaan 

työyhteisöön (27) 

hyvinvoinnin mah-

dollistaminen (27) 

esimies ei yksin pysty paran-

tamaan ilmapiiriä… (28) 

jaettu vastuu (28) 
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      3 (4) 

 

 …näkemys, kenelle työnteki-

jälle voi antaa lisää valtaa… 

(30) 

työntekijöiden tun-

teminen (30) 

 

 

 

 

 

 

 

Monipuoliset 

viestintätaidot 

…harkittava tarkasti miten sa-

nansa asettaa… (1) 

tarkka ilmaisukyky 

(1) 

 

 

 

 

 

vuorovaikutus 

haluan olla kuuntelevampi… 

(4) 

kuunteleva esi-

mies (4) 

…työntekijöiden antamat nä-

kökulmat… (10) 

kuuntelee myös 

työntekijöitä (10) 

…jonka kanssa tullaan kes-

kustelemaan asioista… (23) 

lähestyttävä (23) 

…miten viestinsä työnteki-

jöille välittää (24) 

tarkka ilmaisukyky 

(24) 

asioista kannattaa puhua 

kahden kesken… (29) 

asioiden esille otto 

(29) 

…kuuntelee ja tarvittaessa 

kannattelee… (6) 

kuulluksi tulemi-

sen tunne (6) 

 

 

kuulluksi tuleminen …jaksoi kuunnella henkilö-

kuntaa… (21) 

kuulluksi tulemi-

sen tunne (21) 

…kuulluksi tuleminen… (26) kuulluksi tulemi-

sen tunne (26) 

…antamaan palautetta mi-

nulle… (11) 

kykenevä otta-

maan palautetta 

vastaan (11) 

palautteen antami-

nen ja vastaanotta-

minen 

 

 

 

Käytännön 

henkilöstöhal-

linto 

…tyytymätön suunniteltuihin 

työvuoroihin… (1) 

tyytymättömyys 

työvuoroihin (1) 

 

 

 

 

työntekijöiden re-

surssointi ja työvuo-

rotoiveet 

…tiimiimme kuulumaton työn-

tekijä oli sijoitellut työt… (2) 

ei tiedä resurs-

sointia (2) 

…hallitsee henkilöstöresurs-

sit (2) 

resurssien oikeel-

lisuus (2) 

…esimies ottaa selkeästi 

työnjohdollisen roolin… (6) 

työnjohdon tär-

keys (6) 

…ylityö- ja sijaiskielto… (8) resurssoinnin 

haasteet (8) 

”Noin ei nyt vaan saa toi-

voa…” (12) 

vuorotoiveiden 

perustelu (12) 
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      4 (4) 

 

 …haasteelliset asiat koskivat 

mm. päiväjärjestyksiä, työ-

vuorojärjestelyitä… (27) 

työvuorosuunnit-

telun haasteelli-

suus (27) 

 

…yksi ihminen voi aiheuttaa 

työyksikössä paljon haas-

teita… (14) 

haastavat johdet-

tavat (14) 

 

 

työntekijöiden tasa-

arvoinen kohtelu …sairauslomia ja niiden syitä 

seurataan… (20) 

puuttuminen pois-

saoloihin (20) 

…eriarvoinen kohtelu… (30) ei kohdella tasa-

arvoisesti (30) 
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Liite 4. Analyysirunko 2. Vaikeista henkilöstöjohtamisen kokemuksista oppiminen 

      1 (2) 

Pääluokka Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty il-

maus 

Alaluokka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallan väärin-

käyttö 

… koki esimiehen käske-

vän… (1) 

ylhäältä päin sa-

nelu (1) 

 

 

 

saneleva kulttuuri 

…ettei työntekijät saa ohi tii-

mipalavereiden vuorovaikut-

taa keskenään (3) 

vuorovaikutuksen 

kieltäminen (3) 

”Pulinat pois!” (7) asia pitää vain hy-

väksyä (7) 

…päätöksieni kurjia puolia 

toisten ihmisten hoidettavaksi 

(4) 

vastuun siirtämi-

nen (4) 

  

 

 

 

 

 

 

vastuusta vetäyty-

minen 

…muutokset tulee perustella 

hyvin… (7) 

vastuu muutok-

sista (7) 

…tiukka paikka ottaa asia pu-

heeksi… (13) 

uskallus puuttua 

(13) 

…sopikaa te keskenänne 

asiat… (17) 

vastuun siirtämi-

nen (17) 

SE aivan kuin vaiettiin pois 

(19) 

asiasta ei puhuttu 

(19) 

vastuu vyörytettiinkin toisaalle 

(25) 

vastuun siirtämi-

nen (25) 

esimieheni esimies pyysi mi-

nua ottamaan asian esille… 

(29) 

vastuun siirtämi-

nen (29) 

esimiehen on myös pystyt-

tävä myöntämään vir-

heensä… (30) 

vastuun ottaminen 

(30) 

…suosivat muutamia työnte-

kijöitä… (5) 

työntekijöiden 

suosiminen (5) 

 

 

 

työntekijöiden epä-

tasa-arvoinen koh-

telu 

kieltäydyin mielestäni epärei-

lusta kohtelusta (7) 

epäreilu kohtelu 

(7) 

vahvat työntekijät, joilla tuo 

valta oli… (11) 

vahvojen persoo-

nien esiintulo (11) 

”joo se on sen tyyli sanoo” 

(16) 

puolustelee toista 

työntekijää (16) 
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      2 (2) 

 

 työntekijöiden eriarvoinen 

kohtelu (30) 

työntekijöiden 

eriarvoisuus (30) 

 

…antanut kovin sanakääntein 

ymmärtää, että työt tässä yk-

sikössä päättyisivät… (22) 

manipulointi toi-

sen tahtoon (22) 

 

 

 

manipulointi …tahtonut, että sairaanhoi-

taja raportoisi esimiehelleen 

säännöllisesti, mitä työyhtei-

sössä puhutaan… (22) 

työyhteisössä pai-

nostaminen (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutokset työ-

ilmapiirissä 

…toivat toistuvasti esille ko-

kemuksen, ettei heidän am-

mattitaitoaan arvosteta (3) 

työtä ei arvosteta 

(3) 

 

 

riistävä 

…hänen sanansa oli laki… 

(11) 

tottelevaisuuden 

tarkkailu (11) 

…syytti muita työpaikkakiu-

saamisesta… (14) 

työpaikkakiusaa-

minen (14) 

 

kiusaaminen 

…hän piikitteli… (17) sanoilla sivaltami-

nen (17) 

...sivuuttaa asian… (16) ei puutu asiaan 

(16) 

 

 

 

konfliktien käsittele-

mättömyys 

…hänellä ole ollut tapana 

puuttua tällaisiin tilanteisiin… 

(17) 

ei halua selvittää 

konfliktia (17) 

…asia jäi käsittelemättä ja 

keskustelematta… (25) 

asiaa ei käsitelty 

(25) 

…esimies kokee, ettei tästä 

syystä voi puuttua… (26) 

ei uskalla puuttua 

(26) 

…ongelmista ei pystytä puhu-

maan suoraan ja avoimesti… 

(28) 

huono työilmapiiri 

(28) 

 

henkilöstön ja heidän asioi-

den aliarvioiminen… (24) 

ei arvosta työnte-

kijöitä (24) 

vähätteleminen 
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