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Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia minkä tyylistä ja tyyppistä valmentavaa
johtamista suuressa, useampaan eri liiketoimintaryhmään jakautuneessa kuljetus- ja
logistiikka-alan yrityksessä ilmenee asiantuntijoita johdettaessa. Tavoitteena oli selvittää
mahdollistaako johtaminen asiantuntijoiden osaamispotentiaalin käyttämisen arjessa sekä
miten eri valmentavan johtamisen tyylit ja tyypit jakautuvat käytännössä heitä johdettaessa.
Lisäksi vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat kehittää itseensä kohdistuvaa johtamista.
Valmentavan johtamisen teoriaosuudessa on kuvailtu kirjallisuudessa esiintyvät yleiset
valmentavan johtamisen tunnusmerkit sekä sen käytännön arjessa ilmenevät tyylit ja tyypit.
Opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää ja
lähestymistapana oli tapaustutkimus. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui vuonna 2019 Lean
Six Sigma Green Belt koulutuksen saaneet asiantuntijat. Kohderyhmän koko oli 37 henkilöä ja
se kattoi yrityksen kaikki liiketoimintaryhmät. Aineisto kerättiin sähköiselle lomakkeelle
tehdyllä strukturoidulla kyselyllä, mikä sisälsi pääosin monivalintakysymyksiä. Vastauksia
saatiin 26 henkilöltä vastausprosentin ollessa näin 70 %. Vastausten saaminen kaikista
liiketoimintaryhmistä sekä hyvä vastausprosentti varmistivat tulosten luotettavuuden.
Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että asiantuntijoihin kohdistuva johtaminen on yrityksessä
hyvin pitkälle oikeansuuntaista. Vastaajat kokevat heitä johdettavan pääsääntöisesti hyviksi
todetuilla valmentavan johtamisen Kysy ja kuuntele sekä Tilannetaju tyyleillä. He mieltävät
esihenkilöidensä olevan parhaan suorituskyvyn henkilöstöstään esiin saavia Kannustaja ja
Yhdistäjä tyypin valmentavia johtajia. Tulosten perustella löytyi myös kaksi kehitettävää
asiaa. Yrityksessä olisi hyvä tunnistaa Kokoaikainen johtamistyypin esihenkilöt ja opastaa sekä
tukea heidän kehittymistään Yhdistäjä tyypin ominaisuuksia kohti. Toisena asiana esiin nousi
vahva kehittämistarve esihenkilöiden vuorovaikutus- ja palautteenantotapoihin sekä kulttuuriin.
Yrityksessä yleisin käytännössä esiintyvä valmentavan johtamisen tyyppi on Yhdistäjä 39,5 %
osuudella. Tulevaisuudessa kannattaa tutkia, että suoriutuuko tämän tyypin esihenkilöiden
alaiset tehtävistään kolme kertaa todennäköisemmin korkealla suorituskyvyllä kuten aiempi
ulkomainen tutkimus väittää tapahtuvan.
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The purpose of this thesis was to study the styles and types of coaching leadership in a large
transport and logistics company, divided into several different business groups, when
managing experts. The aim was to find out whether management makes it possible for
experts to use their competence potential in everyday life and how the different styles and
types of coaching leadership are distributed in practice when managing them. In addition, the
respondents were asked how they would like to develop self-directed leadership. The
theoretical part of coaching leadership describes the general characteristics of coaching
leadership in the literature and the styles and types that appear in its practical everyday life.
The experts who received the Lean Six Sigma Green Belt training in 2019 were selected as the
target group of the study. The target group had 37 people and covered all of the company's
business groups. The data was collected through a structured survey on an electronic form,
which mainly included multiple-choice questions. Responses were received from 26
individuals, with a response rate of 70%. Obtaining responses from all business groups and a
good response rate ensured the reliability of the results.
The results of the study showed that the leadership towards experts in the company is very
much in the right direction. The respondents feel that they are generally guided by wellestablished Nondirective and Situational coaching leadership styles. They perceive their
superiors are Cheerleader and Connector -type coaching leaders who get the best
performance out of their subordinates. Based on the results, two areas for improvement were
also found. It would be a good idea for the company to identify Always-on manager type
leaders and guide and support their development towards the qualities and skills of the
Connector -type leader. Secondly, there was a strong need to develop the ways and culture of
interpersonal interaction and feedback.
The most common type of coaching in practice in the company is the Connector manager with
a share of 39,5%. In the future it would be worthwhile to investigate whether subordinates of
this coaching type are three times more likely to perform their duties with high performance,
as claimed by a previous foreign study.
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1

Johdanto

Organisaatioissa asioita saadaan tapahtumaan johtamisen avulla. Ison ihmisryhmän tekeminen
olisi sekavaa ja tehotonta ilman asetettuja tavoitteita sekä päämäärätietoista johtamista
niiden saavuttamista kohden. On sitten kyse organisaatiosta julkisella tai yksityisellä
sektorilla, ovat hyvän ja onnistuneen johtamisen tunnusmerkit samat. (Viitala & Jylhä 2019.)
Asioita sekä ihmisiä voi ja pitää johtaa. Kun molemmat osat ovat hyvin hoidetut, tuottaa se
työhyvinvointia ja sitä kautta myös tulosta (Kuvio 1). Asioiden johtaminen on johdonmukaista
toiminnan ja prosessien suunnittelua, toteuttamista, organisointia, sekä niiden hallintaa, että
jatkuvaa arvioimista. Ihmisten johtamisella pyritään saamaan henkilöt toimimaan ja
tekemään asioita yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. (Työturvallisuuskeskus 2020.)
Parhaat tulokset saavutetaan yhdessä ja yhteistyössä ihmisten kanssa.

Kuvio 1: Johtamisen vaikutus työhyvinvointiin (mukaillen Rantanen, Leppänen & Kankaanpää
2020, 228).
Asiantuntijatehtävissä ihminen on työprosessien pääosassa. Holistisella, eli kokonaisvaltaisella
hyvinvoinnilla on välitön vaikutus työn laatuun ja sen kehittämiseen. (Torkkola 2015, 15.)
Johtamisella on olennainen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Valmentava, vuorovaikutteinen
johtaminen on lähtökohta Ihmisten motivoinnin, sitoutumisen sekä osaamisen hyödyntämisen
kannalta. Tällä tavalla organisaatio ja esihenkilö tiimeineen saa hyödynnettäväkseen
ihmisten, välillä piilossakin olevan osaamisen, kokemuksen, intohimon sekä luovuuden.
(Järvinen (2020, 50-51.)
1.1

Yritysesittely

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen toimeksiantaja on suuri, useampaan eri
liiketoimintaryhmään ja tytäryhtiöön jakautunut, kuljetus- ja logistiikka-alan yritys. Yrityksen
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koko liiketoimintaympäristö on parhaillaan valtavan murroksen keskellä. Siksi on oleellista,
että asiantuntijoiden kaikki osaaminen saadaan hyödynnettyä uusien toimintamallien ja
innovaatioiden luomiseksi.
Yritys on juuri päivittänyt strategiansa seuraavalle kolmelle vuodelle. Yhdeksi keskeiseksi
tavoitteeksi on määritetty toimia perinteisen ydinliiketoiminta-alueen uudistajana
rakentamalla asiakaskeskeisiä digitaalisia ja fyysisiä toimitusmuotoja. Toteutuakseen tämä
vaatii asiantuntijarooleissa toimivilta ihmisiltä uudenlaista innovaatiokykyä sekä ajattelun
laajentamista yli perinteisen toimintaympäristön. Valmentavaa johtamista tarvitaan varsinkin
silloin, kun ihmisistä halutaan saada hyödynnettyä heidän parhaat ominaisuutensa yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.2

Tausta ja lähtökohdat

Olen taustaltani Lean Six Sigma Black Belt ja toiminut yrityksen Lean Six Sigma Green Belt koulutusten organisaattorina, opiskelijoiden isäntänä, sekä koulutuksen aikaisten
projektitöiden yhtenä tukihenkilönä. Yritys on panostanut näihin koulutuksiin kohtuullisen
suuren summan rahaa vuositasolla. Itseäni kuten muitakin tahoja kiinnostaa tietää, että
hyödyntävätkö koulutuksen käyneet asiantuntijat, tai onko heillä ylipäätään mahdollisuutta
hyödyntää osaamistaan päivittäisessä työssään.
Yrityksen intranetin (2020) koulutussivujen tarjonnasta löytyy kaikille esihenkilöasemassa
oleville valmentavan johtamisen koulutusta yhteistyökumppanin järjestämänä. Minkäänlaista
tutkimusta ei kuitenkaan ole tehty siitä, kuinka johtaminen ilmenee käytännössä
työyhteisössä. Tätä tietoa tarvitaan, jotta tulevaisuudessa on mahdollista terävöittää
tarjontaa sekä kohdistaa eri koulutuksia oikeisiin tehtävärooleihin.
Väärinkäsitysten välttämiseksi on todettava, että tämä opinnäytetyö ei liity itsessään Leaniin,
Six Sigmaan, tai niihin yhdessä, vaan käyttää kyseistä osaamista koulutuksen kautta itselleen
saaneita henkilöitä tutkimuksen kohderyhmänä. Tämän opinnäytetyön lukijan ymmärryksen
tukemiseksi voidaan todeta, että Lean mielletään usein ja valitettavasti osittain virheellisesti,
eri toiminnoissa ilmenevien turhien tekemisten, eli hukkien jahtaamisena ja poistamisena.
Yritystoiminnassa on keskitytty perinteisesti resurssitehokkuuteen. Tällä ajattelumallilla
toimiville organisaatioille on tärkeää, että kaikki työntekijät, koneet sekä muut resurssit ovat
mahdollisimman työllistettyjä. Todellinen toiminnan tehokkuus syntyy kuitenkin keskittymällä
virtaustehokkuuteen. Virtaustehokkuus syntyy prosesseissa, joiden keskiössä on asiakkaalle
jalostettava tuote tai palvelu. Kun tavoitteeksi asetetaan asiakkaan kokema laatu ja prosessin
läpimenoaika, tarjoaa Lean loistavat keinot niiden saavuttamiseksi. Jos tavoite ja keinot
menevät sekaisin, keskitytään vääriin asioihin ja toiminta ei parane. (Modig & Åhlström 2013,
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9, 13, 17, 93.) Lean filosofiaa pitää osata soveltaa kulloiseenkin liiketoimintaympäristöön. Se
vaatii perehtymistä, kouluttautumista ja kokemusta.
Lean filosofiaa johtamisessaan menestyksekkäästi käyttävät yritykset lähestyvät asiaa
asiakastarpeen ja sen vaihtelun ymmärtämisen kautta. Kun toiminta, sen suunnittelu sekä
kehittäminen perustuvat lähtökohtaisesti virtaustehokkuuteen ja arvon tuottamiseen
asiakkaille, ei hukkaa pääse juuri syntymään. Six Sigma on taas matemaattiseen
ongelmanratkaisuun perustuvaa prosessien kehittämistä. Asialle omistautuneen Six Sigma
(2020) internetsivuston mukaan sen avulla pyritään jatkuvaan prosessin kehittämiseen
pienentämällä siinä ilmenevää vaihtelua. Kun toiminnassa havaitaan ongelma, pureudutaan
siihen kaiken saatavissa olevan datan kautta, pyrkien ymmärtämään juurisyyt sen taustalla.
Kun Leania ja Six Sigmaa käytetään yhdessä ja ammattitaitoisesti, on yrityksellä mahdollisuus
kehittää toimintaansa johdonmukaisesti entistä paremmaksi asiakkaiden ääneen ja
toiminnasta saatavaan dataan pohjautuen.
1.3

Tutkimusongelma, tarkoitus ja tavoite

Yrityksen ongelma on se, että vaikka se panostaa valmentavaan johtamiseen kaikilla tasoilla,
puuttuu siltä tutkimustietoa siitä miten varsinkin sen asiantuntijaorganisaatioiden
päivittäisessä toiminnassa toteutuu valmentavan johtamisen elementit. Tietoa ei myöskään
ole siitä, onko asiantuntijoilla mahdollisuus käyttää osaamispotentiaaliaan työtehtävissään.
Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutkia, minkä tyyppistä valmentavaa johtamista
yrityksessä ilmenee, millä valmentavan johtamisen tyyleillä asiantuntijat kokevat heitä
johdettavan ja mahdollistaako johtaminen heidän osaamispotentiaalinsa käyttämisen
päivittäisessä työssään (Kuvio 2).

Kuvio 2: Tutkimuksen kohderyhmä ja ongelma.

10

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten asiantuntijat kokevat itseään johdettavan ja
saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen saaneilla, asiantuntijatehtävissä
toimivilla henkilöillä mahdollisuus käyttää saatua osaamistaan päivittäisessä
työssään?
2. Miten eri valmentavan johtamisen tyylit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
3. Miten eri valmentavan johtamisen tyypit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
4. Mitä asiantuntijatehtävissä työskentelevät ihmiset kehittäisivät itseensä
kohdistuvassa johtamisessa?
Yrityksessä työskentelee useampi sata asiantuntijaa eri liiketoimintaryhmissä, jotka ovat
tämän opinnäytetyön tutkimuksen perusjoukko. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui
asiantuntijoista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen vuonna 2019 saaneet henkilöt (Kuvio
2) siksi, että heiltä on saatavissa johtamisen kokemisen lisäksi uuden osaamisen
mahdollistamisesta ja sen käyttämisestä tietoa. Kohderyhmä kattaa kaikki yrityksen liike- ja
tukitoiminnot. Suoritettuaan Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen on kohderyhmän
kuuluville henkilöille syntynyt ymmärrys Lean leadership: stä – Lean johtajuudesta, minkä
keskiössä ovat aivan samat elementit kuin tämän työn varsinaisessa aiheessa, eli
valmentavassa johtamisessa ja sen ilmenemisessä käytännössä.
Lean -johtamisfilosofiaa voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan niin, että työn parantaminen
kuuluu henkilöstön tehtäviin samanaikaisesti esihenkilön auttaessa heitä itseään kehittymään
(Torkkola 2015, 113). Larry Millerin (2020) mukaan se on päivittäisessä tekemisessä
ilmenevää työntekijöiden haastamista ja haasteiden tunnistamista, sekä niihin ohjauksen,
taitojen, välineiden ja suunnan tarjoamista. Miller (2020) korostaa sen olevan myös
osallistavaa, kokeiluihin ja yhteistyöhön kannustavaa, palkitsevaa johtamista yhteistä
toiminnan arviointia unohtamatta. Koulutustaustastaan johtuen kohderyhmään kuuluvilla
henkilöillä on hyvät valmiudet arvioida sitä, ilmeneekö heidän itseensä kohdistuvassa
johtamisessa edellä mainittuja piirteitä.
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2

Valmentavan johtamisen teoria

Aikanaan ihmisten suhteet perustuivat valta-asemaan yhteisössä. Poikkipuolisia ilmaisuja
vältettiin, koska siitä saattoi seurata ongelmia. Nyky-yhteiskunnassa ymmärretään, että
vuorovaikutuksen tulee olla avointa, kunnioittavaa sekä rehellistä. Asemansa puolesta
auktoriteetti ihminen ei voi enää määrätä sitä mitä ja milloin muut saavat puhua. Esihenkilöt
tiimeineen kykenevät löytämään keinot rakentavaan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Se
antaa hyvän lähtökohdan ratkaisujen löytämiseen arjen haasteisiin. (Dunderfelt 2014, 85-86.)
Entisaikaan johtajat verkostoituivat ainoastaan toistensa kanssa ja tekivät päätökset
keskenään kabineteissa muilta salassa. Johtajuus on paljon muutakin kuin saatu titteli tai
valta-asema – se on vuorovaikutusta, vaikuttamista ja vaikutetuksi tulemista, kahden tahon
välillä tai paremminkin välissä. Nykypäivänä valtaa saa viestimällä, jakamalla tietoa avoimesti
yrityksen arvoista ja kulttuurista, sekä nostamalla vaikutuspiirissään olevien itsetuntoa. Isosta
toimistohuoneestaan käskyjä jakeleva esihenkilö synnyttää myötähäpeää eikä nauti
kenenkään kunnioitusta. (Saksi 2016.) Kun opettelee johtamaan itseään, on mahdollisuus
myös johtaa muita paremmin (Johtajuus.info 2020).
Nykypäivän johtajilla ei voi olla vastauksia kaikkiin heiltä kysyttyihin kysymyksiin. Yritysten on
siirryttävä perinteisen käskyttävän johtamisen ja tasapäistämisen kulttuurin maailmasta
toisenlaiseen, yksilön tukemisen ja ohjaamisen perustuvaan johtamiseen. Se mahdollistaa
henkilöiden sopeutumisen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön, luoden innostuneen ja
sitoutuneen ilmapiirin. (Ibarra & Scoular 2019.) Esittämällä näkemyksiään ja ottamalla
vastuuta asioista, sekä auttamalla muita oman ammattitaitonsa avulla, jokainen kykenee
ottamaan palan johtajuutta itselleen (Saksi 2016). Avoin ja läpinäkyvä johtaminen on avain
menestykseen. Se toteutuu käytännössä valmentavan johtamisen kokonaisuuden (Kuvio 3)
osaamisella arjen työelämässä.
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Kuvio 3: Valmentavan johtamisen kokonaisuus.
Työ- ja elinkeinoministeriö (2018) julkaisi tiedotteen, alaisuudessaan toimivan Työelämä2020
-hankkeen tilaaman ja Filosofian Akatemian toteuttaman, suomalaista johtajuutta laajaalaisesti käsittelevän verkostotutkimuksen tuloksista. Lopputulemana raportoitiin kolme
selkeästi vahvaa osa-aluetta ja kolme heikompaa ominaisuutta. Suomalaisten johtamistapojen
kehittämisen kohteina tutkimus pitää avoimen ja ihmisläheisen keskustelukulttuurin, sekä
innostamisen ilmapiirin luomista. Tulosten mukaan kunnianhimoa ei myöskään löydy
tarpeeksi. Vahvoina ominaisuuksina tutkimus nostaa esiin maanläheisyyden, jolloin
hierarkioiden korostaminen jää vähemmälle. Myös vankka asiaosaaminen ja saman arvopohjan
jakaminen henkilöstönsä kanssa katsottiin vahvuuksiksi. Voidaan kuitenkin todeta, että juuri
nämä vahvuuksina esiin nostetut asiat eivät välttämättä enää ole tämän päivän, eivätkä
tulevaisuuden johtamisessa ja johtajuudessa korostettavia asioita. Tutkimuksen osoittamat
kehitystä vaativat ominaisuudet ovat niitä, mihin suuntaan johtajuutta pitää kehittää.
Hankkeen johtaja Margita Klemetti korostaakin, että juuri vuorovaikutteinen ja läsnä oleva
johtajuus luo pohjan vahvalle luottamukselle työyhteisöissä. (Työ- ja elinkeinoministeriö
2018.)
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2.1

Valmentavan johtamisen piirteet

Kiire ja eriasteinen kärsimättömyys on yksi johtamisen negatiivisista ilmiöistä. Esihenkilön on
äärimmäisen tärkeä ottaa itselleen aikaa ja pysähtyä aistimaan työyhteisön tunnelmaa ja
ilmapiiriä. (Jabe 2017, 254.) Kun esihenkilöllä on valmentavan johtamisen piirteet (Kuvio 4)
omaksuttuna, hänellä on mahdollisuus ymmärtää kokonaisuutta sekä käsittää asioiden syyseuraussuhteet paremmin.

Kuvio 4: Valmentavan johtamisen piirteet.
2.1.1

Erilaisuuden hyödyntäminen

Esihenkilön asemassa olevan ihmisen on hyvä ymmärtää, että hänen alaisensa ovat kaikki
erilaisia persoonia. Hän usein ajattelee alaisillaan olevan samat innostuksen syttymisen
lähteet sekä toimintaa ohjaavat arvot kuin itsellään. Moni yllättyykin huomatessaan, että
ihmisiä motivoivat hyvin erilaiset asiat mitkä puskevat heitä suoriutumaan hyvin tehtävistään.
Erilaisuutta pitäisi siis pyrkiä hyödyntämään vähättelyn sijaan. Valtava määrä osaamista ja
potentiaalia jää hyödyntämättä, jos johtamisasemassa oleva henkilö ei ymmärrä alaistensa
vahvuuksia. Yhtenä erilaisuuden hyödyntämisen esteenä voi nähdä johtajien keskinäisen
samankaltaisuuden. (Jabe 2017, 9.)
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2.1.2

Luottaminen

Työelämän yksi keskeisimmistä ominaisuuksista on luottamus. Usein sitä pidetään itsestään
selvyytenä. Se näyttäytyy kuitenkin silloin, jos se puuttuu tai on hauraalla pohjalla.
Pinnallinen juttelu tai yksipuolinen kommunikointi eivät ole omiaan lisäämään luottamusta,
vaan se syntyy toisten kunnioittamisesta, avoimesta kommunikoinnista ja
vastavuoroisuudesta. Siinä ihminen kohtaa toisen ihmisen tasavertaisena, avoimena
keskustelukumppanina. (Turtio 2017, 125-126.)
Valmentava johtajuus pohjautuu hyvään luottamukseen osapuolien välillä. Siinä ei ole mitään
numerointia tai miten ja missä järjestyksessä tehdä ja suorittaa. Se on holistinen tapa toimia
yhteisössä, vaikuttaa ihmisiin ja tulla myös itse vaikutetuksi toisten toimesta. Kun ihminen
kohdataan aidosti ja arvostavasti, sekä hänet otetaan mukaan tavoitteiden asetantaan ja
ongelmaratkaisutyöhön, saa organisaatio ja yksittäinen tiimi hyödynnettäväkseen henkilön
koko osaamispotentiaalin. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 9, 43.)
2.1.3

Oppimisen tukeminen

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen (2017) mukaan 69 %
vastaajista kokee ettei työnantaja tunnista heidän vahvuuksiaan. Vielä huolestuttavampi luku
on asiantuntijoiden keskuudessa, joista neljä viidestä sanoo osaamisensa olevan pimennossa
organisaatioltaan (Aaltonen, Ahonen, & Sahimaa 2020, 237).
Yhdysvalloissa tehdyn, 25 eri teollisuuden alaa käsittäneen, laajan tutkimuksen mukaan noin
40 % työntekijöistä uskoo esihenkilönsä tukevan heidän osaamistaan ja osaamisen
kehittymistään nykyisissä tehtävissään. Vielä pienempi osa henkilöistä kokee, että heitä
tuetaan ja valmistellaan mahdollisia tulevaisuuden rooleja varten. (Gartner 2018.)
Valmentava esihenkilö haluaa alaistensa kehittyvän samalla ymmärtäen, että se ei ole pois
häneltä itseltään. Johtajan rooli on varmistaa ja tarjota sellaiset olosuhteet missä saa yrittää
ja oppia ilman, että epäonnistumista tarvitsee pelätä. Suorituksia ja oppimista arvioidaan
yhdessä, katsoen positiivisuuden kautta tulevaan. Esihenkilöltä vaaditaan hyvä itsetuntemus
ja -luottamus, jotta hän pystyy oikeasti ajattelemaan alaistensa parasta. (Ristikangas &
Ristikangas 2013, 14-15.)
Omaan sekä toisten ihmisten kehittymiseen pystyy vaikuttamaan palautteenannolla.
Esihenkilön on ensin pohdittava omia toimintapajojaan sekä ajatusmallejaan kyetäkseen
edistämään alaistensa kehittymistä. Sellainen esihenkilö, joka uskoo henkilöstönsä kykyyn
oppia ja kehittää toimintaa panostaa myös siihen. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014.)
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2.1.4

Tunteiden ymmärtäminen

Vuorovaikutustilanteet ovat aitoja tilanteita ja niihin sisältyy aina tunteita. Niissä tarvitaan
sosiaalista kyvykkyyttä ja tilannetajua. Kuuntelu- ja keskustelutaitojen, sekä esihenkilö- ja
yhteistyötaitojen lisäksi tarvitaan empatiakykyä ja tunnetietoisuutta. (Salmimies & Ruutu
2014, luku 4.)
Yritysten jatkuvasti tehostaessa toimintaansa on helppo langeta siihen ansaan, että pelkän
viestinnän keinoin on mahdollista saada ihmiset sitoutumaan esimerkiksi lean -filosofiaan tai
jatkuvan kehittämisen toimintamalliin. Kun henkilöitä arvostetaan ja heidän tunteitaan
kuunnellaan, sytyttää se motivaation kehittyä ja kehittää. Ilmapiirin ollessa sellainen missä
jokainen saa tuntea, olla sekä kasvaa sellaisena kuin on, syntyy perusta tulevaisuuden
menestykselle. Organisaatioissa missä esihenkilöt omaavat hyvät tunnetaidot, henkilöstö on
tyytyväisempää. Myös työn tulos on parempaa, niin asiakkaiden kuin yrityksenkin
näkökulmasta. On mahdollista, että jatkuvan kehittämisen kulttuuri rakentuu organisaatioon
sen seurauksena kun ihmiset kokevat olevansa arvostettuja, sekä saavat tehdä
merkityksellisiä työtehtäviä. (Rantanen ym. 2020, 64, 220, 272.)
2.1.5

Kuunteleminen

Työn merkityksellisyys on teema mitä ei voi jättää huomiotta alkaneen vuosikymmenen
työelämässä. Se leikkaa läpi aina yksilöistä organisaatioiden kautta koko yhteiskunnan
rakenteisiin. Kaikkien, roolista riippumatta, on ymmärrettävä sen funktio tulevaisuuden
yhtenä menestyksen avaimena. (Aaltonen ym. 2020, 55.)
Yrityksen johdon rooli on ollut perinteisesti kertoa mitä tehdään ja miksi tehdään.
Työntekijät ovat saaneet mahdollisesti päättää, miten annettu tehtävä tehdään – aina ei
tilanne toki ole näinkään hyvä. Ihmisen motivaatio laskee jos vaikutusmahdollisuus yhteisiin
asioihin ja kokonaisuuteen on pieni. Johdon on syytä pyrkiä saamaan esiin työntekijän ääni.
Se ei tarkoita negatiivista, kritisoivaa palautetta vallalla olevista käytännöistä tai
olosuhteista, vaan rakentavaa ja myönteistä nykytilan kyseenalaistamista. Näitä asioita ovat
sekä omat, että vertaistensa uudet ajatukset toiminnan muuttamiseksi ja huolien, että riskien
esiin nostaminen. Tämä on yrityksen tulevaisuuden menestyksen ja muuttuvassa
toimintaympäristössä selviytymisen kannalta erittäin tärkeää. Varsinkin
asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta vastuussa olevat henkilöt pystyvät harvoin
tekemään päätöksiä omaan asiaosaamiseensa perustuen. Heidän on luotettava toisten
antamiin näkemyksiin ja tietoon. Kun ihmiset kokevat, että organisaatiossa saa ilmaista
itseään ja ajatuksiaan ilman pelkoa arvostelusta, vähentää se henkilöstön lähtöaikeita sekä
vaihtuvuutta. Se lisää luottamusta yrityksen johtoon ja omaan esihenkilöön. Myös ihmisen
kokema merkityksellisyyden ja oikeudenmukaisuuden tunne työssä lisääntyy ja käsitys oman
työuran edistymisestä vahvistuu. (Berlin 2019, 71-73.)
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2.1.6

Kannustaminen

Valmentava esihenkilö haastaa ja kannustaa ihmisiä kyselemällä ja kuuntelemalla. Henkilö
oivaltaa ja löytää itse ratkaisut haasteisiin kun hänet ohjataan ajattelemaan asiaa syvemmin.
Näillä keinoilla esihenkilö kykenee auttamaan työntekijöitään parantamaan suorituskykyään.
Tämä myös kannustaa ihmisiä jatkossa tuottamaan herkemmin uusia ideoita sekä käyttämään
taitojaan rohkeammin. (Kurttila & Aalto 2015, 19.)
Cable (2018) kirjoittaa arvostavasta ja nöyrästä, mutta samalla rohkaisevasta johtamisesta.
Työntekijät, jotka tekevät varsinaisen työn, tietävät useimmiten paremmin kuin
esihenkilönsä, kuinka laadukas lopputulos saadaan aikaan. Kuuntelemalla ja kunnioittamalla
ihmisten ideoita sekä rohkaisemalla heitä kokeilemaan uusia lähestymistapoja työn
parantamiseksi johto kannustaa työntekijöitä antamaan enemmän itsestään työn
kehittämiseen. Esihenkilöiden kannattaa mahdollisuuksien mukaan luoda olosuhteet, aika
sekä paikka ideoiden kokeilulle. Tämä on hyvä tilaisuus saada ihmiset ylittämään itsensä ja
keksimään asioita mitä ei normaalin työnteon yhteydessä välttämättä ehdi tekemään.
Tarkoitus on siis auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä määrätietoisiksi, motivoituneiksi ja
energisiksi jotta he voivat antaa parhaansa työssään. Parhaita keinoja esihenkilölle tähän on
omaksua palvelevan johtajan nöyrä ajattelumalli. Palvelevat esihenkilöt pitävät keskeisenä
roolinaan tiiminsä palvelemista heidän kokeilujensa ja kehittymisensä aikana. He tarjoavat
konkreettista ja henkistä tukea samalla kun poistavat esteitä henkilöstönsä tekemisen tieltä.
(Cable 2018.)
2.1.7

Arvostaminen

Edellä mainitulla tyylillä johtavat esihenkilöt tuntevat omat puutteensa ja vahvuutensa. Sen
myötä heillä on nöyryyttä, rohkeutta ja ymmärrystä myöntää, että muiden ihmisten
asiantuntijuudesta ei ole haittaa heille, vaan päinvastoin. He nostavat esiin palvelemiensa
työntekijöiden ideoita ja ainutlaatuisia tuotoksia aktiivisesti. Näillä keinoilla he saavat luotua
sellaisen ilmapiirin ja oppimisen kulttuurin, missä ihmiset haluavat työskennellä ja olla aitoja,
osallistuvia jäseniä. (Cable 2018.)
Työterveyslaitoksen professori Jari Hakanen on todennut, että kiitoksen, palautteen
antamisen ja arvostuksen kanssa ei kannata säästellä. Aitous, arvostaminen, rohkaiseminen ja
empaattisuus ovat palvelevan esihenkilön keskeisiä ominaisuuksia. Näillä elementeillä on
suora yhteys työn imuun, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen omistautuu ja uppoutuu työhönsä
saaden siitä nautintoa. Työn imun kokemisella on välitön vaikutus yrityksen tuottavuuteen ja
varsinkin ihmisen hyvinvointiin. (Sarkkinen 2016.)
Esihenkilöistä saattaa joskus tuntua siltä, että arvostuksen osoittaminen työntekijöitä kohtaan
on vaikeaa. Gibson, O’Leary & Weintraub tekivät syvemmän tarkastelun eräässä

17

organisaatiossa aiheesta ja siinä ilmeni, että työntekijät eivät pitäneet arvostuksen
osoittamista ollenkaan vaikeana vaan päinvastoin. He kertoivat selkeästi miten esihenkilöt
voivat tehokkaasti ilmaista arvostavansa henkilöstöään. (Gibson, O’Leary & Weintraub 2020.)
Seuraavaksi on kerrottu työntekijöiden ohjeita arvostuksen osoittamisesta johtamisesta
vastuussa oleville ihmisille saman artikkelin pohjalta.
Esihenkilön on kommunikoitava ja osoitettava huomiota usein vaikka hän viettäisikin aikaa
säännöllisesti henkilöstönsä kanssa. Aina mahdollisuuden tullen kannattaa tervehtiä ja kysyä
kuulumisia, sillä nämä hetket ovat arvokkaita ihmisille ja antavat heille kokemuksen
huomatuksi tulemisesta. (Gibson ym. 2020.)
Esihenkilön on muistettava antaa monipuolista palautetta, koska ihmiset haluavat tietää,
mistä he suoriutuvat hyvin ja missä asioissa heillä on kehittymismahdollisuuksia. Ihmiset
kokevat, että palautteen - positiivisen ja kehittävän - saaminen oli yksi tärkeimmistä asioista,
joka saa heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Kiitoksen saaminen esihenkilöltä tuntuu
hyvältä, mutta jos koskaan ei saa parannusehdotuksia ihminen kyseenalaistaa positiivisen
palautteen aitouden. Jos taas saa ainoastaan kriittistä palautetta, ihmisen motivaatio ja
kiinnostus työtään kohtaa laskee, koska hän kokee ettei koskaan tee mitään oikein. Keino
onnistuneeseen palautteen antamiseen on se, että erottaa selkeästi kehittävän palautteen
positiivisesta. Yleisesti käytetty hampurilaismalli, missä negatiivinen palaute annetaan
kahden positiivisen asian välissä ainoastaan hämmentää ihmisiä. Kokemus on osoittanut, että
ne ketkä tarvitsevat enemmän kehittävää palautetta kuulevat ainoastaan esihenkilönsä
kertomat positiiviset asiat ja ne keille myönteinen palaute kuuluu menestyksensä vuoksi,
kuulevat vain negatiiviset asiat positiivisten välistä. (Gibson ym. 2020.)
Esihenkilön kannattaa keskustella kehittymis- ja uramahdollisuuksista ihmisten kanssa, sillä
he haluavat tietää millaisia uranäkymiä heillä mahdollisesti on. Ihmiset tulkitsevat
arvostukseksi sen, kun esihenkilöt keskustelevat heidän kanssaan kasvumahdollisuuksista tai
tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa tehtäväkenttää. Jos johto sivuuttaa ihmisten kehityksen
käsittelemisen, henkilöstö pitää sitä osoituksena siitä, että heillä ei ole todellista roolia
organisaatiossa. (Gibson ym. 2020.)
Esihenkilön on myös pyrittävä mahdollistamaan henkilöstön joustava työskentely tarjoamalla
etätyömahdollisuus sekä muita joustavia työaikakäytäntöjä. Ihmiset kokevat nämä asiat
tärkeäksi arvostuksen ja luottamuksen osoitukseksi. Arvostuksen osoittamisesta kannattaa
tehdä tapa ja harjoittaa sitä itselleen luontaisilla keinoilla. Valikoima on rajaton suullisen
kiitoksen antamisesta aina tavara- ja rahapalkkioihin. (Gibson ym. 2020.)
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2.2

Valmentavan johtamisen hyödyt

Useita yrityksiä perustanut ja pitkän uran toimitusjohtajana tehnyt Keith Miller (2020) on
jakanut näkemyksiään valmentavan johtamisen hyödyistä. Valmentavassa johtamisessa on yksi
piirre mitä ei muista johtamistyyleistä löydy. Se on ihmisten rohkaiseminen kokeilemaan uusia
ideoita ja asioita itsenäisesti. Valmentavat esihenkilöt ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneita
auttamaan muita maksimoimaan oman menestyksensä ja delegoivat siksi haastavia tehtäviä
tarjoten silti olosuhteet, menetelmät sekä välineet, joita ihmiset tarvitsevat menestyksen
löytämiseksi. He käyttävät empatiaa ja itsetietoisuutta luodakseen ympäristön mikä
kannustaa jokaista hänen tiimissään olevaa henkilöä kehittämään vahvuuksiaan. Tällaiset
esihenkilöt kokevat menestyvänsä kun heidän tiiminsä menestyy. (Miller 2020.)
Valmentavalla johtamis- ja toimintatavalla pystytään vaikuttamaan myönteisesti asiakkaiden,
niin ulkoisten kuin sisäistenkin, kokemukseen yrityksestä ja sen toiminnasta. Hyvällä
johtamisella on vaikutus työntekijäkokemukseen, ja tuoreimmat tutkimustulokset osoittavat,
että tyytyväiset työntekijät palvelevat asiakkaitaan lähes puolet paremmin kuin
tyytymättömät kollegansa. Valmentavalla johtamisella on siten suora vaikutus asiakkaan
kokemaan palvelun laatuun sekä yrityksen tulokseen. (Ristikangas & Grünbaum 2014.)
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3

Valmentava johtaminen käytännössä

Kaikki edellä läpikäydyt valmentavan johtamisen tunnusomaiset piirteet esiintyvät käytännön
päivittäisjohtamisessa (Kuvio 5) vaihtelevilla painotuksilla riippuen esihenkilön
johtamistyylistä. Ihmiset ovat myös johtamistyypeiltään erilaisia, toisten pohjatessa
ohjaamiseen ja neuvomiseen, kun toiset taas luottavat enemmän vastuuttamiseen ja
oivalluttamiseen.

Kuvio 5: Valmentavan johtamisen ilmeneminen käytännössä.
3.1

Valmentavan johtamisen tyylit

Ibarra & Scoular (2019) esittelivät Harvard Business Rewiev -julkaisun artikkelissaan matriisin
(Kuvio 6) saadakseen johtavassa asemassa olevat ihmiset ajattelemaan, miten henkilöiden
valmentamisen saa tehtyä paremmin osana oppivaa organisaatiota. Matriisin pystyakseli
näyttää tiedon, ohjeiden ja neuvojen määrän minkä valmentaja antaa eri tyyleillä
valmennettavalleen. Vaaka-akseli osoittaa motivoivan energian sekä ideoiden määrän, jonka
valmentaja saa esiin valmennettavastaan eri tyyleillä.
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Kuvio 6: Valmentavan johtamisen tyylit (mukaillen Ibarra & Scoular 2019).
Seuraavissa kappaleissa on kuvattuna tarkemmin Ibarran & Scoularin (2019) esittelemät
valmentavan johtamisen tyylit. Näille tyyleille ei löydy yksiselitteisiä, määriteltyjä
suomenkielisiä vastineita, joten ne on käännetty mahdollisimman käytännönläheisiksi
kuvauksiksi tämän opinnäytetyön lukijaa ajatellen.
3.1.1

Valmiit ratkaisut (Directive)

Kertomiseen, neuvomiseen, suorien ohjeiden ja valmiiden ratkaisujen antamiseen perustuva
valmentava johtaminen on ennemminkin mentorointia. Se perustuu siihen, että kokenut,
asiansa osaava ja tunteva henkilö jakaa tietonsa kokemattoman, uransa tai tehtäväroolinsa
alkutaipaleella olevan ihmisen kanssa. Muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä
ei välttämättä ole hyväksi, että esihenkilöllä on suurempi tietovaranto kuin oppijalla.
Organisaation ongelmanratkaisukapasiteetti ei kasva, jos johtamisasemassa olevat henkilöt
jatkavat sitä mitä ovat aiemminkin tehneet - asioiden ratkomista toisten puolesta. Tässä
tyylissä on omat hyvät puolensa, mutta koska se perustuu suoriin ohjeisiin sekä neuvontaan,
oppijan omalle ajattelulle ei jää sijaa prosessissa. On hyvin mahdollista, että motivaatio ja
halu oppia vähenee. (Ibarra & Scoular 2019.)
3.1.2

Antaa olla (Laissez-faire)

Valmentava johtaminen ei välttämättä ole oikea ratkaisu joka tilanteeseen. Joskus ihmiset ja
se tiimi mihin he kuuluvat työskentelee hyvin sekä tuottavasti. Silloin oikea tapa on antaa
heidän olla ja tehdä työtään. Tälläisen tilanteen taustalla on todennäköisesti jo
pidempiaikaista valmentavaa johtamista, jolloin henkilöistä ja heidän tiimistään on
rakentunut itseohjautunut, ongelmien ratkaisuun kykenevä yksikkö. (Ibarra & Scoular 2019.)
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Edellä mainitun kaltaisia henkilöitä ja tiimejä ei saa jättää heitteille, vaan valmentavan
johtamisen tyylien sekä elementtien painotus rakentuu eri tavalla näissä tapauksissa.
3.1.3

Kysy ja kuuntele (Nondirective)

Kuuntelemiseen, kysymysten esittämiseen ja arvostelusta pidättäytymiseen perustuvalla Kysy
ja kuuntele tyylillä esihenkilö pyrkii saamaan ihmisistä esiin oivalluksia sekä kaiken viisauden
ja luovuuden mitä on mahdollista. Tavoitteena on auttaa henkilöä oppimaan ratkaisemaan
ongelmia sekä selviytymään erilaisista, haastavista tilanteista itsenäisesti. Valmennettava
ihminen kokee tämän tyylin todennäköisesti hyvin innostavaksi, mutta useimmille
esihenkilöille tämä ei ole luonnollinen tapa toimia. (Ibarra & Scoular 2019.)
3.1.4

Tilannetaju (Situational)

Tilannekohtainen valmentava johtaminen perustuu aina kyseisen ajanhetkeen ja käsillä
olevaan tarpeeseen. Kyse on suoran, neuvoihin perustuvan sekä kysyvän ja kuuntelevan tyylin
välissä olevasta alueesta, jonka tunnistamiseen tarvitaan kokemusta. Kaikkien oppivassa
organisaatiossa toimivien esihenkilöiden tulisi tähdätä tilannekohtaisen valmentamisen
asiantuntijoiksi. (Ibarra & Scoular 2019.)
3.1.5

Päätelmät valmentavan johtamisen tyyleistä

Työskenneltyään useiden kokeneiden johtajien kanssa tutkijat tekivät johtopäätöksen, että
esihenkilöiden pitäisi ensin opetella valmentamaan kysymisen ja kuuntelemisen tyylillä niin
kauan, että siitä tulee normaali johtamiskäytäntö. Tämän jälkeen edellä mainittua tyyliä voi
alkaa tasapainottamaan suorilla neuvoilla ja ohjeilla, kunhan tunnistaa, että sillä ei ole
motivaatiota laskevaa vaikutusta henkilöön ja tilanne on siihen muutenkin sopiva. (Ibarra &
Scoular 2019.)
3.2

Valmentavan johtamisen tyypit

Todellisuudessa jatkuva, johdonmukainen valmennus on harvinaista. Esihenkilöille asetetaan
vaatimuksia useilta tahoilta ja heihin kohdistuvat aikataulupaineet ovat suuria. Alaisten
taitojen ja oppimisen kehittämiseen varattu panos siirtyy helposti prioriteettilistalla yhä
alemmas. Erään nimettömän kyselyn mukaan henkilöstöjohto olettaa yleisesti, että
esihenkilöt käyttävät reilun kolmasosan (36 %) ajastaan alaistensa taitojen ja oppimisen
kehittämiseen. Todelliseksi määräksi paljastuikin vain 9 %, kun sama kysyttiin itse
esihenkilöasemassa olevilta ihmisiltä. Jotkin raportit osoittavat huolestuttavasti vieläkin
pienempiä lukuja. (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
Gartnerin (2018) tutkimuksesta saatujen 90 muuttujan analysoinnin jälkeen löytyi neljä
erilaista valmentavan johtajan tyyppiä. Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves
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artikkelin (2018) mukaan kaikkia neljää tyyppiä tavataan tasapuolisesti kaikilla aloilla.
Seuraavana on suomennettu ja kuvattu nämä neljä tyyppiä sekä päätelmät niistä, viitaten
samaan artikkeliin.
3.2.1

Opettaja (Teacher Manager)

Opettaja tyypin esihenkilöt valmentavat alaisiaan oman kokemuksen ja keräämänsä tiedon
pohjalta. Lähtökohtaisesti he antavat suoria ohjeita ja pyrkivät valmentamaan antamalla
neuvoja. Useimmiten taustalta löytyy pitkä kokemus asiantuntijarooleista ennen esihenkilön
rooliin astumista. Tämän tyyppisellä johtamisella on vahva korrelaatio Valmiit ratkaisut tyylin
johtamiseen sekä mentorointiin. (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
3.2.2

Kokoaikainen (Always-on Manager)

Kokoaikaista, jatkuvaa valmentavaa johtamista tekevä esihenkilö on ja pysyy ajan tasalla
henkilöstönsä kehityksestä sekä antaa palautetta erilaisista asioista. Heidän johtamisensa on
linjassa sen kanssa mitä HR-ammattilaiset yleensä ajattelevat johtajien tekevän. Saattaa
näyttää siltä, että nämä esihenkilöt ovat omistautuneimpia näistä neljästä tunnistetusta
tyypistä työntekijöidensä taitojen parantamiseen koska he pitävät sitä päivittäisenä osana
työtään. (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
3.2.3

Yhdistäjä (Connector Manager)

Yhdistäjiksi kutsutaan esihenkilöitä, jotka ymmärtävät etteivät itse ole joka osa-alueen
ammattilaisia. He antavat itse tukea ja palautetta vain niillä osa-alueilla, joihin heillä on
omaa osaamista. Muissa tapauksissa he yhdistävät alaisensa muualla yhteisössä tai
organisaatiossa toimiviin henkilöihin, joilta löytyy paras osaaminen ja kyvyt auttaa kussakin
asiayhteydessä. Yhdistäjät viettävät enemmän aikaa arvioidessaan työntekijöidensä tarpeita,
taitoja sekä kiinnostuksen kohteita kuin muut kolme tunnistettua valmentavan johtamisen
tyyppiä. (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
3.2.4

Kannustaja (Cheerleader Manager)

Kannustavan johtamistyypin esihenkilöt ovat hyvin käytännönläheisiä, antavat positiivista
palautetta ja antavat työntekijälle vastuun omasta kehittymisestään. He ovat käytettävissä ja
tukevat ihmisiä, mutta eivät toimi ennakoivasti työntekijöiden taitojen kehittämisessä kuten
muun tyyppistä johtamista tekevät esihenkilöt. (Managers Can’t Be Great Coaches All by
Themselves 2018.)
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3.2.5

Päätelmät valmentavan johtamisen tyypeistä

Gartnerin tutkimuksen tulosten mukaan Kannustaja tyyppi on edustetuin 29 % osuudella ja
Opettaja tyyppiä taas vähiten, 22 % kaikista esihenkilöistä. Muista tyypeistä ei tarkkaa lukua
ole saatavilla. Tutkimuksen oleelliset löydökset eivät kuitenkaan liity eri tyyppien yleisyyteen
vaan siihen, kuinka ne vaikuttavat työntekijöiden suorituskykyyn. (Gartner 2018.)
Tutkimuksen tuloksista paljastui kaksi yllätystä. Ensimmäinen oli se, että sillä käyttääkö
alaisensa kehittymisen tukemiseen aikaa 36 % tai 9 % (kts. 3.2 Valmentavan johtamisen
tyypit), ei näyttäsi olevan merkitystä. Kun valmentamisen hetket käytetään laadukkaasti, on
se tärkeämpää kuin siihen käytetty aika. Toinen yllättävä löydös ja vastoin yleistä luuloa oli
se, että Kokoaikainen tyyppisestä valmentamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Jatkuvan ja ehkä päällekäyvänkin valmentamisen kohteena olleet ihmiset pärjäsivät
huonommin kuin muiden valmentavan johtamisen tyyppien alaisuudessa toimivat henkilöt.
Heidän suorituskykynsä jopa laski tämän seurauksena. (Managers Can’t Be Great Coaches All
by Themselves 2018.)
Gartnerin tutkijat tunnistivat Kokoaikainen tyypin jatkuvan valmentavan johtamisen
negatiivisen vaikutuksen taustalta kolme pääasiallista syytä. Ensinnäkin jatkuvan palautteen
saaminen voi olla työntekijän kannalta ylitsevuotavaa ja haitallista. Toiseksi vähäinen
henkilöiden tarvitsemien taitojen arviointi saattaa johtaa merkityksettömien asioiden
valmentamiseen. Kolmanneksi antaumuksellinen keskittyminen ainoastaan henkilöiden
valmentamiseen ei jätä aikaa esihenkilön omien kykyjen ja osaamisen arviointiin sekä
tunnistamiseen. Kun työntekijän suorituskyvyn ja valmentavan johtamistyypin välistä yhteyttä
tutkittiin tarkemmin menestyi parhaiten Yhdistäjä tyypin valmentavaa johtamista harjoittava
esihenkilö (Kuvio 7). Heidän henkilöstönsä operoi kolme kertaa todennäköisemmin korkealla
suorituskyvyllä kuin muita valmentavan johtamisen tyyppiä edustavien alaiset. (Managers
Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
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Kuvio 7: Valmentavan johtamistyypin vaikutus työntekijän suoritukseen (mukaillen Wilesin
(2019) viittaama Gartner (2017) Manager Effectiveness Survey).
Gartnerin tutkijoiden mukaan Yhdistäjä tyypin toimintaan voi hakea yhtymäkohtia huippuurheilusta. Yksi, usein päävalmentaja ei yritäkään valmentaa ja hoitaa kaikkia vaadittavia
osa-alueita, vaan hän koordinoi kokonaisuutta ja ohjaa kehitystä oikeaan suuntaan. Yhdistäjä
hankkii tarpeen mukaan eri alojen ammattilaisia hoitamaan erikoisosaamista vaativia
tehtäviä. Esimerkkeinä voidaan tässä yhteydessä mainita vaikka ravitsemusasiat ja
voimaharjoitteluohjelman rakentaminen. (Managers Can’t Be Great Coaches All by
Themselves 2018.)
Tarvitaan todennäköisesti laaja ajattelutavan muutos, jos esihenkilöistä kautta linjan
halutaan saada Yhdistäjä tyypin valmentavaa johtamista harjoittavia ihmisiä. Esihenkilöiden
olisi syytä keskittyä enemmän kehityskeskustelujen laatuun kuin tiheyteen työntekijöidensä
kanssa. Sen sijaan, että keskustelee pelkästään yksittäisten ihmisten kanssa, kannattaa
keskustella myös koko tiimin kanssa ja kannustaa heitä valmentamaan toisiaan. On suotavaa
myös rohkaista muita kertomaan oman verkostonsa erikoisosaajista, jotta muutkin voivat
hyötyä heidän taidoistaan tarpeen tullen. (Managers Can’t Be Great Coaches All by
Themselves 2018.)

25

4

Valmentavan johtamisen käytännön edut ja haasteet

Valmentava johtaminen tarjoaa monenlaista etua ja vahvuuksia yritykselle. Valmentavalla
tyylillä johtavat esihenkilöt kykenevät luomaan vakaan ja positiivisen työilmapiirin sillä, että
he auttavat muita parantamaan omaa suoritustaan antamalla tärkeää ja kannustavaa
palautetta vaikeissakin tilanteissa. Kun johtaja ei piilottele mitään tiimiltään, vaan hän jakaa
tavoitteet selkeästi kaikkien kanssa, työntekijät tietävät mitä odottaa esihenkilöltään. He
varmistavat, ettei avoimia kysymyksiä jää roikkumaan vailla vastauksia ennen projektien
aloittamista. Tällä tavalla koko tiimillä on mahdollisuus ymmärtää asiat samalla tavalla.
(Miller 2020.)
Työntekijän käytettävissä olevat taidot lisääntyvät, kun valmentavaan johtamiseen sisältyy
myös mentorointia. Sen lisäksi, että lisääntynyt kompetenssi parantaa työn laatua sekä
tuottavuutta, luo se pohjaa organisaation sisältä tuleville uusille esihenkilöille jatkaa
valmentavan johtamisen tyylillä. Henkilöstön vaihtuvuus saadaan pienemmäksi kun
organisaation johtamistyyli on valmentava. Tällä tavalla myös hiljainen osaaminen säilyy ja
kasvaa, mikä saattaa antaa kilpailuetua yritykselle kireillä markkinoilla.
Liiketoimintaympäristöt ovat jatkuvan myllerryksen ja muutoksen keskellä. Ihmisten on
helpompi hyväksyä muutokset kun heitä johdetaan valmentavalla otteella. Siten myös
yrityksen on kokonaisuudessaan helpompi kestää muutoksia. (Miller 2020.)
Valmentavalla tyylillä johtavat esihenkilöt pystyvät tunnistamaan tiiminsä jäsenten keskeiset
kehittämisen osa-alueet ja ovat siten kykeneviä rakentamaan toimintasuunnitelman mikä
auttaa muuttamaan nykyiset heikkoudet lopulta vahvuuksiksi. Joskus johtajaksi palkataan
ihmisiä lyhyillä, jopa alle vuoden mittaisilla sopimuksilla koska nykyään organisaatiorakenteet
muuttuvat kohtuulliseen usein. Valmentava johtaminen ei välttämättä vaadi pitkäaikaista
sitoutumista. Sen on todettukin olevan tehokkainta, kun se on lyhytkestoista ja
kohdennettua. (Miller 2020.)
Valmentavan johtamisen ympäriltä on tunnistettavissa myös muutama heikko kohta. Ne eivät
koske itse johtamisen tapaa, vaan enemmänkin sen toteuttamista käytännössä. Ensimmäinen
haaste on se, että valmentavan johtamisen vaikutusten näkyminen ottaa aikaa. Tämä on yksi
organisaatioissa vähiten käytetyistä johtamistyyleistä, koska esihenkilöt tuntevat olevansa
liian kiireisä pysähtyäkseen ja auttaakseen muita heidän vastuualueillaan. Useat yritykset
kokevat etteivät voi tehdä investointia valmentavaan johtamiseen, koska sen tulosten
näkyminen vaatii paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Toiseksi valmentavan esihenkilön on oltava
kaikin puolin taitava johtamisessa. Valmennussuhteen tehokkuus riippuu mukana olevan
esihenkilön taidoista. Kun valmentavan johtamisen ominaisuudet toteutetaan huonosti tai ne
integroidaan tehottomasti, voi se aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Ilman asianmukaisia
valmennustaitoja on iso riski, että ihmiset saavat neuvoja, mitkä eivät koske heidän oikeita

26

taitojen kehittämisalueitaan. Useammassa yhteydessä on todettu, että mentorointi ei aina
ole oikea lähestymistapa. Jos valmentava esihenkilö joutuu työskentelemään kovemmin kuin
mentoroitava henkilö kykenee tuottamaan tuloksia, on syntynyt tilanne, joka johtaa
turhautumiseen ja pettymykseen. Valmennus vaatii molemmin puolista, avointa
yhteistyösuhdetta. On lisäksi tiedostettava, että kukin tilanne tarvitsee erilaisen
valmennustyylin. Ammattimainen valmentava johtaminen vaatii vahvan kokemuksen sekä
erityistä koulutusta. Epäilysten on syytä herätä jos joku sanoo johtavansa valmentavasti,
mutta ei usko kokemuksen tai koulutuksen antavan lisäarvoa siihen. (Miller 2020.)
Yhteenvetona haasteista ja eduista Miller (2020) toteaa, että valmentavan johtamistyylin
monet keskeiset edut ovat selkeästi mahdollista saavuttaa, kunhan organisaatio on valmis
investoimaan runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta positiivisten tulosten saaminen on
mahdollista.
Esihenkilön tärkein tehtävä on johtaa, poistaa esteitä ja luoda edellytykset sekä olosuhteet
sellaisiksi, että hänen tiiminsä jäsenet voivat onnistua parhaalla mahdollisella tavalla heille
osoitetuista tehtävistä. Meillä kaikilla on oma mielikuva ja käsitys hyvästä sekä huonosta
johtamisesta. Asia mikä mielletään hyvänä johtamisena jossain yhteydessä, saattaakin tuntua
toisessa kontekstissa huonona johtamisena. Tulevaisuuden johtamiselta edellytetään, että
henkilöstön osaamista ja potentiaalia on pystyttävä hyödyntämään paljon paremmin kuin
aiemmin. Ihmiset muuttuvat epäluuloisiksi ja heidän innostuksensa taso laskee, jos esihenkilö
keskittyy pelkästään asioiden johtamiseen. Johtajien on oltava nöyriä ja ymmärrettävä, että
kaikki osaaminen ja viisaus ei ole ainoastaan heillä. Yhtä lailla henkilöstöllä on
käänteentekeviä ideoita ja aloitteita. Vaikuttava johtajuus rakentuu siitä, millä tavalla
vaikuttaa toisiin ihmisiin sekä asioihin aiemmin luotujen, hyvin vaalittujen ja syvennettyjen
suhteiden kautta. Varsinaiseen johtamiseen jää enemmän aikaa, kun panostaa ensin
alaistensa oppimisen auttamiseen. (Järvinen 2020, 30, 34-35; Kostamo 2018.)
Kun organisaatio saavuttaa tai ylittää sille asetetut tavoitteet ihmisten saman aikaisesti
oppiessa sekä kehittyessä, säilyttäen samalla innokkuutensa että hyvinvointinsa, voidaan
todeta johtamisen olleen onnistunutta (Viitala & Jylhä 2019).
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5

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmät jaetaan tieteessä yleisesti laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin.
Laadullisen tutkimuksen aineisto on pienempi ja sen laatua korostetaan määrän sijaan.
Määrällisessä tutkimuksessa käytettävät aineistot ovat laajoja ja ne perustuvat numeeriseen
dataan. Tutkimuksen kysymykset määräävät kumpaa näistä menetelmistä kannattaa käyttää.
Usein tutkimuksissa kuitenkin käytetään niin laadullista kuin määrällistä menetelmää.
(RajatOn 2015.)
5.1

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista, eli määrällistä
tutkimusmenetelmää. Tällä menetelmällä saatu tulos on objektiivinen, eli tutkijalla ei ole
vaikutusta siihen. Määrällisessä tutkimuksessa aineisto kerätään kyselyiden, havainnoinnin tai
valmiiden tilastojen avulla. Kyselylomake on yleisin tapa tiedon hankkimiseen. Jos lomakkeen
kysymykset on standardoitu eli vakioitu, voidaan sitä kutsua myös survey-tutkimukseksi.
Vakioinnilla tarkoitetaan sitä, että kaikilta vastaajilta kysytään asiat täysin samalla tavalla.
Määrällisesti tutkittavia asioita ominaisuuksineen analysoidaan ja raportoidaan yleisesti
numeroiden avulla. Saatu tieto vastaa esimerkiksi kysymyksiin, kuinka usein jokin tapahtuu tai
miten paljon jotain on. Tuloksia kuvataan numeerisesti, grafiikan avulla sekä sanallisesti.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 182; Vilkka 2014, 13-15; Vilkka 2015, luku 4.)
Tutkittavan aineiston kerääminen, käsittely sekä sen analysointi ja tulkinta ovat
kvantitatiivisessa tutkimuksessa erillisiä vaiheita. Käsittely katsotaan alkavaksi kun
esimerkiksi kyselyllä saatu tieto on koottuna. Aineiston tarkistuksen jälkeen saadut tiedot
muokataan sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista tutkia ja analysoida
taulukkolaskenta- tai tilasto-ohjelmilla. (Vilkka 2014, 106.)
Kvantitatiivisen tutkimuksen onnistuminen edellyttää riittävän isoa ja edustavaa otosta
perusjoukosta. Sillä saadaan kartoitettua tutkittavan asian nykytila, mutta syyt tilan taustalla
jäävät useimmiten pimentoon. (Heikkilä 2014, 8.) Määrällisen tutkimuksen prosessilla (Kuvio
8) on selkeä polku alusta loppuun.
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Kuvio 8: Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet (mukaillen Heikkilä 2014, 9).
5.2

Käsitteet

Tämän opinnäytetyön valmentavan johtamisen teorian käsitteet on operationalisoitu ja
strukturoitu, eli määritelty mitattaviksi (Kuvio 9; Liite 1) ja vakioitu kysymyksiksi (Kuvio 10)
sekä vastausvaihtoehdoiksi (Liite 3) ennen aineiston keräämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että valmentavan johtamisen teoriasta johdettiin standardoidut kysymykset, joiden
vastauksien painotuksista pystyy tekemään päättelyn millä tyyleillä asiantuntijoita johdetaan
ja minkä tyypin valmentavia johtajia heidän esihenkilönsä ovat. Vakioinnilla varmistettiin se,
että kysymykset pystyttiin kysymään kaikilta samalla tavalla ja kaikilla oli mahdollisuus
ymmärtää kysyttävät asiat samalla tavalla. Tutkimuksen tulosta ei voida pitää luotettavana,
eikä sitä voida yleistää, jos kaikki tutkimukseen vastaajat eivät ymmärrä käsitteitä ja
kysymyksiä yhtäläisesti. (Vilkka 2014, 36-37, 134.)

Kuvio 9: Tutkimuksen käsitekartta.

29

5.3

Eettisyys

Jokaiselle tutkimuksen kohderyhmään kuuluneelle henkilölle lähetettiin linkki
kyselylomakkeeseen, niin ettei hänen ollut mahdollista nähdä kenelle muille sama kysely
annettiin täytettäväksi. Tulokset raportoitiin ainoastaan yritystasoisesti niin, ettei yksittäistä
vastaajaa tai hänen varsinaista työyksikköään voida tunnistaa. Aaltio-Marjosolan (2014)
mukaan tutkijan on sitouduttava tietojen käyttämiseen vain tutkimuksen tarkoituksiin ja
yrityksen hyväksi. Tätä yksityiskohtaisemmista kysymyksistä kieltäydytään eettisyyteen
vedoten.
5.4

Triangulaatio

Kun tutkimuksen tulosten analysoinnissa yhdistetään useampaa analyysimenetelmää,
kutsutaan sitä menetelmien triangulaatioksi. Tämän avulla on tarkoitus useasti lisätä
tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia. (Eriksson & Koistinen 2014.)
Tässä tutkimuksessa tuloksia tarkasteltiin niin määrällisen kuin laadullisen analyysien tavoilla
siitä syystä, että valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi osa tutkimuksen standardoiduista
kysymyksistä oli vapaa teksti tyyppisiä, vastaajan omaan sisällöntuottoon perustuvia avoimia
mielipiteitä. Valmiin vastausvaihtoehdon sisältäneiden kysymysten tulokset taulukoitiin,
laskettiin osuuksiksi ja analysoitiin vasten tutkimuskysymyksiä. Vapaan tekstin kysymyksien
vastauksista etsittiin toistuvuuksia ja sen jälkeen ne ryhmiteltiin teemoittain.
5.5

Reliabiliteetti ja validiteetti

Reliabiliteetilla eli luotettavuudella ilmaistaan sitä kuinka toistettavasti ja luotettavasti
tutkimuksessa käytetty mittari mittaa juuri haluttua ilmiötä. Toistomittaukset on yksi tapa
arvioida tätä. (Tilastokeskus 2020a.) Luotettavien eli reliaabelien tulosten saamiseksi tutkijan
pitää varmistaa, että tutkimuksen otos on riittävän iso ja se edustaa perusjoukkoa. Aineiston
keräämisen ja sen käsittelyn on oltava huolellista sekä virheetöntä. (Heikkilä 2014, 12.)
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä miten hyvin tutkimuksessa käytetty
mittaustapa mittaa sitä, mitä on tutkimuksessa ollut tarkoituksena mitata sekä oikeuttavatko
analysoinnissa käytetyt tiedot, tutkimusmenetelmät ja saadut tulokset tutkijan tuloksista
esittämät väitteet. (Tilastokeskus 2020b.) Tutkimuksen tekijän on varmistettava pätevyys
etukäteen tarkalla ja huolellisella suunnittelulla sekä tarkoin mietityllä aineiston keruulla.
Sen pitää sisältää tarpeeksi laajan ja selkeästi määritellyn perusjoukon sekä siitä tehdyn
edustavan otannan, että oikean sisältöiset ja kaiken kattavat kysymykset. (Heikkilä 2014, 11.)
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6

Tutkimuksen toteutus

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli tutkia minkä tyyppistä valmentavaa johtamista
yrityksessä ilmenee, millä valmentavan johtamisen tyyleillä asiantuntijat kokevat heitä
johdettavan ja mahdollistaako johtaminen heidän osaamispotentiaalinsa käyttämisen
päivittäisessä työssään. Yrityksessä työskentelee useampi sata asiantuntijaa eri
liiketoimintaryhmissä. Tästä ryhmästä valittiin kohteeksi Lean Six Sigma Green Belt koulutuksen vuonna 2019 saaneet asiantuntijat siksi, että heiltä on saatavissa johtamisen
kokemisen lisäksi uuden osaamisen mahdollistamisesta ja sen käyttämisestä tietoa.
Kohderyhmä kattoi koko yrityksen kaikki liiketoiminnot.
6.1

Tutkimusstrategia

Opinnäytetyön tutkimuksen lähestymistapana oli tapaustutkimus. Se on useasti käytetty
tutkimusstrategia kun tutkitaan yrityksiä tai organisaatioiden käyttäytymistä (Aaltio-Marjosola
2014). Tutkittavat tapaukset ovat ainutkertaisia ja niitä tutkitaan omassa erityisessä
ympäristössään. Tämän tyyppistä tutkimusta voidaan tehdä erilaisten aineistojen sekä
keinojen avulla, eikä se itsessään ole varsinainen tutkimusmenetelmä. Tapaustutkimus tulee
kyseeseen silloin kun tutkija on kiinnostunut jostain tietystä tapauksesta sekä ilmiöstä, eli
hän haluaa ymmärtää ensin mainittua jossain isommassa kontekstissa. Samoin jos tutkijan
kontrolli on vähäinen tapaukseen, aiheesta ei ole juurikaan tehty kokemusperäistä
tutkimusta, tutkimuksen kohteena on ajankohtainen ilmiö tai siihen pystytään hakemaan
vastauksia pääsääntöisesti miksi-, miten- ja mitä- kysymyksillä, kannattaa lähestymiseen
käyttää tapaustutkimusta. (Eriksson & Koistinen 2014; Leinonen 2020.) Koska yrityksessä ei
ole olemassa aiempaa tutkimustietoa ja kyseessä on ajankohtainen ilmiö, valinta osui
luonnollisesti tapauksen tutkimiseen.
Tapaustutkimusmetodologiaa moititaan välillä yleistettävyysongelmista koska tulos ei nouse
täysin suoraan datasta, vaan se perustuu pitkälti tutkijan arviointiin ja tulkintaan aineistosta.
Silloin kun tavoitteena on syvällinen ymmärrys ja tulkinta jostain tapauksesta sen omassa
ympäristössä, ollaan tiedon hakemisen tapojen kanssa kuitenkin lähellä tavallista käsitystä
yleistettävyydestä. (Aaltio-Marjosola 2014.)
Aaltio-Marjosolan (2014) mukaan on mahdollista, että tapaustutkimus synnyttää uusia
hypoteeseja sekä aihioita jatkotutkimuksia varten. Tämän tutkimuksen yhteydessä tapahtui
juuri näin ja sen tuottama jatkotutkimusehdotus on kerrottu myöhemmin tämän
opinnäytetyön viimeisessä kappaleessa.
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6.2

Tavoite

Koska yrityksessä ei ollut aiempaa tutkimustietoa olemassa, eikä valmentavan johtamisen
tyylien ja tyyppien ilmenemisestä ollut saatavissa tarkkoja vertailtavaksi kelpaavia lukuja, oli
tutkimuksen tavoitteena selvittää miten asiantuntijat kokevat itseään johdettavan ja saada
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen saaneilla, asiantuntijatehtävissä
toimivilla henkilöillä mahdollisuus käyttää saatua osaamistaan päivittäisessä työssään?
2. Miten eri valmentavan johtamisen tyylit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
3. Miten eri valmentavan johtamisen tyypit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
4. Mitä asiantuntijatehtävissä työskentelevät ihmiset kehittäisivät itseensä kohdistuvassa
johtamisessa?
Valmentavan johtamisen kokemisesta saatuja tuloksia peilattiin Ibarran & Scoularin (2019)
sekä Gartnerin (2018) tutkimuksen päätelmiin tyylien ja tyyppien eduista sekä heikkouksista,
mitkä on kuvattu aiemmin tämän työn kolmannessa pääluvussa.
6.3

Aineiston keruu

Tiedot kerättiin Microsoft Forms -sovelluksen sähköisellä kyselylomakkeella (Liite 3), mikä
rakennettiin käsitekarttaa (Kuvio 9; Liite 1) hyväksi käyttäen. Teoria johdettiin kysymyksiksi
(Kuvio 10) tämän työn valmentavan johtamisen teoriasta ja sen ilmenemisestä arjessa. Eri
valmentavan johtamisen piirteet näyttäytyvät käytännön työelämässä eri painotuksilla,
riippuen johtajan tyylistä ja tyypistä. Siksi kysymykset standardoitiin niin, että ne sisälsivät
pääosin monivalintakysymyksiä Likertin 4 -portaisella asteikolla, jolloin kunkin portaan taakse
pystyttiin laittamaan yksi kutakin tyyliä ja tyyppiä niiden ominaisuuksiin perustuen. Likertin 4
-portaista asteikkoa käytetään hyvin yleisesti mielipideasioita kysyttäessä (Vilkka 2014, 46).
Tällä ratkaisulla pyrittiin kysymysten vertailtavuuteen (Vilkka 2015, luku 4).
Kysely osoitettiin kaikille kohderyhmään, vuonna 2019 Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen
käyneet henkilöt, kuuluvalle 37 henkilölle. Kyselyn jakamiseen käytettiin jokaisen
kohderyhmään kuuluvan henkilökohtaista yrityksen tarjoamaa sähköpostiosoitteita. Tällä
varmistettiin se, että kaikilla oli yhtäläinen mahdollisuus osallistua kyselyyn vastaamiseen
(Vilkka 2015, luku 4). Jokaiselle lähetettiin saateviesti (Liite 2) ja sen mukana linkki
kyselylomakkeeseen, niin ettei henkilön ollut mahdollista nähdä kenelle muille sama kysely
annettiin täytettäväksi. Vilkan (2015, luku 4) mukaan on tärkeää, että kysely arvioidaan
ennen varsinaista toteuttamista kriittisesti esimerkiksi sen täytettävyyden, selkeyden ja
vastaamiseen kuluvan ajan suhteen. Kyselylomake testautettiin tutkijan kanssa samassa
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työyksikössä työskentelevillä asiantuntijoilla, jotka eivät kuitenkaan kuuluneet tutkimuksen
kohderyhmään. Saadun palautteen perusteella kysely oli rakennettu loogisesti ja se oli helppo
täyttää. Myös vastaamiseen kulunut aika oli testaajien mielestä riittävän lyhyt. Lopullista
versiota päivitettiin saatujen ehdotusten perusteella lisäämällä siihen kysymyslomakkeen
kohdat 7i ja 7j. Näiden avulla saatiin lisää syvyyttä tulosten analysointiin.

Kuvio 10: Teoriasta kysymyksiksi.
6.4

Analysointi ja raportointi

Vastauksia kyselyyn saatiin asiantuntijoilta kaikista liiketoimintayksiköistä, joten
kohderyhmän kattavuus asiantuntijajoukosta oli riittävä. Tutkija keräsi aineiston itsenäisesti
ilman muita osallisia sekä käyttäen vain yhtä kanavaa. Tällä tavalla saatiin minimoitua
virheiden määrä tai muut häiriöt tiedon laadussa. Kyselyn vastauksissa ei ollut havaittavissa
merkittävää hajontaa ja vapaan tekstin kommentit olivat vahvasti linjassa keskenään
vastaajasta riippumatta. Aineistosta pystyi tekemään tulkinnat ja saamaan vastaukset
tavoitteena olleisiin kysymyksiin. Vaikka kyselylle ei ole voitu tehdä toistomittausta, niin
voidaan kuitenkin todeta, että saadut tulokset ovat niin päteviä kuin luotettaviakin.
Olennaiset löydökset on kuvailtu sanallisesti, sekä millä tavalla eri asiat mahdollisesti
korreloivat toisiinsa (Vilkka 2014, 14). Kyselystä saatu aineisto käsiteltiin käyttäen
pääsääntöisesti Microsoft Office 365 -ohjelmiston työkaluja ja MS Forms -sovelluksen omaa
visuaalista tulosten raportointia. Minitab -tilasto-ohjelmaa käytettiin taustatietojen
tilastollisen merkittävyyden analysointiin.
Tulokset on raportoitu yritystasolla niin, ettei yksittäistä vastaajaa tai hänen varsinaista
työyksikköään voida tunnistaa.
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7

Tutkimustulokset

Kysely osoitettiin kaikille kohderyhmään, vuonna 2019 Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen
käyneet henkilöt, kuuluvalle 37 henkilölle ja vastauksia saatiin 26 henkilöltä (n = 26)
vastausprosentin ollessa näin 70 %. Tätä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä toteumana kun
huomioidaan tämän työn aikana yrityksessä käynnissä olleet yhteistoimintaneuvottelut sekä
suuri toimintamallin muutos. Myös koululaisten syysloma-aika vaikutti osaltaan
vastaajamäärään.
Taustatietoja (Kuvio 11) kerättiin niin henkilön liiketoimintayksiköstä, työpisteen sijainnista
esihenkilöön nähden kuin ikäryhmä- ja sukupuolijakaumasta. Tuloksia tarkasteltiin ja
analysoitiin kuitenkin pelkästään yritystasoisena, koska Minitab -ohjelmalla tehtyjen
regressio-, multiregressio- ja interval plot analyysien (Liite 4) jälkeen voitiin todeta, että
millään taustamuuttajalla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta, yhdessä tai erikseen,
tutkimuksen tuloksiin.

Kuvio 11: Taustamuuttujien jakaumat.
7.1

Lean Six Sigma osaamisen hyödyntäminen arjessa

Kysymyslomakkeen toiseen osioon sisältyneellä kysymyksellä numero viisi saaduilla
vastauksilla oli tavoitteena saada vastaus tämän työn tavoitteenasetannassa esitettyyn
kysymykseen; Onko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen saaneilla, asiantuntijatehtävissä
toimivilla henkilöillä mahdollisuus käyttää saatua osaamistaan päivittäisessä työssään?
Kyselyn tulos (Kuvio 12) osoittaa, että 24 vastaajaa, noin 92 % kaikista, on pystynyt
käyttämään Lean Six Sigma osaamistaan arjessa. Hieman huolestuttavaa on kuitenkin se, että
johtaminen ei näytä kannustavan osaamisen hyödyntämiseen, vaan 18 vastaajaa eli 75 %
heistä tekee sen itsenäisesti. Tuloksesta on tulkittavissa, että Lean Six Sigma ei välttämättä
ole kovin suurelle osalle päättäjiä tuttu filosofia ja menetelmä ja siten sen antamia hyötyjä,
muun muassa juurisyyanalyysien ja matemaattisen ongelmanratkaisun kautta, ei tunneta

34

välttämättä kovin hyvin. Positiivisena asiana voidaan kuitenkin todeta, että asiantuntijoilla on
laajasti mahdollisuus käyttää osaamistaan, joko omaehtoisesti tai johtamisen tukemana
kautta linjan.

Kuvio 12: Lean Six Sigma osaamisen käyttäminen arjessa.
7.2

Valmentavan johtamisen tyylit käytännössä

Kysymyslomakkeen osan kolme Vuorovaikutus (Kuvio 13) sekä osan neljä Tuki & ohjaaminen
sisältämien väittämien (Kuvio 14) avulla oli tavoitteena saada vastaus kysymykseen; Miten eri
valmentavan johtamisen tyylit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin kohdistuvassa
johtamisessa?
Väittämiin oli annettu valmiiksi vastausvaihtoehtot Likertin 4 -portaisella asteikolla, josta
vastaaja valitsi omasta mielestään kuvaavimman vaihtoehdon. Kuvioista on nähtävissä kuinka
vastaukset jakautuivat kunkin väittämän kohdalla. Vastausten hajonnan voidaan tulkita
olevan normaalia, eikä selkeää viitettä esimerkiksi kysymysten väärinymmärryksistä ole
havaittavissa.
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Kuvio 13: Vuorovaikutuksen väittämien tulokset.
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Kuvio 14: Tuen ja ohjaamisen väittämien tulokset.
Yksittäisten väittämien tulosten sisällä ei ole nähtävissä johdonmukaista painottumista
ääripäihin tai kahden suuntaista hajontaa. Tästä voidaan päätellä se, että aiemmin tässä
työssä mainituilla olosuhteilla ei ollut negatiivista vaikutusta tutkimuksen tulosten
luotettavuuteen.
Tulosten analysointia varten rakennettiin taulukko (Taulukko 1) minkä avulla tulkittiin
väittämiin annettuja vastauksia Ibarran ja Scoularin (2019) kuvailemia ja tämän työn
kolmannessa pääluvussa käsiteltyjä valmentavan johtamisen tyylien ominaispiirteitä vasten.
Taulukossa tyylit oli jaettu valmiiksi niiden vastausvaihtoehtojen kohdalle, mitkä vastasivat
kunkin piirrettä parhaiten. Riippuen vastausten jakaumasta ja painotuksesta kunkin väittämän
kohdalla, annettiin tyylille merkintä sen ilmenemisestä käytännössä. Esimerkiksi kohdan 8a
väittämään saadut vastaukset painottuivat selkeimmin vastausvaihtoehdoille yksi ja kaksi.
Siitä johdettuna taulukkoon tuli korostus näiden tyylien kohdalle, eli Antaa olla sekä Kysy ja
kuuntele. Kun kaikki kohdat oli käyty läpi, saatiin näiden merkintöjen summaksi 48 ja sen
avulla saatiin laskettua kunkin eri tyylin osuus kokonaisuudesta.

37

Taulukko 1: Valmentavan johtamisen tyylien ilmeneminen käytännössä.
Tuloksista on nähtävissä, että valtaosa eli 75 % vastaajista kokee heitä johdettavan Kysy ja
kuuntele sekä Tilannetaju tyyleillä. Kuuntelemiseen, kysymysten esittämiseen ja arvostelusta
pidättäytymiseen perustuvalla Kysy ja kuuntele tyylillä esihenkilö pyrkii saamaan ihmisistä
esiin oivalluksia, sekä kaiken viisauden ja luovuuden mitä on mahdollista. Tavoitteena on
auttaa henkilöä oppimaan ratkaisemaan ongelmia sekä selviytymään erilaisista haastavista
tilanteista itsenäisesti. Tilannetaju tyylinen valmentava johtaminen perustuu aina kyseisen
ajanhetkeen ja käsillä olevaan tarpeeseen. Kyse on suoran neuvoihin perustuvan sekä kysyvän
ja kuuntelevan tyylin välissä olevasta alueesta, jonka tunnistamiseen tarvitaan kokemusta.
(Ibarra & Scoular 2019.)
Työskenneltyään useiden kokeneiden johtajien kanssa Ibarra & Scoular (2019) tekivät
johtopäätöksen, että esihenkilöiden pitäisi ensin opetella valmentamaan kysymiseen ja
kuuntelemiseen perustuvalla Kysy ja kuuntele tyylillä niin kauan, että siitä tulee normaali
johtamiskäytäntö. Tämän jälkeen tätä tyyliä voi alkaa tasapainottamaan suorilla neuvoilla ja
ohjeilla kun tunnistaa, että sillä ei ole motivaatiota laskevaa vaikutusta henkilöön ja tilanne
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on siihen kaikin puolin sopiva. Kaikkien oppivassa organisaatiossa toimivien esihenkilöiden
tulisi tähdätä Tilannetaju tyylisen valmentamisen asiantuntijoiksi. (Ibarra & Scoular 2019.)
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista on pääteltävissä, että yrityksessä käytännössä
ilmenevät valmentavan johtamisen tyylit ovat hyvin pitkälle edellä mainittujen suositusten
suuntaiset, koska vain kahdeksasosa vastauksista antaa viitteen suoraan käskyttävään, Valmiit
ratkaisut tyylin johtamiseen ilman asiantuntijan oman harkinnan sekä päätösvallan
käyttämisen mahdollisuutta. Toki se on samalla selkeä kehittämisen kohde, mutta tilanne ei
ole akuutteja toimenpiteitä vaativa.
7.3

Valmentavan johtamisen tyypit käytännössä

Kysymyslomakkeen osan kolme Vuorovaikutus (Kuvio 13) sekä osan neljä Tuki & ohjaaminen
sisältämien väittämien (Kuvio 14) avulla oli tavoitteena saada vastaus kysymykseen; Miten eri
valmentavan johtamisen tyypit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin kohdistuvassa
johtamisessa?
Tähän tehtiin vastaava taulukko (Taulukko 2) kuin edellisen kappaleen valmentavan
johtamisen tyylien kohdalla. Riippuen vastausten jakaumasta kunkin väittämän kohdalla,
annettiin tyypille merkintä sen ilmenemisestä käytännössä. Esimerkiksi kohdan 8a väittämään
saadut vastaukset painottuivat selkeimmin kohtiin yksi ja kaksi. Siitä johdettuna taulukkoon
tuli korostus näiden kohdalle, eli Kannustaja sekä Yhdistäjä. Tällä kertaa väittämiin
annettujen vastausten tulemia peilattiin Gartnerin (2018) tutkimuksessa löydettyihin, tämän
työn kolmannessa pääluvussa käsiteltyjen valmentavan johtamisen tyyppien ominaispiirteisiin.
Tuloksista on tulkittavissa että valtaosa, lähes 70 % vastaajista, kokee heidän esihenkilönsä
olevan joko Yhdistäjä tai Kannustaja tyypin johtaja.
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Taulukko 2: Valmentavan johtamisen tyyppien ilmeneminen käytännössä.
Yhdistäjä tyypeiksi kutsutaan esihenkilöitä, jotka ymmärtävät etteivät itse ole joka osaalueen ammattilaisia. He antavat itse tukea ja palautetta vain niillä osa-alueilla, joihin heillä
on omaa osaamista ja muuten he yhdistävät alaisensa muualla yhteisössä tai organisaatiossa
toimiviin henkilöihin, joilta löytyy paras osaaminen ja kyvyt auttaa kussakin asiayhteydessä.
Yhdistäjät viettävät enemmän aikaa arvioidessaan työntekijöidensä tarpeita, taitoja sekä
kiinnostuksen kohteita kuin muut kolme tunnistettua valmentavan johtamisen tyyppiä.
Kannustaja tyypin esihenkilöt ovat hyvin käytännönläheisiä, tarjoavat positiivista palautetta
ja antavat työntekijälle vastuun omasta kehittymisestään. He ovat käytettävissä ja tukevat
ihmisiä, mutta eivät toimi ennakoivasti työntekijöiden taitojen kehittämisessä kuten muun
tyyppistä johtamista tekevät esihenkilöt. (Managers Can’t Be Great Coaches All by
Themselves 2018.)
Selkeä huomioitava piirre tuloksissa on se, että hieman yli viidennes vastaajista kokee
esihenkilönsä olevan Kokoaikainen tyyppiä edustava johtaja. Gartnerin (2018) tutkimuksen
mukaan tästä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Jatkuvan, ehkä päällekäyvänkin valmentavan
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johtamisen kohteena olleet ihmiset pärjäsivät tutkimuksen tulosten mukaan huonommin kuin
muiden valmentavan johtamisen tyyppien alaisuudessa toimivat henkilöt ja heidän
suorituskykynsä laski tämän seurauksena (Kuvio 15). Kokoaikainen tyypin jatkuvan
valmentavan johtamisen negatiivisen vaikutuksen taustalta on tunnistettu kolme pääasiallista
syytä. Ensinnäkin jatkuvan palautteen saaminen voi olla työntekijän kannalta ylitsevuotavaa
ja haitallista. Toiseksi vähäinen henkilöiden tarvitsemien taitojen arviointi saattaa johtaa
merkityksettömien asioiden valmentamiseen ja kolmanneksi antaumuksellinen keskittyminen
ainoastaan henkilöiden valmentamiseen ei jätä aikaa esihenkilön omien kykyjen ja osaamisen
arviointiin sekä tunnistamiseen. (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018.)
Gartnerin tutkimuksessa selvisi, että parhaiten menestyi Yhdistäjä tyypin valmentava
esihenkilö kun työntekijän suorituskyvyn ja valmentavan johtamistyylin välistä yhteyttä
tutkittiin tarkemmin. Heidän henkilöstönsä operoi kolme kertaa todennäköisemmin korkealla
suorituskyvyllä, kuin muita valmentavan johtamisen tyyppiä edustavien alaiset (Kuvio 15).
(Gartner 2018.)

Kuvio 15: Valmentavan johtamisen tyyppien vaikuttavuus suorituskykyyn (mukaillen Wilesin
(2019) viittaama Gartner (2017) Manager Effectiveness Survey).
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että yrityksen valmentavan
johtamisen käytännössä esiintyvät tyypit ovat oikeansuuntaiset. Huomiota on kuitenkin syytä
kiinnittää siihen, miten Kokoaikainen tyypin esihenkilöt saadaan keskittymään jatkossa
enemmän henkilöstönsä taitojen ja omien kykyjensä sekä osaamisensa realistiseen arviointiin.
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7.4

Asiantuntijoiden kehitysehdotukset itseensä kohdistuvaan johtamiseen

Kysymyslomakkeen osan viisi kysymyksiin saaduilla vastauksilla oli tavoitteena saada vastaus
kysymykseen; Mitä asiantuntijatehtävissä työskentelevät ihmiset kehittäisivät itseensä
kohdistuvassa johtamisessa?
Osan ensimmäinen kysymys oli asetettu pakolliseksi vastata. Siihen saatujen kommenttien
perusteella asiantuntijoihin kohdistuvassa johtamisessa suurin tarve on lisätä monipuolista
palautteenantoa sekä muuta vuorovaikutusta niin kahden kesken, kuin yleisestikin. Vastaajat
antoivat muun muassa seuraavanlaisia vapaatekstikommentteja:
”Enemmän palautetta ja vuorovaikutusta niin kahden kesken kuin yleisestikin.”
”Palautetta hyvää ja huonoa (kehittävää) pitäisi saada enemmän, jotta on paremmin
kartalla, tekeekö oikeita asioita vai onko ne yhden tekeviä viimepelissä.”
”Tiedon jakaminen on todella puutteellista, asioita pitää osata itse etsiä tai kysellä.
Mm. tuloksen ja laadun osalta ei ole yhtiön tulosjulkistuksia lukuun ottamatta
kertaakaan käsitelty parin viime vuoden aikana.”
”Ehdotuksia ja ideoita tulisi kuunnella ja jopa analysoida eikä tyrmätä heti.”
”Ehkä hieman enemmän kahdenkeskisiä keskusteluja.”
”Säännölliset 1to1 keskustelut ja coaching/valmentamistyylinen johtaminen
kyselemällä ja haastamalla.”
Vaikka jotkut vastaajista kokivat tilanteen olevan kohtuullisen hyvin tällä saralla jo nyt,
tunnistivat he silti vielä kehitettävääkin:
”Ajoittain kaipaisin lisää palautetta niin hyvistä kuin huonoistakin asioista, jotta
pystyisin kehittämään toimintaani oikeaan suuntaan. Toki tämäkin on jo nyt vähintään
hyvällä tasolla.”
”Vuorovaikutus esimieheni kanssa on sinänsä erinomaista, mutta sitä tapahtuu tosi
vähän. Tyypillisesti 30 min/viikko, josta osa on koko tiimin yhteistä palaveriaikaa.
Olen töideni kanssa aika yksin.”
”Minua johdetaan tällä hetkellä erittäin hyvin esimieheni toimesta. Tiimipalavereja
voisi ehkä olla useammin, että saataisiin lisää ajatustenvaihtoa koko tiimin kesken.”
”Ajoittain toivoisin että kahdenkeskeisiä järjestettyjä one to one palavereja olisi
systemaattisemmin, mutta sinänsä minulla ei ole ollut ongelmaa tarpeen vaatiessa
saada aikaa esimieheltäni.”
Kiire ja eriasteinen kärsimättömyys on yksi johtamisen negatiivisista ilmiöistä. On
äärimmäisen tärkeä ottaa aikaa omalle henkilöstölle ja pysähtyä aistimaan työyhteisön
tunnelmaa sekä ilmapiiriä. (Jabe 2017, 254.) Omaan sekä toisten ihmisten kehittymiseen
pystyy vaikuttamaan palautteenannolla. Esihenkilön on ensin pohdittava omia
toimintapajojaan sekä ajatusmallejaan kyetäkseen edistämään alaistensa kehittymistä.
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Sellainen esihenkilö, joka uskoo henkilöstönsä kykyyn oppia ja kehittää toimintaa, panostaa
myös siihen. (Kupias ym. 2014.)
Yksi arvostuksen osoituksen muodoista on vuorovaikutuksen tyyli. Vaikka esihenkilö viettäisi
säännöllisesti aikaa henkilöstönsä kanssa, pitää hänen muistaa osoittaa huomiota siitä
huolimatta muissakin tilanteissa. Aina mahdollisuuden tullen kannattaa tervehtiä ja kysyä
kuulumisia, sillä nämä hetket ovat arvokkaita ihmisille ja ne antavat heille kokemuksen
huomatuksi tulemisesta. Ihmisille pitää muistaa antaa monipuolista palautetta, sillä he
haluavat tietää mistä he suoriutuvat hyvin ja missä asioissa heillä on
kehittymismahdollisuuksia. Ihmiset kokevat, että palautteen - positiivisen ja kehittävän saaminen oli yksi tärkeimmistä asioista, joka saa heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi.
Kiitoksen saaminen esihenkilöltä tuntuu hyvältä mutta jos koskaan ei saa parannusehdotuksia,
ihminen kyseenalaistaa positiivisen palautteen aitouden. Jos taas saa ainoastaan kriittistä
palautetta, ihmisen motivaatio ja kiinnostus työtään kohtaa laskee koska hän kokee ettei
koskaan tee mitään oikein. Keino onnistuneeseen palautteen antamiseen on se, että erottaa
selkeästi kehittävän palautteen positiivisesta. Yleisesti käytetty hampurilaismalli missä
negatiivinen palaute annetaan kahden positiivisen asian välissä ainoastaan hämmentää
ihmisiä. Kokemus on osoittanut, että ne ketkä tarvitsevat enemmän kehittävää palautetta
kuulevat ainoastaan esihenkilönsä kertomat alun sekä lopun positiiviset asiat ja ne keille
myönteinen palaute kuuluu menestyksensä vuoksi, kuulevat vain negatiiviset asiat
positiivisten välistä. (Gibson ym. 2020.)
Kyselyn viimeisen osan toiseen, vapaaehtoiseksi asetettuun kysymykseen tuli yllättävän paljon
vastauksia. Siihen annetut kommentit vahvistivat ensimmäisen kysymyksen vastauksissa esiin
tullutta tarvetta kehittää ja lisätä yleistä vuorovaikutusta sekä palautteenantamisen
kulttuuria. Näiden lisäksi esille tuli toive selkeämmästä tavoitteenasetannasta sekä avoimen
viestinnän lisäämisestä. Jälkimmäinen voidaan mieltää myös osaksi yleistä vuorovaikutusta.
Seuraavana suoria lainauksia vastauksista liittyen näihin toiveisiin:
”Omien tavoitteiden asettamisessa olisi kehitettävää, sekä niiden saavuttamisen
seurannassa.”
”Järkeviä tavoitteita ja priorisointia. Joka viikko ei voi olla uudet prioriteetit.”
”Tavoitteenasetanta selkeämmäksi ja systemaattinen seuranta.”
”Selkeät tavoitteet ja viestintä.”
”Tiedon kulkua kehittäisin. Kun toimin konsernitasoisessa roolissa, niin olisi oleellista
olla kärryillä eri BG:en ajankohtaisista asioista.”
”Esimiehen tekemän johtamisen nykytila on nyt hyvällä tasolla ja siinä ei ole tarvetta
kehittämiselle tällä hetkellä. Liiketoimintajohtamisen näkökulmasta on tarve
avoimemmalle viestinnälle strategisista painotuksista erityisesti liikevaihdon kasvun
varmistamisessa, sisältäen asiakas- ja toimialakohtaiset tavoitteet.”
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Tavoitteiden on oltava luonnollisesti realistisia sekä saavutettavissa. Pääpainon olisi hyvä olla
sellaisissa asioissa mihin itsellä on vaikutusmahdollisuus, vaikka yritys- tai
liiketoimintayksikkötasoisia mittareitakin tarvitaan jotta osaoptimoinneilla vältytään. Avoin ja
läpinäkyvä johtaminen on avain menestykseen. Saksi (2016) väittääkin, että nykypäivänä
valtaa saa viestimällä ja jakamalla tietoa avoimesti yrityksen arvoista sekä kulttuurista ja
nostamalla vaikutuspiirissään olevien itsetuntoa.
7.5

Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys

Opinnäytetyön tutkimusta tehdessä yrityksessä oli meneillään iso toimintamallin muutos ja
siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Tällä on voinut olla jotain vaikutuksia
tutkimuksessa kerättyyn aineistoon. Jos tutkimuskyselyn vastauksista olisi ollut nähtävissä
selkeää painottumista Likertin 4 -portaisen asteikon ääripäihin tai vahva kahden suuntainen
hajonta luonnollisen hajonnan sijaan, olisi se antanut vihjeitä olosuhteiden vaikutuksesta
tuloksiin. Mitään suoraa viitettä tästä ei kuitenkaan ollut nähtävissä.
Aineisto kerättiin tutkijan toimesta itsenäisesti ilman muita osallisia sekä käyttäen vain yhtä
kanavaa. Tällä tavalla saatiin minimoitua virheiden määrä tai muut häiriöt tiedon laadussa.
Tutkimuksen kohderyhmä edusti asiantuntijajoukkoa, koska siihen kuului henkilöitä kaikista
yrityksen liiketoimintaryhmistä. Vastausprosentti oli 70 % ja vastauksia saatiin kaikista
liiketoimintaryhmistä. Tutkimus on myös toistettavissa esimerkiksi toisella vastaavan
tyyppisellä kohderyhmällä tai jollain kokonaisella perusjoukolla jos yrityksen resurssit
mahdollistavat sen.
Edellä mainittuihin asioihin viitaten voidaan todeta, että tämän opinnäytetyön tutkimuksen
tulokset ovat luotettavia sekä päteviä.
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8

Yhteenveto

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten asiantuntijat kokevat itseään johdettavan ja
tuloksista saatiin vastaukset tavoitteenasetannan kysymyksiin. Positiivisena asiana voidaan
todeta, että Lean Six Sigma osaamisen hyödyntäminen arjessa on vastausten mukaan
erinomaisella tasolla. Se on erittäin tärkeä asia koska yrityksen liiketoimintaympäristö on
parhaillaan valtavan murroksen keskellä ja on oleellista, että asiantuntijoiden kaikki
osaaminen saadaan hyödynnettyä uusien toimintamallien ja innovaatioiden luomiseksi.
Toiseksi oli mielenkiintoista ja ilahduttavaa huomata, että asiantuntijat kokevat heitä
johdettavan pääsääntöisesti hyviksi havaituilla valmentavan johtamisen Kysy ja kuuntele sekä
Tilannetaju tyyleillä. Ibarran & Scoularin (2019) mukaan varsinkaan jälkimmäinen mainituista
tyyleistä ei ole esihenkilöille luonnollinen tapa toimia. Siihen on kuitenkin kaikkien syytä
pyrkiä ensin harjoittelemalla sekä omaksumalla Kysy ja kuuntele tyyli, minkä tavoitteena on
auttaa henkilöä oppimaan ratkaisemaan ongelmia sekä selviytymään erilaisista, haastavista
tilanteista itsenäisesti. Tutkimuksen antama tulos on hyvä pohja viitoittamaan tulevaisuuden
johtamisen kehittämistä.
Tulos valmentavan johtamisen tyyppien ilmenemisestä käytännössä antaa ajattelemisen
aihetta niin itselleni kuin organisaatiollekin. Se, että Yhdistäjä tyypin esihenkilöitä koetaan
olevan eniten, noin kaksi viidestä, on hyvä asia. Heidän henkilöstönsä operoi kolme kertaa
todennäköisemmin korkealla suorituskyvyllä kuin muita valmentavan johtamisen tyyppiä
edustavien alaiset (Managers Can’t Be Great Coaches All by Themselves 2018). Pohdittavaksi
kuitenkin jää ennen kaikkea se kuinka yrityksessä saadaan ensin tunnistettua se viidesosa
esihenkilöistä, jotka lukeutuvat Kokoaikainen tyypin johtajiin ja sen jälkeen pystyä
auttamaan sekä ohjaamaan heitä kehittämään itseään Yhdistäjä tyypin ominaisuuksia kohti.
Kuten tässä työssä jo aiemmin on mainittu, Kokoaikainen tyypin johtamisesta on enemmän
haittaa kuin hyötyä, koska jatkuvan ja ehkä päällekäyvänkin valmentamisen kohteena olleet
ihmiset pärjäävät huonommin kuin muiden valmentavan johtamisen tyyppien alaisuudessa
toimivat henkilöt. Heidän suorituskykynsä on todettu laskevan tämän tyyppisen johtamisen
seurauksena. (Gartner 2018.)
Viimeisen osion standardoituihin, avoimiin kysymyksiin saadut kommentit olivat kautta linjan
hyvin samankaltaisia. Kun vastaajilta kysyttiin, miten he haluaisivat kehittää itseensä
kohdistuvaa johtamista, suurin osa sekä pakolliseksi asetettuun ensimmäiseen vapaan tekstin
kohtaan, että toiseen vapaaehtoiseen kysymykseen vastanneet henkilöt haluaisivat enemmän
monipuolista palautetta sekä aikaa itsenäisesti että koko tiimin kanssa esihenkilöltään. Tähän
asiaan on tärkeä kiinnittää huomiota, koska esimerkiksi Millerin (2020) kokemukseen
perustuen esihenkilöiden auttaessa muita parantamaan omaa suoritustaan antamalla tärkeää
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ja kannustavaa palautetta vaikeissakin tilanteissa, luovat he vakaan ja positiivisen
työilmapiirin henkilöstölle.
Yleisesti voidaan todeta, että kyselyn tulosten perusteella yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuva johtaminen näyttäytyy positiivisessa valossa kun sitä peilataan vasten Ibarran &
Scoularin (2019) sekä Gartnerin (2018) esittämiä näkemyksiä valmentavan johtamisen
suositelluista tyyleistä sekä tyypeistä. Näiden ilmeneminen työarjessa on siis oikean
suuntainen ja se antaa vankan perustan johtamisen kehittämiselle entisestään paremmaksi.
Tuloksista on toki todettavissa myös kehittämistarpeita, joista enemmän seuraavaksi.
8.1

Kehitysehdotukset

Tutkimuksen tuloksista on löydettävissä kaksi selkeää asiaa mihin yrityksessä kannattaa
kiinnittää huomiota ja miettiä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Ensimmäinen näistä on
tunnistaa se viidesosa esihenkilöistä, jotka lukeutuvat Kokoaikainen tyypin johtajiin, koska
tämän tyypin valmentavan johtamisen tiedetään heikentävän ihmisten suorituskykyä. Tämän
jälkeen on mietittävä, miten heitä lähdetään auttamaan sekä ohjaamaan itsensä
kehittämisessä Yhdistäjä tyypin ominaisuuksia kohti. Yhdistäjä tyypin valmentavalla
esihenkilöllä on hyvin pitkälle hallussaan parhaaksi koetun, Tilannetaju tyylin johtamisen
elementit. Mitä useampi omaksuu Yhdistäjä tyypin kyvyt, samanaikaisesti Tilannetaju tyylin
valmentava johtaminen lisääntyy automaattisesti ja päinvastoin.
Toisena selkeänä kehittämisen alueena nousi esiin tarve niin kahdenkeskisen, kuin tiimin
sisäisen vuorovaikutuksen sekä monipuolisen palautteen saamisen lisäämiseksi. Vaikka ihmiset
ovat erilaisia ja tarvitsevat eri määrän huomiota sekä ohjaamista, oli viesti niin selkeä kautta
linjan, että sitä ei voi sivuuttaa poikkeuksena tai muutamana yksittäisenä mielipiteenä.
Puolen tunnin viikoittainen tiimipalaveri tai muutaman kerran vuodessa pidettävät
kehityskeskustelut eivät riitä siihen, että ihminen kokisi olevansa arvostettu tai että hän
kokisi työnsä palkitsevaksi. Näiden keskustelujen on kuuluttava kaikkiin päiviin. (Berlin 2019,
29.)
Vuorovaikutus ja keskustelut ovat panostus ihmisiin. Tärkeimpiä asioita mitä esihenkilö voi
antaa henkilöstölleen, on aito välittäminen ja huomiointi ajan kanssa. Jokaisella ihmisellä on
arvokasta kerrottavaa, joten kaikkien kanssa kannattaa keskustella säännöllisesti. (Jabe 2017,
96.) Ihminen kokee arvostusta ja saa varmuutta sekä innostusta tekemiseensä oikeanlaisen
ohjauksen ja palautteen kautta. Toisten ja varsinkin oman esihenkilön osoittama arvostus
itseä kohtaan vaikuttaa työhyvinvointiin. (Berlin 2019, 189.) Kuten yleisesti on tiedossa,
työhyvinvointi vaikuttaa niin yleiseen mielikuvaan yrityksestä kuin suoraan myös sen
tulokseen.
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Hyvän motivaation omaavien osaajien johtamiseen on panostettava jotta heidät saadaan
pidettyä organisaatiossa. Siihen tarvitaan paljon keskusteluja, hyvien kysymysten esittämistä,
kuuntelemista sekä arvostavan palautteen antamista. Kyvykkäimmät ihmiset tekevät töitä
yrityksissä, joissa he kokevat johdon arvostavan henkilöstöä ja tarjoavan eväitä tulevaisuuden
menestykselle. Tälle joukolle jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen on itseisarvo. Parhaat
tulokset syntyvät yhdessä henkilöstön kanssa ja johtamisen tehtävä on mahdollistaa se.
(Ristikangas & Ristikangas 2013, 19; Saksi 2016.)
8.2

Jatkotutkimusehdotus

Koska tämän opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista on tulkittavissa, että yrityksen
valmentavan johtamisen yleisin tyyppi on Yhdistäjä 39,5 % osuudella, olisi mielenkiintoista
tietää, että suoriutuuko tämän tyypin esihenkilöiden alaiset tehtävistään, kuten Gartner
(2018) kertoo, todellakin kolme kertaa todennäköisemmin korkealla suorituskyvyllä (Kuviot 7
& 15) kuin muiden valmentavan johtamisen tyyppien henkilöstö. Tutkimus vaatii
toteutuakseen aikaa sekä resursseja koska aineiston keräämiseen tarvittava panostus on suuri.
Ensin on tunnistettava joukko eri valmentavan johtamisen tyyppejä edustavia esihenkilöitä.
Sen jälkeen on hankittava kaikki tieto heidän alaistensa tehtävistä ja tavoitteista sekä niiden
toteutumisen tasosta eri mittareiden valossa. Aineiston analysoinnissa ja vertailussa on
kuitenkin syytä ymmärtää muun muassa tavoitteenasetannan erilaisuus eri ihmisten ja
työyksiköiden välillä. Se jo sinällään vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Jos tällainen
tutkimus olisi mahdollista toteuttaa ja sen tulokset olisivat linjassa aiemman tutkimuksen
kanssa, antaisi se selvän signaalin siitä mihin suuntaan johtamista kannattaa kehittää.
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Liite 1: Tutkimuksen käsitekartta
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Liite 2: Saateviesti
Tervehdys!
Olen valmistumassa loppuvuoden aikana Laurea amk:sta liiketalouden tradenomiksi
johtamisen ja toiminnan kehittämisen painotuksella. Jäljellä on vielä opinnäytetyöhön
liittyvän tutkimuksen tekeminen, minkä aihe onkin nähtävissä tämän viestin otsikkokentässä.
Tarkoitus on tutkia, minkä tyyppistä valmentavaa johtamista yrityksessä X ilmenee, sekä millä
valmentavan johtamisen tyyleillä asiantuntijat kokevat heitä johdettavan ja mahdollistavatko
nämä heidän osaamispotentiaalin käyttämisen päivittäisessä työssä. Kohderyhmäksi on rajattu
Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen vuonna 2019 saaneet henkilöt koska heille on
ymmärrys Lean leadership: stä – Lean johtajuudesta, minkä keskiössä on aivan samat
elementit kuin valmentavassa johtamisessa.
Tavoitteena on vastauksia analysoimalla saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Onko Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksen saaneilla, asiantuntijatehtävissä
toimivilla henkilöillä mahdollisuus käyttää saatua osaamistaan päivittäisessä
työssään?
2. Miten eri valmentavan johtamisen tyylit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
3. Miten eri valmentavan johtamisen tyypit jakautuvat yrityksen asiantuntijoihin
kohdistuvassa johtamisessa?
4. Mitä asiantuntijatehtävissä työskentelevät ihmiset kehittäisivät itseensä
kohdistuvassa johtamisessa?
Tiedon keräämiseen käytetään standardoitua kyselyä ja useimpiin kohtiin vastausvaihtoehdot
on määritelty valmiiksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ainoastaan muutamia taustatietoja
kysytään kategoriointia varten. Saatu tieto analysoidaan sekä raportoidaan niin ettei
yksittäisen vastaajan henkilöllisyyttä tai hänen varsinaista työyksikköään voida tunnistaa.
Vaikka olemme keskellä poikkeuksellista ajanjaksoa, niin pyrithän vastatessasi peilaamaan
aikaan ennen sitä. Arvostan kovasti, jos olet valmis antamaan muutaman minuutin aikaasi,
sekä jakamaan kokemuksesi että ajatuksesi kanssani. Täten edesautat sekä työni
valmistumista että organisaatiotamme kehittymään. Vastausaikaa on seuraavaan
perjantaihin, 16.10. asti. Voit vastata kyselyyn myös matkapuhelimellasi.
Linkki kyselyyn
Kiitos!
t. Jari Stenholm
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Liite 3: Kyselylomake

Tutkimuskysymykset
(sinisellä fontilla olevat ovat vapaaehtoisia)
Osa 1
Taustatiedot
1. Liiketoimintayksikkö
o PS
o PeC
o LS
o TR
o Muu (esim. xxx, yyy, zzz, www…)
2. Työpisteesi sijainti esihenkilöösi nähden (normaalitilanteessa)
o Samassa paikassa
o Eri paikassa
3. Ikäryhmä
o 35 tai alle
o 36 – 45
o 46 – 55
o 56 tai enemmän
4. Sukupuoli
o Nainen
o Mies
o Muu
o En halua kertoa
Osa 2
Lean Six Sigma osaamisen hyödyntäminen
5. Miten Lean Six Sigma valmennuksessa saamaasi osaaminen on näkynyt päivittäisessä
työssäsi?
a. En ole käyttänyt osaamistani, koska johtaminen ei ole mahdollistanut sitä
b. En ole käyttänyt osaamistani omista syistäni
c. En ole käyttänyt osaamistani, koska työtehtävät eivät mielestäni ole olleet sopivia
LSS:n käyttöön
d. Olen käyttänyt osaamistani ja johtaminen on kannustanut metodien käyttöön
e. Olen käyttänyt osaamistani itsenäisesti, siihen ei ole erityisesti kannustettu
6. Kerro tarkemmin miksi, jos et ole käyttänyt LSS osaamistasi?
o Vapaa teksti
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Osa 3
Itseeni kohdistuva johtaminen / Vuorovaikutus
Vastaa seuraaviin väittämiin niin että
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Jokseenkin samaa mieltä 4 = Täysin samaa
mieltä
7. Esihenkilöni…
a. kysyy mielipiteitäni siitä kuinka asioita kannattaisi tehdä
b. kunnioittaa mielipiteitäni keskustellessamme
c. suhtautuu minuun arvostavasti kohtaamisissamme
d. keskittyy aidosti tilanteeseen keskustellessamme
e. huomioi esittämäni ajatukset aidosti
f. kertoo minulle miten suorittaa tehtäviäni
g. on kiinnostunut tekemisistäni
h. neuvoo minua kun koen siihen tarvetta
i. antaa tunnustuksen hyvästä työstä sille kenelle se kuuluu
j. kutsuu/järjestää minut esittelemään saavutukseni ylemmälle johdolle
Osa 4
Itseeni kohdistuva johtaminen / Tuki & ohjaaminen
Vastaa seuraaviin väittämiin niin että
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Jokseenkin samaa mieltä 4 = Täysin samaa
mieltä
8. Esihenkilöni…
a. ohjaa minua jatkuvasti
b. kannustaa minua aloitteellisuuteen
c. rohkaisee minua vastuunottamiseen
d. neuvoo minua kaikissa asioissa
e. antaa minun käyttää omaa harkintaani työtehtäviini liittyvissä asioissa
f. auttaa löytämään työni kannalta oikeat yhteiskumppanit
g. tukee minua tarvittaessa hänen oman asiaosaamisensa puitteissa
h. on kiinnostunut tarpeistani
i. tunnistaa kykyni ja osaamiseni
j. arvioi yhdessä kanssani suoriutumistani
k. antama palaute motivoi minua
Osa 5
Itseeni kohdistuva johtaminen / Oma toiveeni
9. Jos saisit taikasauvan, mitä muuttaisit ensimmäiseksi itseesi kohdistuvassa johtamisessa?
o Vapaa teksti
10. Miten muuten kehittäisit itseesi kohdistuvaa johtamista?
o Vapaa teksti
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Liite 4: Esimerkkejä Minitab analyyseistä

