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JOHDANTO
Opinnäytetyössä tutkitaan johtamista vuorovaikutustyönä. Johtamisen
suuntauksista tarkastellaan vuorovaikutusjohtamista, tunnejohtamista ja
valmentavaa johtamista. Työssä pyritään ymmärtämään vuorovaikutuksen
monitahoisuutta.
Vuorovaikutustaitojen
kehittämistä
tutkitaan
kokemusosaamisen kautta teatteritaidelähtöisesti. Työssä kartoitetaan
teatterityölähtöisen vuorovaikutusvalmennustuotteen tarvetta johtajille
ja esimiehille. Aineistoa kerätään johtamisen asiantuntijoille teetetyllä
kyselytutkimuksella. Valmennuspalvelun tarpeen arvioimisen lisäksi tässä
opinnäytetyössä kuvataan mahdollisen palvelun lähtökohta ja pyritään
työn tulosten kautta luomaan malli tästä palvelusta.
Opinnäytetyössä tutkimuksellisiksi menetelmiksi on valittu opinnäytetyön
tekijän teatteritaidetaustainen kokemusosaaminen, projektinjohdollinen
esimerkkitarkastelu,
havainnot
ja
palautteet
vuorovaikutusvalmennuksista sekä toteutettu kyselytutkimus. Valitut
menetelmät limittyvät toisiinsa työn eri vaiheissa.
Opinnäytetyön tekijällä on yli vuosikymmenen kokemus esittävien
taiteiden parista. Näyttelemisen, teatteriesitysten ohjaamisen, esitysten
tuottamisen ja luovien projektien johtamisen kautta on syntynyt halu
tutkia alan käytäntöjen ja hyviksi havaittujen tapojen siirtämistä liikeelämään esimiesten ja johtajien käyttöön. Esittävien taiteiden
johtamiskäytäntöjen osalta aihetta käsitellään teoriaperusteisesti, sekä
kokemuspohjaisesti käytännön esimerkein. Työssä kuvataan kokemukseen
pohjautuen
projektinjohdollista
vuorovaikutusta
taiteellisessa
työskentelyssä. Työssä taustoitetaan myös opinnäytetyön tekijän
taiteellisen työskentelyn vaikuttimia. Työssä esittävät taiteet rajataan vain
teatterin alueelle.
Opinnäytetyön tekijälle on useiden vuosien aikana kertynyt kokemusta
liike-elämän
esimiesten
vuorovaikutusvalmentamisesta,
esiintymistaitovalmentamisesta, viestintävalmentamisesta, esimiestyö- ja
johtamisvalmentamisesta
niin
organisaatioissa
kuin
koulutusinstituutissakin. Näiden valmennusten kautta on syntynyt
asiantuntijaosaamista, jota hyödynnetään tässä työssä aihetta
kokemuspohjaisesti tarkasteltaessa. Johtamisen ja henkilöstöjohtamisen
jatko-opinnot maisteriohjelmassa toimivat myös motiivina työn
aihevalinnalle.
”Hyvällä johtajalla on oltava laaja varasto erilaisia toimintatapoja, ja
häneltä vaaditaan merkittävää käytöksen vaihtelua, sillä hänen tulee kyetä
muuttamaan käytöstään tilanteiden mukaan” (Keltikangas-Järvinen, 2016,
s. 187). Ohjaaminen, kohtaaminen, keskittyminen, kontakti, ajatus,
tietoinen
läsnäolo,
luottamus,
kuunteleminen,
tunneilmaisu,
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rohkaiseminen, tukeminen, luovuuteen kannustaminen, itsehavainnointi,
aidot tunteet, hallittu puhe ja tiedostetut eleet ovat niitä tapoja, taitoja ja
määritelmiä, joilla teatterityö voi kohdata liike-elämän johtamistyön ja
osaltaan auttaa nykyisten johtamistyön vaatimusten saavuttamisessa.
Samalla ne luovat analogiaa, eli yhdenmukaisuutta näiden kahden
ympäristön välille.
Teatterityölähtöisellä
valmennustuotteella
voidaan
vahvistaa
vuorovaikutuksen ja johtamisen tapoja. Valmennuksen avulla voidaan
saada esiin ihmisessä olevia voimavaroja ja luoda näille uusia
toimintatapoja. Hyvä johtaja viestii ja vuorovaikuttaa siten, että
toiminnallaan luo tunteen ilmapiiristä, jossa työntekijällä on hyvä olla.
Arvostettuna, kannustettuna, ominaisuuksiensa ja osaamistensa
mukaisesti oikein roolitettuina. Tärkeänä osana hallituista ja
ainutlaatuisista yksityiskohdista rakentuvaa, vaikuttavaa kokonaisuutta.
1.1

Opinnäytetyön tarkoitus
Opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella, millainen vuorovaikutuksen
merkitys on johtajan työssä. Työssä tarkastellaan myös millaisilla keinoilla
esimiehet
voivat
vaikuttaa
vuorovaikutuksen
toimivuuteen.
Opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella myös kokemuspohjaisen esimerkin
kautta vuorovaikutusjohtamista projektityössä. Tämän työelämälähtöisen
käsittelyn tarkoituksena on osoittaa teoreettisen viitekehyksen
soveltuvuus käytäntöön.
Opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella voivatko esittävien taiteiden
käytänteet tuoda perustellusti uutta näkökulmaa esimiesten
vuorovaikutus- ja viestintätyöhön. Lisäksi pohditaan, voidaanko näitä
näkökulmia yhdistää teatterityölähtöiseen liike-elämän esimiestyön
valmennustuotteeseen.

1.2

Opinnäytetyön tavoite
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda tarkasteltavasta aiheesta jäsennelty
ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Tutkimusmenetelminä käytetään
asianmukaista tietoteoriaa, työelämälähtöistä kokemusta ja johtamisen
asiantuntijoille suunnattua kyselyä. Teorian ja kyselyaineiston pohjalta
tavoitteena
on
tutkia
tarvetta
näyttelijäntyölähtöiselle
valmennustuotteelle.
Opinnäytetyön
tavoitteena
on
koota
opinnäytetyöntekijän
vuorovaikutuksellinen erikoisosaaminen ja asiantuntijuus näkyväksi. Tämä
osaaminen on jatkossa hyödynnettävissä niin yrittäjänä, valmentajana,
esimiehenä, konsulttina kuin asiantuntijanakin työsuhteessa.
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Opinnäytetyössä pyritään vastaamaan aineistopohjaisen tarkastelun ja
tutkimusmenetelmien myötä seuraaviin tutkimusongelmiin ja
tutkimuskysymyksiin:
− Mitä tarkoitetaan vuorovaikutustyöllä johtamisessa ja millaisista osaalueista rakentuu vuorovaikutusosaaminen johtamisessa?
− Millaisia näkökulmia esittävien taiteiden käytänteet voivat tuoda
esimiestyön/johtamisen viestintäosaamiseen?
− Miten viestintäsuhde rakentuu projektijohdollisessa esimiestyössä?
− Millainen tarve esittävien taiteiden pohjalta luotuun liike-elämän
valmennustuotteeseen olisi?
− Miten tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää liike-elämän
valmennustuotteen pohjana?
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JOHTAMINEN VUOROVAIKUTUSTYÖNÄ
Tässä opinnäytetyön luvussa on tarkoitus tutkia ja ymmärtää
vuorovaikutuksen olemusta, johtamisen erilaisia tapoja ja esimiesten
vuorovaikutuksellisia työkaluja. Kappale kaksi toimii opinnäytetyössä
teoreettisena viitekehyksenä sekä valittuna tutkimuksellisena tapana
tarkastella tutkittavia ilmiöitä niin teorian kuin kokemusosaamisen kautta.
Johtaminen on ihmisten rakentama konstruktio, jota voidaan tarkastella
monista eri näkökulmista. Se esiintyy aina erilaisena eri ympäristöissä. Siksi
johtamista tulisi tarkastella käytännöllisestä näkökulmasta, sellaisena kuin
se esiintyy ihmisten kokemana työyhteisöissä. Johtaminen on sosiaalinen
konstruktio, joka on sidoksissa kontekstiinsa ja johtaminen on
todellisuudessa esimiehen ja työntekijöiden välille vuorovaikutuksessa
kehittyvä ilmiö. (Juuti 2018) Johtamisen keskeinen elementti on
vuorovaikutus, jonka tehtävänä on havaita, hallita ja kehittää jatkuvasti
monimutkaistuvia vuorovaikutussuhteita työympäristössä. Kun johtaja
hallitsee
vuorovaikutusilmiöihin
vaikuttamisen,
tämä
edistää
työhyvinvointia ja työyhteisön tuottavaa toimintaa. (Pietiläinen &
Syväjärvi, 2019, s. 103, 107)
Johtaminen on vaikuttamista toiseen tai toisiin henkilöihin. Johtaminen on
vuorovaikutusta ja johtajan on oltava vuorovaikutuksen ekspertti monella
tasolla. (Sydänmaanlakka 2012) Vuorovaikutusosaamisen nostaminen
keskeisimmäksi taidoksi johtamisessa on kokemukseni mukaan tärkeää ja
perusteltua. Vuorovaikutuksen avulla viestitään esimerkiksi työyhteisön
tavoitteista. Tavoitteista tulee viestiä selkeästi ja kaikkien on
ymmärrettävä tavoitteet samalla tavalla. Myös Järvinen (2017, s. 65)
painottaa selkeiden ja ymmärrettävien tavoitteiden asettamisen tärkeyttä.
Kokemukseni mukaan työyhteisölle on eduksi, mikäli tavoitteesta
viestiessä viestit tavoittavat kaikki yhteisössä toimivat. Onkin
varmistuttava, että kaikki ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Tämä
vaatii toimivaa viestintää ja keskustelua, toisin sanoen dialogia.
Sydänmaanlakka (2012) avaa dialogi-sanan etymologiaa, eli sanan
alkuperää seuraavasti: dialogi tulee sanoista dia ja logos, jotka tarkoittavat
merkityksen virtaamista ryhmän läpi.

2.1

Vuorovaikutusosaamisen malli
Opinnäytetyön luvuissa 2., 3. ja 4. vuorovaikutusosaamista tarkastellaan
Trenholmin ja Jensenin (2013) vuorovaikutusosaamisen mallin pohjalta
(Kuva 1.). Mallissa he jakavat vuorovaikutuksen kahteen pääteemaan:
prosessiosaamiseen ja suoritusosaamiseen. Mallin mukaan kaikki
viestintäkäyttäytymiseksi havaittavissa oleva on suoritusosaamista.
Prosessiosaaminen on tietoa viestinnästä. Mallin avulla tehokkaan
viestinnän ja vuorovaikutuksen hallitakseen tulee osata antaa merkityksiä
asioille, hallita tarkoituksenmukaisia sosiaalisia rooleja, antaa hyvä kuva,
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viestiä tavoitellen strategisia päämääriä ja tulla ymmärretyksi. (Isotalus ja
Rajalahti, 2017, ss. 29–31) Kappaleen kaksi pohjalta pyritään luomaan
Trenholmin ja Jensenin (2013) vuorovaikutusosaamisen mallista
esimiestyön näkökulmaan sovellettu malli.
Vuorovaikutusosaaminen koostuu tiedostamattomasti toimintaamme
ohjaavista tiedoista ja osaamisista. Viestiosaaminen tarkoittaa kykyä
tuottaa ja vastaanottaa viestejä sanallisesti ja sanattomasti.
Kuuntelemisen taito kuuluu myös viestiosaamiseen. Tulkintaosaaminen on
taitoa jäsentää vuorovaikutuksen olosuhteita ja tämän pohjalta taitoa
tehdä viestintävalintoja. Rooliosaamisella tarkoitetaan kykyä oivaltaa ja
käyttää sosiaalisia rooleja, kuten esimiehen tai vaikka vanhemman roolia.
Minäosaaja hallitsee taidon tuoda esille haluamansalaisensa kuvan
itsestään. Tavoiteosaaminen on taitoa saavuttaa vuorovaikutukselle ja
viestinnälle asetetut tavoitteet.
Vuorovaikutusosaamisessa
kaikki
osa-alueet
ovat
keskenään
vaikutussuhteessa. Vuorovaikutukseen sisältyy aina myös kulttuurinen- ja
historiallinen konteksti, jotka tulee huomioida vuorovaikutustapoja
valittaessa. Vuorovaikutusosaaminen ilmenee viestintätilanteissa, ja
tilanteet määrittävät valittuja tapoja ja taitoja. Samalla tavalla myös
viestijöiden suhde määrittää vuorovaikutusta ja -tilannetta. (Isotalus &
Rajalahti, 2017, ss. 29–31)

Kuva 1.

Vuorovaikutusosaamisen malli (Trenholm & Jensen, 2013)
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2.2

Johtajan vuorovaikutustaidot
Esimiehen on tärkeää hallita vuorovaikutusmallin (Trenholm & Jensen,
2013) rooliosaaminen. Rooliosaamisella tarkoitetaan henkilön kykyä
erottaa itsessään viestijäroolit eri tilanteissa: esimerkiksi kotona perheen
isänä ja työelämässä esimiehenä. Sekä kyetä muuttamaan
vuorovaikuttamisensa tapoja eri tilanteisiin tarkoituksenmukaisiksi.
Esimiestyössä korostuu viestinnän tavoiteosaaminen. Tulee tietää, miten
viestitään tehokkaasti ja tulee ymmärtää, miksi viestitään, eli viestinnän
tavoitteen tulee olla selkeä. Esimiestyölle on eduksi, mikäli johtaja hallitsee
vuorovaikutusosaamisen mallista viestiosaamisen hyvin ja sisäistetyllä
tavalla. Viestiosaamisen alueista viestien tuottamista ja kuuntelemista
sekä vuorovaikututusta yleisenä ilmiönä tarkastellaan seuraavassa.
Vuorovaikutukselle on ominaista sen käsikirjoituksia noudattamaton,
jatkuva muutos, jossa inhimillisellä toiminnalla pyritään merkitysten
antamiseen ja merkitysten vaihtamiseen (Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s.
144). Vuorovaikutuksessa on kyse viestien luomisesta, niiden vaihdosta,
niiden tulkitsemisesta ja niihin reagoimisesta. Kyseessä on
viestintäsuhteen rakentaminen, joka alkaa sillä hetkellä, kun tulee
tietoiseksi toisen ihmisen läsnäolosta. (Isotalus & Rajalahti 2017, s. 16)
Ihmisen persoona ei vaikuta vuorovaikutustaitoihin pakottavalla tavalla,
vaan vuorovaikutusta voidaan opetella esimerkiksi viestintäkoulutuksen
avulla. Vuorovaikutustaidot ovat vuorovaikutusosaamista. Koska taito on
opeteltavissa, kukaan ei voi piiloutua vääristyneen ajatuksen taakse, että
olisi jotenkin luontaisesti esimerkiksi liian suora tai jäyhä luonteeltaan
oppiakseen pehmeämpiä vuorovaikutustapoja. (Isotalus & Rajalahti 2017,
ss. 22–28) Vuorovaikutustaidoiksi voidaan lukea esimerkiksi tunteiden
ilmaisemisen taito ja vastuu tunteista ja ajatuksista, esiintymistaidot,
empatiataidot ja ristiriitojen ratkaisemisen taidot (Roivas & Karjalainen,
2013 ja Laitinen, 2016). (teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 89)
On tärkeää, että johtaja osaa kommunikoida työntekijöidensä kanssa ja
hallitsee taidot havaita viestintätilanteet tulkintaosaamisen kautta. Jos ei
osaa kehua, kritisoida, tukea tai antaa ohjeita, ei ennustettavissa oleva
lopputulos tiedä hyvää. Johtajan työ on vain ja ainoastaan viestintää, jolla
pyritään saamaan viestit selkeästi perille. Hyvä johtaja ajattelee
työyhteisöään enemmän kuin itseään. Tällaisella johtamisessa on
mahdollista sitouttaa, motivoida ja saada työntekijät uskomaan omaan
tekemiseensä. (Erikson, 2019, ss: 31–32)
Opinnäyteyön tekijän kokemukset vuorovaikutusvalmennuksien vetäjänä
eri ympäristöissä on osoittanut sen, että vuorovaikutuksen osaamisen kirjo
vaihtelee suurestikin ihmisten välillä. Myös sen oppiminen voi olla
vaihtelevasti haastavaa, kun ihmisillä on erilainen tapoihin vaikuttava
kasvuympäristö, henkilökohtaiset ominaisuudet viestijöinä, arvomaailmat
ja pyrkimykset. Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että muun muassa
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esimiehillä on haasteita valita ja löytää aihetta käsittelevistä luennoista ja
kirjoista itselleen ominaista-, ja yhteisölleen parasta tapaa toimia. Etenkin
kun alaisetkin ovat kaikki erilaisia, erilaisine odotuksine ja taustoineen.
Edellä esitettyä näkemystä tukee Sydänmaanlakka (2012) todetessaan,
että johtajan tulee hallita vuorovaikutusprosessi erilaisten yksilöiden
kanssa ja että johtajan tulee tutustua alaisiinsa, ja tämä tutustuminen
vaatii sosiaalisuutta. Sydänmaanlakan näkemystä tukee myös Järvisen
(2017, s. 66) huomio esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksessa ja
viestinnästä, jossa hänen mukaansa esimiehen on osattava huomioida
ihmisten yksilölliset tarpeet. Tämä aiheuttaa esimiehen työhön vaatimusta
osata kuunnella ja keskustella.
Myös Juuti (2018) on samalla linjalla Järvisen kanssa ja nostaa hyvän
johtamisen keskeiseksi elementiksi vuorovaikutuksen ja toteaa, että
opetellessaan ilmaisemaan mielipiteitään esimiehen olisi myös opeteltava
kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja opittava kunnioittamaan niitä, vaikka
ne poikkeaisivatkin hänen omista mielipiteistään. Esimiehen ei tule näin
pitää muiden eriäviäkään mielipiteitä omien pyrkimystensä tai oman
itsensä vastustamisena (Juuti 2018). Tämä on myös omien työkokemusteni
mukaan vaativa vuorovaikutustaito hallittavaksi. Toisaalta tämän
hallitsevalle johtajalle vahva, hyvän johtamistyön väline.
Esimies saattaa pyrkiä miellyttämään työyhteisöä sen sijaan että hoitaisi
jämäkästi johtamistyötä epämieluisissakin asioissa. Tällöin esimiehet
mahdollisesti pyrkivät ennemminkin näyttäytymään työyhteisössä
kaverina tai yhdenvertaisina alaisten kanssa. On vaara, että työyhteisössä
syntyy johtamistyhjiö, missä johtajuus ei ole siellä missä pitäisi. Tällöin
esimies vaarantaa tällä varovaisella ja mielistelevällä vuorovaikutuksellaan
työyhteisön hyvän hengen. (Järvinen, 2017, s. 65) Esimiehen tuleekin
ymmärtää, että tämän ja alaisen välinen vuorovaikutussuhde on
ammatillinen. Kyseessä ole vertaissuhde, sillä johtajalla on alaisistaan
poikkeavat tiedot, tarkastelukulmat ja velvollisuudet sekä oikeudet työn ja
tehtävien suhteen. (Isotalus & Rajalahti, 2017, s. 35)
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Kuva 2.

Esimiehen vuorovaikutustaitojen monitasoiset vaatimukset.

Johtajan tulee hallita vuorovaikutuksen perusosaamisen lisäksi
monipuolisesti ammattiinsa liittyviä vuorovaikutustaitoja eri tilanteissa
(Kuva 2.). Opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan vuorovaikutuksen
perusosaamista ja työssä vain sivutaan ammattispesifejä taitoja muun
muassa tiedottamisen ja vaikuttamisen osalta.
Ammatillisissakin tilanteissa syntyy ajoittain jännitteitä ihmisten välille.
Puhumattomuus ja dialogin puute ovat varma tapa saada ihmisten välille
epäselvyyttä ja omiin linnoituksiin lukkiutumista. Tilanne on helppoa
purkaa suhteellisen yksinkertaisesti kysymällä: Voisimmeko keskustella?
(Erikson, 2019, s. 336) Herkästi virittyneessä luovassa teatterityössä, kuten
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kaikessa ihmisten välisessä kommunikaatiossa, on aina mahdollisuus
erimielisyyksille ja vaikeille vuorovaikutustilanteille. Eikä kaikissa
tilanteissa
voi
vuorovaikuttaa
kaikkia
miellyttäen.
Vaikeat
vuorovaikutustilanteet saattavat aiheuttaa näiden haastavien tilanteiden
välttämistä. Vuorovaikutustyötä voi tehdä kuitenkin tehokkaasti vain
olemalla kasvokkain vastuualueellaan olevien ihmisten kanssa (Juuti,
2018). Järvinen (2017, s. 65) puolestaan toteaa, että työssään onnistuvalta
esimieheltä edellytetään vuorovaikutustaitoja, sillä johtaminen on
muuttunut
suoraviivaisista
tehtävänannoista
oman
työnsä
asiantuntijoiden ohjaamiseksi. Tämän myötä esimies pyrkii auttamaan
heitä työyhteisön perustehtävän suorittamisessa.
Esimiehen aitoa läsnäoloa viestivä kuunteleminen synnyttää alaisessa
tunnetta arvostuksesta ja hyvää kuuntelijaa pidetään arvossa työelämässä.
Johtajan merkittävin taito on synnyttää hyvillä kuuntelemisen taidoillaan
luottamuksen ilmapiiri. Huonoa kuuntelemista voivat aiheuttaa luontainen
kärsimättömyys tai omat ideoinnit samalla kun alaisella on vielä asia
kesken. Omaa kuuntelemisen tyyliä on syytä tarkastella ja kehittää.
(Rantanen, 2018, ss. 214–215)
Kuunteleminen on välttämätöntä vuorovaikutukselle ja kuuntelemiseen
liittyvät kuuleminen, osoitukset kuuntelemisesta ja ne ajatukset, jotka
saadusta viestistä syntyvät. Taitava kuuntelija löytää viestistä
ydinsanoman, havaitsee toisen ihmisen näkökulman ja viestinnän
pyrkimykset. Hyvään kuuntelemiseen kuuluu myös se, että osaa arvioida
kuultua ja että osaa erottaa faktat ja mielipiteet toisistaan. Hyvä kuuntelija
tekee havaintoja sekä kuulemansa että sanattoman viestinnän pohjalta.
Myös kuuntelijan halua pyrkiä poistamaan kuuntelemisen esteitään, kuten
kiirettä tai asennetta, pidetään taitavan kuuntelijan ominaisuuksina.
(Isotalus & Rajalahti 2017, ss. 20–21) Kuunteleminen on ennen kaikkea
toisen ihmisen huomioimista ja keskittymistä tämän reaktioihin
vuorovaikutustilanteessa. Taitava kuuntelija keskittyy enemmän ihmiseen,
jolle puhuvat, kuin itseensä. (Weston, 2008, s. 107, 111)
Vuorovaikutussuhteen mallia tarkastellessa koen mielenkiintoiseksi tutkia
aihetta myös teatteritaiteen ja näyttelijäntyön näkökulmasta, sillä se
poikkeaa osin liike-elämän vuorovaikutustilanteiden luonteesta.
Näkemystäni ja kokemustani teatteritaiteesta syvennän opinnäyteyön
liitteessä neljä, jossa tarkastelen esittävien taiteiden osalta
asiantuntemusosaamiseni viitekehystä. Yhtenä keskeisenä vaikuttajana
kokemusosaamiselleni on toiminut venäläinen teatteriteoreetikko ja
teatteriohjaaja Konstantin Stanislavski (Liite 4). Hänen mukaansa
näyttämön kommunikaatiossa on vaarana, että liian usein näyttelijät
kommunikoivat vain silloin, kun on heidän vuorosanojensa aika, ja
lakkaavat kuuntelemasta ja ottamasta vastaan, kunnes on taas heidän
vuoronsa. Tämä tapa on omiaan tuhoamaan vastavuoroisuuden ja tämä ei
ole aitoa kommunikointia. Kommunikaatio vaatii suurta keskittymistä,
tekniikkaa ja taiteellista kuria. (Stanislavski, 2011, ss. 310–311)
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Kokemukseni teatterista niin näyttelijänä, ohjaajana kuin katsojanakin
ovat osoittaneet, etteivät edes kaikki harjaantuneet näyttelijätkään
hallitse aina kommunikaation ja kuuntelemisen monitahoista taitoa.
Lieneekin perusteltua kysyä, että miten liike-elämän kiireisessä ja
asiapainotteisessa työelämässä näin vaativa taito onnistuisi asiaan
kouluttamattomalta. Syytä olisi osata, sillä Pietiläinen & Syväjärvi (2019, s.
90) toteavat ettei vuorovaikutustaitojen tärkeyttä voi painottaa kylliksi,
sillä nämä taidot rakentavat perustan kaikelle ihmisten väliselle
yhteistyölle ja yksilöiden yhteistyöosaamiselle.
Valmentamisessa voidaan käyttää näytelmällisiä ja tarinallisia menetelmiä
johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien harhakuvien konkretisointiin
ja tunnistamiseen. Menetelmien avulla voidaan tunnistaa ja tuoda esille
ongelmallisia toimintamalleja siten, että ne konkretisoituvat sanalliseen ja
havaittavaan muotoon. Tällöin niitä on myös helpompi käsitellä ja kehittää
paremmiksi. (Juuti, 2018) Liike-elämän esimiehille suunnattujen
vuorovaikutusvalmennusten vetäjänä olen havainnut, että tarinallisten ja
näytelmällisten
menetelmien
harjoitteista
parhaiten
toimivat
näyttelijäntyölähtöiset harjoitteet. Harjoitteina ja tehtävinä voidaan
kokemukseni mukaan hyvällä menestyksellä käyttää erilaisia
keskittymistehtäviä, kontaktitehtäviä, tunnetehtäviä ja ajatustehtäviä.
Nämä harjoitteet olen löytänyt ja kehittänyt teatterityöskentelyn myötä.
Näkökulmani ovat kehittyneet niin näyttelijänä kuin ohjaajanakin. Eri
suunnista teatterityötä tarkasteltuani, ovat vuorovaikutuksen
kehittämiseen soveltuvat harjoitteet jalostuneet sekä monipuolisiksi että
tarkoituksenmukaisiksi. Näiden harjoitteiden hyötyä liike-elämän
käytänteissä kuvaa muun muassa Weston (2008, s. 337) todetessaan,
miten näyttelijäntyön tekniikoista esimerkiksi huomion keskittäminen
toisiin ihmisiin itsestä, voi olla muun muassa kokoustilanteessa hyödyllinen
taito, samoin kuin taito ymmärtää kokousten osallistujien puheiden ja
tarkoitusten erot, oivaltaen alatekstin, eli niin sanotun rivien väliin jäävän
viestinnän.
2.3

Esimiehen karisma ja läsnäolo vuorovaikutussuhteen lujittajina
Vuorovaikutusosaamisen mallin mukainen minäosaaminen kuvaa viestijän
kykyä luoda itsestään vuorovaikutuksen keinoin tavoitteenmukainen kuva.
Tavoitemielikuvan rakentaminen ja saavuttaminen on monimutkainen
ilmiö, jossa kaikki aistit vaikuttavat tilanteen arviointiin ja tunnelmaan niin
viestijän kuin vastaanottajankin osalta. Taitavalla minäosaamisella esimies
voi viestintätilanteissa parhaassa tapauksessa vaikuttaa syntyvään
mielikuvaan itsestään. Tämän positiivisen mielikuvan myötä esimies
voidaan kokea muun muassa luotettavaksi, uskottavaksi ja
päämäärätietoiseksi.
Seuraavassa
tarkastellaan
taitavaan
minäviestimiseen osaltaan liitettävissä olevaa karisman käsitettä ja
johtajan karismaa.
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Takala (2013, s. 13) kuvaa väitöskirjassaan Wikipedian määrittelevän
karisman joidenkin ihmisten harvinaiseksi luonteenpiirteeksi, johon
sisältyy yhdistelmä erityisen suurta viehättävyyttä, vetoavaa persoonaa ja
mahdollisesti ulkonäköä. Näillä henkilöllä on synnynnäinen ja vakuuttava
tapa olla yhteydessä muihin ihmisiin. Karisman käsite kuvailee yksilön
vaivatonta kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa näihin. Karisman termiin
liitettäviä sanoja ovat muun muassa viehkeys, ylenpalttisuus, positiivinen
energia ja viehätysvoima. Ylisesti ajatellaan, että yksilössä pitää olla useita
näistä ominaisuuksista ollakseen hyvin karismaattinen. Karisma on ainakin
osin katsojan silmissä. Sama henkilö voi toisen mielestä olla
karismaattinen, toisen mielestä ei. Esimerkiksi tunnettu näyttelijä
Humphrey Bogart oli kerrotun mukaan karkeakäytöksinen, mutta
useimpien mielestä karismaattinen. (Takala, 2013, s. 14)
Bassin (1990) sekä Holladayn & Coombsin (1993) mukaan karismaattisen
johtajuuden nähdään vaikuttavan positiivisesti organisaation toimintoihin
kuten esimerkiksi työsuorituksiin, ja tätä kautta tehokkuuteen (teoksessa
Takala, 2013, s. 17). Karismaattisia johtajia yhdistää aitous kaikessa, mitä
he tekevät ja heillä on hyvä luottamus itseensä ja he tuntevat syvää
nöyryyttä tehtävänsä edessä (Sydänmaanlakka 2012). Takalan mukaan
Nahavandi (2000) ja Bass (1990) kuvaavat johtajan toimintojen alaisiin
vaikuttaviksi tekijöiksi neljä osa-aluetta: ihannoitu vaikutus; Bassin
mukaan karisma, innoitus, älyllinen kannustus ja henkilökohtainen
huomioon ottaminen. Karismaattisen johtajuussuhteen katsotaan luovan
tunnepohjaisen siteen johtajan ja alaisten välille. Tämä voi lisätä
uskollisuutta ja luottamusta. (Takala, 2013)
Myös johtajan luoma ja jakama visio voi innoittaa alaisia. Kun johtaja luo
henkilökohtaisen suhteen työntekijöihinsä, nämä voivat tuntea itsensä
erikoisiksi, rohkaistuiksi ja motivoituneiksi. Älyllisesti esimies voi
kannustaa ja haastaa työntekijöitään ratkaisemaan ongelmia.
Karismaattinen side tukee ja rohkaisee työntekijöitä ja saattaa estää heitä
tuntemasta itseään ulkopuolisiksi. Nahavandin (2012) mukaan
karismaattinen suhde vähentää työntekijöiden psykologista ja
tunneperäistä muutosvastarintaa (Takala, 2013, s.53). Aistien kautta
tapahtuvaa organisaatioiden kokemuksellista prosessia ovat tarkastellet
esimerkiksi Koivinen & Wennes, (2011) ja Ropo, Sauer & Salovaara (2013).
Heidän mukaansa alaiset arvioivat aistihavainnoin ja tiedostamattaan
esimiehen abstrakteja ominaisuuksia, kuten karismaa ja aitoutta. Näin
voidaan ajatella organisaation henkilöstön olevan keskeinen osa aistien
kautta tapahtuvaa kokemuksellista prosessia. (teoksessa Pietiläinen &
Syväjärvi, 2019, s. 272)
Läsnä oleminen ei ole ihmisten arkielämässä yleistä. Ihmisillä on taipumus
olla enemmän mielessään ja älyllistää aistejaan ja tunteitaan sen sijaan,
että olisimme tietoisesti ruumiissamme. Ajatukset harhailevat herkästi
tulevassa, eikä ihminen ole läsnä. Ihmiset myös tarkkailevat ja analysoivat
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omaa käytöstään ja sen vaikutusta toisiin. Tällöinkään emme ole
luontaisesti läsnä. (Weston, 2008, s.80) Näyttelijöille läsnäolo on jatkuvasti
mahdollista, jos näyttelijä on vapaa sosiaalisesta maailmasta ja toimii
impulsiivisesti vailla itsesensuuria. Tällöin on mahdollista olla rentoutunut
ja valmiina reagoimaan ympäröivään fyysiseen todellisuuteen ja samalla
omaan sisäiseen maailmaan sekä toisten näyttelijöiden viesteihin.
Tällainen näytteleminen luo kiinnostavan läsnäolon ja vangitsee katsojan
huomion, toisin kuin teennäinen läsnäolo. Näyttelijälle läsnäolo syntyy,
kun tämä puhuu hiljaa ja ajattelee kovaa ja luottaa hetkeen pelottomasti
ilman tarvetta itsensä tarkkailemiseen. (Weston, 2008, ss. 81–82)
Näyttelijäntyössä onnistumisen kokemukseni liittyivät monesti
kannustavaan, keskustelevaan, mutta myös vaativaan ohjaajaan. Ohjaajan
ja näyttelijän välillä tulee olla vahva luottamus ja ymmärrys yhteisestä
tavoitteesta. Näyttelijänä koin tärkeäksi, että ohjaaja on johdonmukainen
ja ennustettavissa oleva. Nämä kaikki piirteet liitän osaltaan
karismaattiseen johtajuuteen. Keskeisenä karismaattiseen johtajaan
liitettävänä piirteenä pidän poikkeuksellista läsnäolon taitoa. Läsnäolon
taitoon kuuluu näyttelijäntyössä saamieni kokemusten mukaan kehollinen
ilmaisu, kuuntelemisen osoitukset ja keskittyminen itsensä ulkopuoliseen
todellisuuteen ja ihmisiin. Niin näyttelijät kuin liike-elämän henkilötkin
voivat opetella läsnäolon taitoa esimerkiksi näyttelijäntyön tehtävillä,
joissa esiintyjän huomio keskitetään toimintaan.
Weston (2008) tukee havaintoani toteamalla, että fyysinen toiminta on
hyvä tapa viedä huomio pois oikein puhutusta tai muistetusta viestistä,
jollaisella on vaara saada aikaan jäykkä ja harjoitellun oloinen esitys.
Kuviteltu tehtävä, keskittyminen ja mielikuvat auttavat pois vuorosanoista
ja mahdollistavat tarttumisen todellisuuteen. (Weston, 2008, s. 65)
Fyysisen olemuksen nostavat esiin myös Pietiläinen ja Syväjärvi (2019)
kuvatessaan työelämän arjessa olevan vaaran harhautua ajattelemaan,
että ihmiset olisivat vain tietoa prosessoivia aivoja, vaikka todellisuudessa
ovat myös tuntevia kehoja. Kehoja, joilla on monia liikkumisen tapoja sekä
aistein havaittavia ominaisuuksia äänineen ja muotoineen. Johtajakaan ei
näin ole ihmisten kokemusmaailmassa vain hänen puheensa, vaan
ensikädessä kehollinen, aistein havaittava olento. (Pietiläinen & Syväjärvi,
2019, s. 17 )
Myös Denis, Langley & Rouleau (2010) painottavat fyysisyyden merkitystä
todetessaan, että sanat merkitsevät vähemmän kuin teot. Näin avointen
ovien ilmapiiristä puhuvan johtajan onkin osoitettava kehollaan ja
toiminnallaan sanojen merkitys ja pidettävä ovi avoinna ja olemalla
vastaanottavainen eleillään ja asenteellaan. (teoksessa Pietiläinen &
Syväjärvi, 2019, s. 18)
Karisma on tiettyyn rajaan asti opeteltavissa oleva taito. Takala (2013)
kertoo työssään, että Ollilan (2010) mukaan valekarisma on
mielenkiintoinen eettisyyttä ja johtamista koskeva ilmiö. Valekarisma
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voidaan simuloida omaksumalla karisman pintarakenne. Tämä on
viestinnällisesti tehokas väline ja tekee usein halutun vaikutuksen.
Karismaa ja karismaattista vaikutelmaa tavoitteleva ihminen voi käyttää
tehokasta ja vetoavaa kommunikaatiota aikaansaadakseen valekarismaa
itselleen (Takala, 2013, s.29). Näin siis näkemykseni mukaan
vuorovaikutusta, viestintää ja läsnäoloa harjoitellen voidaan kehittää
karismaattista esiintymistä ja minäosaamista, vaikkei sisäsyntyistä
karismaa yksilöllä suuresti olisikaan. Havaintoani opeteltavien taitojen ja
tekemisen merkittävämmästä vaikutuksesta verrattuna synnynnäisiin
ominaisuuksiin, tukee Keltikangas-Järvinen (2016) kirjoittaessaan, että
työtyytyväisyyteen johtajan persoonalla ei ole merkittävää vaikutusta,
mutta johtajan käytös voi lisätä tutkimuksen mukaan jopa joka toisen
työntekijän työtyytyväisyyttä. (Keltikangas-Järvinen, 2016, s. 188)
Vuorovaikutusvalmennuksista saamieni havaintojen mukaan käytännön
kokemukset, itse tekeminen ja havainnot harjoitteista ovat teorialuentoja
tehokkaampia, kun halutaan havainnollistaa vuorovaikutuksen lähtökohtia
ja moninaisuutta. Elävää elämää simuloivissa valmennustehtävissä
voidaan esimerkiksi valmennettavia haastaa pohtimaan, tapahtuuko
toistensa katseita välttelevässä hissihetkessä vuorovaikutusta. Monesti
spontaani reaktio tilannetta ennalta arvioitaessa on naurahdukset
valmennettavien keskuudessa, ja sanallinen arvio, ettei vuorovaikutusta
totisesti tilanteessa synny.
Valmennuksissa ohjaan ihmisiä tehtävässä helposti toteutettavin ohjein.
Aluksi pyydän henkilöitä asettumaan kuviteltuun hissiin. Pyydän heitä
kuvittelemaan hissin pysähtyvän kerrokseen ja uuden ihmisen astuvan
sisään. Samalla ohjaan heitä tekemään itsessään havaintoja. Poikkeuksetta
tilanteen rakentumista seuraavan ryhmän mukaan siinä näyttäisi
tapahtuvan vuorovaikusta. Kun puran tehtävää, niin usein päädymme
ryhmän kanssa havaintoihin, jossa toisen ihmisen katseen välttely on
vuorovaikutusta. Kehomme kieli viestii välttelyn kohteelle, mitä
suurimmassa määrin, millaiseen vuorovaikutusilmapiiriin on tullut
astutuksi. Vaikka tilanteessa ei vaihdeta sanoja, katseita tai kosketusta, on
valmennuksiin osallistuville ilmeistä, että tilanteessa vuorovaikutus on
vahvaa ja se tuntuu kehossa esimerkiksi muuttuvana ryhtinä. Ryhti
muuttuu joko itsensä kokoamisesta johtuvana korostuneeksi tai itsensä
mitätöivästi lyyhistyväksi.
Edellä esitetty fyysinen reaktio seuraa myös mieleen, joko itsevarmuuden
voimistumisena: keinotekoisesti tai aidosti, tai ikävänä tunteena,
ärtymyksenä tai taistele paikastasi auringossa -reaktiona. Tämän tehtävän
kautta voidaan havaintoihin perustuen todeta, että vuorovaikutussuhde
alkaa, kun tiedostamme toisen ihmisen läsnäolon, kuten Isotalus ja
Rajalahtikin (2017) edellä totesivat (luku 2.2). Toisen ihmisen läsnäolon
tiedostaminen on monille tehtävän tehneille yllättäviä havaintoja tuottava
psykofyysinen kokemus. Koen, että tämä harjoitus on omiaan osoittamaan
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esimiehille, kuinka suuri voima ja vastuu heillä on asemansa myötä
alaisiinsa jo pelkällä läsnä olemisen tavalla, niin hyvässä kuin pahassa.
2.4

Sanaton viestintä johtamisen välineenä
Vuorovaikutusosaamisen mallissa viestintäosaamisen tärkeänä osana ovat
nonverbaalisen viestinnän taidot. Näillä taidoilla säädellään
vuorovaikutusta ja ilmaistaan tunteita ja sanattomalla viestinnällä voidaan
myös korvata ja täydentää puhuttua viestintää. (Jyväskylän yliopisto, n.d.)
Nonverbaalinen viestintä voidaan jakaa kinesiikkaan eli kehon liikkeillä,
katseilla, ilmeillä, eleillä ja asennoilla viestimiseen. Prosemiikkaan, eli
tilankäyttöön liittyvään viestimiseen: viestijän tapaan saapua tilaan ja
tämän luontaiseen etäisyyteen muihin nähden. Puheen äänellisiin
ominaisuuksiin eli paralingvistisiin piirteisiin, kuten äänenvoimakkuuteen
ja puheen nopeuteen eli tempoon. Sekä haptiikkaan eli koskettamalla
viestimiseen ja viestijän fyysiseen olemukseen. (Vilpa, 2018)
Vuorovaikutus ja viestintä sisältävät puheen tai esimerkiksi sosiaalisen
median viestien lisäksi muita havaittavissa olevia tapoja. Näihin tapoihin
kuuluvat esimerkiksi hiljaisuus, kasvojen ilmeet, kehon asennot sekä
läsnäolo tilanteessa, että tilassa. Vuorovaikutuksen sanattomaan
viestintään kuuluvat oleellisesti myös viestijän sanattoman viestinnän
havaitseminen ja tämän kuunteleminen. (Isotalus & Rajalahti, 2017, s 16)
Taitavasti sanattomastikin viestivä luo taidoillaan tehokkuutta viestintään
ja näin edistää yrityksen toimintoja. Havaintoa tukevat Isotalus & Rajalahti
(2017, s. 23) mainitessaan vuorovaikutusosaamisen mittareiksi
nimenomaan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Sanaton, eli nonverbaali viestintä on suuressa roolissa, kun tarkastellaan
vuorovaikutustilanteessa tapahtuvaa suhtautumista viestin luojaan.
Nonverbaalin viestinnän tärkeä tehtävä on ilmaista tunteita. Mitä
ilmaisuvoimaisempi johtaja on sanattomasti, sitä karismaattisempana
johtajaa pidetään. Johtajan kehon eteen nojaavalla asennolla,
katsekontaktilla ja kasvojen ilmeillä, kuten hymyllä, voidaan luoda
mielikuva alaisiaan tukevasta johtajasta. (Isotalus & Rajalahti, 2017, ss. 19–
20)
Omaa tietoista läsnäoloa kehittämällä voidaan parantaa viestintää.
Syvällinen tutustuminen itseen johtaa parhaimmillaan mielenrauhaan,
mikä osaltaan koetaan hyväksi johtajan ominaisuudeksi (Sydänmaanlakka,
2012). Sanaton, kehollinen viestintä luo vuorovaikutustilanteissa
merkityksiä vaivattomammin ja laajemmin kuin puhutulla viestinnällä on
mahdollista (Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 277). Tietoiset kehon liikkeet
ja asennot voivat muuttaa ihmisen tapaa ajatella ja toimia (Jääskeläinen,
2017). (teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 18)
Näyttelijäntyölähtöisessä vuorovaikutusvalmennuksessa voidaan rakentaa
tehtäviä, joissa käsitellään niin tilanteita kuin yksilön tai ryhmän toimintaa
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niissä. Aluksi valitaan työyhteisön sisältä tilanne ja tekijät. Ohjaan
valmennettavaa vuorovaikuttamaan annetussa tilanteessa oman
persoonallisen tapansa mukaisesti. Tehtävän edetessä ohjaan
valmennettavaa pienin, omaksuttavin askelin vuorovaikuttamisensa
keholliseen hallintaan äänenpainojen, puheen tempon ja puheen taukojen
myötä. Ohjaan myös liioitelluin elein tapahtuvaan tai eleet minimiin
rajoitettuun viestintään. Tehtävän edetessä harjoitusta seuraavat sekä
tehtävään
osallistuvat
oivaltavat,
mitkä
asiat
vaikuttavat
vuorovaikutustilanteessa vallitsevaan ilmapiiriin ja viestin tunnelmaan.
Samalla nämä voivat tehdä havaintoja ongelmista, joita työelämää
simuloiva tehtävä konkreettisesti saattoi nostaa esiin. Äänekäs ja rempseä
persoona voi tehtävien myötä havaita itsessään olevan kykyjä
vuorovaikuttaa totutuista tavoistaan poikkeavilla tavoilla.
Näytteleminen on englanniksi acting, eli vapaasti suomennettuna
toimiminen. Teatteriteoreetikoista niin Stanislavski, Meyerhold kuin
heidän jälkeensä vaikuttanut Jerzy Grotovwskikin vannoivat taitavan
näyttelemisen perustuvan nimenomaisesti kehon hallinnalle ja liikkeen
tekniselle
taituruudelle.
Grotowskin
kerrotaan
inhonneen
tarkoituksetonta ja koheltavaa improvisointia, ja tämän sijaan vaati
näyttelijöiltään tarkkaa liikekieltä. (Pätsi, 2010, s. 102) Niin näyttelijänä,
ohjaajana kuin teatterikatsojanakin saamieni kokemuksien mukaan,
taitava näyttelijä kykenee pikkusormeaan liikuttamalla luomaan tunteita,
ajatuksia ja elämyksiä.
Näkemykseni mukaan, viestinnän sanattoman osan harjoitteluun tulisi
myös liike-elämässä suunnata mielenkiintoa. Taitava sanaton viestijä kun
tavoittaa kuulijansa nopeammin, tarkoituksenmukaisemmin ja
uskottavammin kuin kiirehtivä ja epätarkka viestijä. Kokemukseni mukaan
ohjaajantyöni helpottui, kun olin sisäistänyt nonverbaalin viestinnän osaalueet ja esimerkiksi näyttelijäntyön tehtävien harjoittelun kautta oppinut
taitavasti ja tietoisesti ohjaamaan itseäni viestijänä ja kuuntelijana.
Westonin (2008, s. 105) mukaan harjoiteltu ja sisäistetty ymmärrys
kuuntelemisen eroista auttaa keskittymään toiseen ihmiseen ja tämän
viestiin kokonaisvaltaisesti. Keskittynyt ja tavallista, arvioivaa katsomista
syvempi katsekontakti avaa ikkunan ihmisen sieluun. Tämä heittäytyminen
aitoon yhteyteen syventää kuuntelemista, kontaktia ja läsnäoloa. (Weston,
2008, s. 105)
Meyerhold (Liite 4), Stanislavskista poiketen, korosti näyttelijän asemaa
itsenäisenä osana teosta. Meyerhold piti taiteen perustana tiedettä, jonka
oleellisena osana oli tietoisesti luova taiteilija, joka oli sekä taiteilija että
taiteensa materiaali. (Pätsi 2010, s. 75) Kokemukseni mukaan näyttelijä,
joka hallitsee instrumenttinsa, eli ajattelunsa, äänensä ja kehonsa, ja joka
näitä johdonmukaisesti käyttää, on taitava näyttelijä. Näyttelijän kykyjä ja
taitoja käsittelen tarkemmin opinnäytetyön liitteissä (Liite 5). Näiden
taitojen kautta voidaan luoda autenttinen tunne ja tunnelma näytelmän
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maailmaan ja roolityöhön. Nämä opittavissa olevat taito-ominaisuudet
ihmisissä yhdistän myös karismaattisen johtajan taidoiksi.
Näiden taitojen harjoitteluun käy esimerkiksi kättelemisen
harjoitteleminen. Lähtökohdaltaan näennäisen yksinkertainen harjoite,
jota voi kuitenkin syventää loputtomasti luomalla osallistujille eri rooleja,
statuksia ja kättelytilanteita arkisista aina itsenäisyyspäivän vastaanottoon
asti. Harjoitus on omiaan osoittamaan miten vuorovaikutustilanteisiin
vaikuttavat, ja niiden luonnetta muuttavat erilaiset, valitut viestintätavat:
kinesiikka, prosemiikka, haptiikka ja fyysinen olemus.
Meyerholdin tapa suhtautua liikkeen vaikuttavuuteen tukee edellä
esitettyjä havaintojani sanattomasta viestinnästä ja liikkeestä. Hänelle liike
edusti viestimenä puhetta tehokkaampaa keinoa, jossa sanoja enemmän
kertovat mm. hiljaisuus, eleet ja asennot, jotka tuovat tapahtumat sanoja
paremmin esiin. (Pätsi 2010, s. 79) Kokemusesimerkkinä liikkeen ja
sanattomuuden vaikuttavuudesta voidaan esittää tapani sisällyttää
teatteriohjaustöihini poikkeuksetta pantomiimia, eli sanatonta
esittämistä, joka perustuu ilmeisiin ja eleisiin ja liikkeeseen. Käytäntö
osoitti, että yleisö oivaltaa hyvin pantomiimi -kohtauksesta sen sisällön.
Yleisö uppoutui kohtauksen ja roolihahmojen liikkeeseen, toimintaan,
tunnelmaan ja tunteeseen.
On mahdollista, että sanat ymmärretään herkästi toisin kuin viestijä
tarkoittaa. Sanat voivat näin olla jopa vahingollisia. Näkemykseni mukaan
hyvän johtajan ja taitavan vuorovaikuttajan on tarpeen hallita sanat ja
puhua harkiten. Tämä oleelliseen keskittyvä sanallinen viestintätaito
aiheuttaa kokemukseni mukaan haasteita monille. Kun sanat vähenevät,
muu vuorovaikutusilmaisun osaaminen korostuu. Weston (2008, s.121)
kuvaa Sanford Meisnerin kutsuneen sanoja veneiksi, jotka etenevät jokea
pitkin. Tässä yhteydessä joki on vuorovaikuttajan tunne, jonka kautta
syntyy viestin varsinainen ydin.
Takalan (2013) mukaan Ospina ja Foldy (2009) kuvaavat johtajien luovan
alati merkityksiä omalla toiminnallaan tai toimimatta jättämisellään.
Johtajan onkin tärkeää ymmärtää, että tiettyjen vaikutelmien
ylläpitäminen ja hallinta on tärkeä taito esimiehen työssä. Kun johtamista
tarkastellaan alaisen ja esimiehen vuorovaikutuksellisena prosessina, on
tällöin vaikutelman hallinnalla edellistäkin suurempi merkitys ja vaikutus
tilanteessa. Esimiehen tehtäviin kuuluu ymmärtää, millaista johtajuutta
kukin tilanne vaatii, jotta työyhteisössä asetetut työskentelyn tavoitteet
saavutetaan. Onnistuakseen tässä, johtajalle ei riitä vain vaikutelmien
hallinta. Johtaja tarvitsee tällöin myös syvällistä ymmärrystä tilanteesta.
(Ospina & Foldy, 2009, s. 876) (teoksessa Takala, 2013, s. 43)
Koen, että teatterityön sanattoman viestinnän harjoitteilla ja
keskittyneellä, kehollisen itsehavainnoinnin ajatustyöskentelyllä, on
paikkansa liike-elämän johtajille vaikutelman hallintaan liittyvien taitojen
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vahvistamisessa. Myös Takalan (2013) edellä mainitsema tilanteiden
syvällisempi ymmärtäminen paranee kuvaamieni harjoitteiden myötä.
Parhaassa tapauksessa valmennukseen osallistuvassa johtajassa alkaa
prosessi, jossa tämä tulee tietoiseksi siitä, miten voi kehon asennoilla,
eleillä, ja äänenkäytön keinoilla sekä puhetekniikallaan vaikuttaa
vuorovaikutustilanteisiin. Vahvan itseanalyysin käynnistämiseen tarvitaan
riittävä määrä valmennuksia, jotta syntyy tarvittava määrä taitoa. Taidon
oppiminen on huomattavasti aikaa vievä prosessi ja vaatii sitoutumista.
Jotta vuorovaikutusvalmennukset aktivoisivat itsereflektion, tämä vaatii
valmennuskokemukseni mukaan osallistujalta halua emotionaaliseen
tarkasteluun. Tämä on haastava alue työelämälähtöisessä itsensä
kehittämisessä, sillä johtajien on helpompi johtaa asioita kuin tunteita ja
ihmisiä. Kari Helinin tutkimusaineiston mukaan jopa seitsemänkymmentä
prosenttia johtajista on asiajohtajia. Johtajien tulisi arvioida omia
työtapojaan, jotta esimerkiksi ihmislähtöinen johtaminen ei jää asioiden
johtamisen alle. (Rantanen, 2018, s. 173) Kokemukseni on, että
valmennuksissa teetetyillä tunnetehtävillä on saatu toivottuja tuloksia
esimiesten vuorovaikutustaitoihin ihmislähtöisen johtamisen tueksi.
2.5

Kehollisuus ja liike vuorovaikutustaitojen kehittäjinä
Pietiläinen ja Syväjärvi (2019) toteavat kehollisuuden tarjoavan paljon
mahdollisuuksia työyhteisöjen toimintatapojen jalostamiseen. He näkevät,
että kehollisuus on avuksi myös johtamisen ja johtamisen psykologian
kehittämisessä. Kehollisen näkökulman hyödyntämisessä työmetodina
voidaan käyttää konkreettisia ja osallistavia liikeharjoitteita, joiden kautta
voidaan syvällisesti ymmärtää ihmisen fyysistä olemusta ja ilmaisukykyä.
(Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 299)
Lähestyn vuorovaikutusmallissa tulkintaosaamisen taitoa kinesiikan eli
kehollisuuden kautta. Kehollisen tekemisen kautta näyttelijät voivat
rakentaa roolihahmoja ja ilmaista näiden ajatuksia ja tunteita. Seuraavassa
keskityn kuvaamaan, miten kehollisten- ja liikkeeseen liittyvien
harjoitteiden kautta voidaan kehittyä viestintätilainteiden tulkitsemisessa
ja viestintätilanteiden havaitsemisessa.
Kehollisen näkökulman avulla voidaan saada tietoa työyhteisön
vuorovaikutussuhteista ja ihmisten kokemuksista. Havainnointi tapahtuu
reflektoimalla liikkeistä syntyviä tuntemuksia. Kehollisen näkökulman
hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa organisaation työskentelytapoihin ja
ajattelutottumuksiin. (Biehl, 2017) Johdettaessa ihmisiä on oltava
tietoinen ihmisten ymmärtämisen merkityksellisyydestä (Perttula, 2012).
On myös oivallettava, että toisten ihmisten myötätuntoinen
ymmärtäminen on kehollista ja välittyy liikkeiden kautta (Gallese, 2009).
(teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, ss. 269–270)
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Myönteisen vuorovaikutuksen tilanteissa ihmiset heijastelevat toistensa
eleitä tai asentoja tai liikkeitä. Tietoisella takaisinheijastamisharjoitteella
eli peilaamalla tavoitellaan nähdyksi tulemisen kokemusta ja toiseen
ihmiseen samaistumista niin kokemuksellisesti kuin emotionaalisestikin.
Harjoituksen avulla voidaan lisätä liikeaistin kautta empatiaa työyhteisössä
ja lisätä näin luottamusta. (Pierce-Knapp, 2010 ja Ylönen, 2006) (teoksessa
Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, ss. 292) Niin teatterissa kuin
vuorovaikutusvalmennuksissa olen hyödyntänyt peiliharjoituksia. Niiden
tavoitteena on luoda yhteys ja kontakti keskittymisen ja harjoitteessa
syntyvän emotionaalisen samaistumisen kautta. Yksinkertaisimmillaan
tehtävässä voidaan ohjata osallistujaparin toista osapuolta liikuttamaan
kättään vapaasti ja parin toista osapuolta ohjataan toistamaan nämä
käden liikkeet samanaikaisesti peilin tavoin. Harjoitteiden kautta saadaan
tietoa vuorovaikutuksen kehollisuudesta ja johtamistilanteiden
tunnekokemusten kehollisesta säätelystä. Nämä voivat tarjota johtajalle
paremman ymmärryksen johtamistilanteista ja auttaa johtajaa toimimaan
näissä aiempaa paremmin. (Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 297)
Kehollisten harjoitteiden ja näiden sanallisen purkamisen kautta on
mahdollista tarkastella ihmisten kokemuksia ja toimintaa työpaikan
vuorovaikutussuhteissa ja -tilanteissa. Liikkeen kautta tapahtuva
tarkastelu tarjoaa luovan ja kokemuksellisen tavan pohtia omaa ja muiden
tapaa toimia vuorovaikutuksellisessa kontekstissa. (Lundvall & Rossi, 2018)
(teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 282)
Selkeästi havainnoitava liiketehtävä voi olla esimerkiksi liikkeiden
vastakohtaisuuden tarkastelua. Harjoitteessa osallistujaa pyydetään
suorittamaan esimerkiksi yksinkertainen työhönsä liittyvä toiminto
nopeasti ja sen jälkeen hitaasti. Tämän myötä voidaan tehdä havaintoja
liikeparin synnyttämistä mielikuvista tekijän, havainnoijan ja ympäröivän
todellisuuden välillä. Näin voidaan tulla tietoisiksi esimerkiksi ihmisten
erilaisesta työntekemisen rytmistä, ja voidaan yhteisen, sanallisen
reflektoinnin myötä synnyttää oivallus, miksi toisista ihmisistä eri rytminen
toiminta tuntuu vieraalta ja miksi toisista sopivalta. Tämä lisää
työyhteisössä itsetuntemuksen ja erilaisuuden ymmärtämisen määrää.
(Jääskeläinen, 2017, ja Levy, 1988) (teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019,
ss. 288–289)
Taidelähtöinen valmentaminen mahdollistaa luovan ja vapaamuotoisen
suhtautumisen käsiteltäviin ilmiöihin, mikä on katsottava eduksi, sillä
liiallinen tarkkojen tavoitteiden asettaminen keholliselle työskentelylle
voivat olla ihmisen kehittymiselle jopa haitallisia (Taylor & Ladkin, 2009).
Taiteen metodeihin uskaltautuneet ovat usein saavuttaneet kehittymiselle
asettamansa tavoitteet. Taidevetoiset harjoitteet jo luonteensa mukaisesti
mahdollistavat
elämänlaadun
ja
hyvinvoinnin
lisääntymistä
valmennettavalle. Luovuuden herääminen,
syventynyt yhteys
työkavereihin, ilo ja rentoutuminen ovat listattu kokemuksissa liike- ja
taidevetoisten valmennusten vahvuuksiksi. (Heimonen, 2011)
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Taidevetoista valmennusta tarjoavalla tulee olla kokemusta ja ymmärrystä
yritysmaailmasta ja prosessinohjaamisesta. Ilman tätä kokemusta on
mahdollista, ettei valmennuksessa syntyneitä kokemuksia osata yhdistää
työyhteisön todellisuuteen kehittävästi. (Taylor & Ladkin, 2009) (teoksessa
Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 284) Kehollisen havainnointityöskentelyn
myötä voidaan tunnistaa ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia, joita liike ja
keho herättävät (Jääskeläinen, 2017). Tämän itsehavainnoinnin kautta
voidaan analysoida toimintatapoja vuorovaikutussuhteissa ja tulla niistä
tietoisiksi ja tarvittaessa muuttaa näitä malleja syntyneiden oivallusten
kautta omavalintaisesti (Karssiens, van der Linden, Wilderom &
Furtmueller, 2014). (teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, s. 286)
Kehollinen
ja
taidelähtöinen
valmennus
vaatii
tuekseen
tutkimustietopohjaisia perusteluita, sillä niitä kohtaan on havaittu liikeelämästä tulevilla olevan asenteellisiakin ennakkokäsityksiä. On oleellista
kuvata osallistujille, miksi harjoituksia tehdään ja mihin niillä pyritään.
Osallistujan on myös kyettävä luomaan muihin osallistujiin ja ohjaajaan
luottamus, jotta vastaanottavaisuus ja avoin halu kehittyä ilman
nolostumisen pelkoa on mahdollista. (Biehl, 2017 ja Jääskeläinen, 2017)
(teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, ss. 295-296)
Edellä kuvatun mukaisia liiketehtäviä ja taitoja näyttelijät harjoittelevat
tietoisesti vuosia, usein loputtomasti itseään ja muita tarkkaillen. Tätä
osaamista kaikkien on persoonallisuuspiirteistään ja taustoistaan
huolimatta mahdollista oppia. Liike-elämässä viestintätilanteiden
havaitsemisen taito ja kyky tulkita niitä, ovat huomattavan tärkeitä, sillä
liike-elämän vuorovaikutuksen perimmäinen tavoite on saada aikaan
tuotavuutta. Viestin oikea havaitseminen ja toisaalta viestin tehokas
perillemeno lisää varmuudella tavoitteessa onnistumisen mahdollisuuksia.
Kun taas väärin ymmärretty viesti tai huonosti välitetty viesti voivat
muodostua asioiden etenemisen esteeksi, viedä aikaa ja tulla näin
organisaatiolle kalliiksi.
2.6

Tunnetyöskentelyllä toimivaan vuorovaikutussuhteeseen
Sydänmaanlakka (2012) määrittelee tunneälykkyyden ja tunteiden
hallinnan taidoiksi tulla toimeen itsensä ja muiden ihmisten kanssa. Näitä
taitoja voidaan käyttää hyödyksi vuorovaikutuksessa toisten ihmisten
kanssa. Taidot auttavat myös ihmistä ymmärtämään omaa toimintaansa ja
ajatteluaan. Sekä ymmärtämään myös sen, että toimintaamme ohjaavat
pääasiassa tunteemme, eivätkä järkiperäiset ja loogiset perusteet.
(Sydänmaanlakka, 2012)
Työyhteisöt eivät lähtökohtaisesti ole olemassa toisia ihmisiä ja näiden
kanssa käytyä sosiaalista vuorovaikutusta varten. Työyhteisössä ollaan
tekemässä työtä ja tunnesuhteet ja henkilöiden väliset suhteet ovat näin
toissijaisia. Työyhteisön kaikille esimiehille ja työntekijöille tämä ei ole
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selvä asia. Hyvässä työyhteisössä toimitaankin ammatillisten tehtävien
mukaisesta tarkastelukulmasta käsin ja tullaan toimeen kaikkien kanssa
hyvien
tapojen
mukaisesti.
Ammatillisesti
toimivassa
ja
luottamuksellisessa työyhteisössä käyttäytymismallit tukevat avointa
vuorovaikutusilmapiiriä, jossa uskalletaan ilmaista mielipiteitä ilman
pelkoa toisten tunteiden loukkaamisesta (Järvinen, 2017, ss. 80–82).
Saarikosken (2015, ss. 12–13) teoksen esipuheessa koripallovalmentaja
Henrik Dettmann kirjoittaa seuraavasti:
”Kun missä tahansa toiminnassa pyritään huipputasolle,
ihmisille joudutaan asettamaan kohtuuttomia vaatimuksia…
…Sellainen vaatii poikkeuksellista rehellisyyttä, avoimuutta ja
luottamusta niin johdettavalta kuin johtajaltakin. Silloin kyse
ei ole enää alaisista ja johtamisesta vaan ihmisenä
olemisesta.”
Rantanen (2018, s. 79) jakaa saman ajatuksen Dettmannin kanssa ja jatkaa
uudelle tasolle työn ja työntekijöiden suoritukset vievän johtajan olevan
halukas tutustumaan ihmisten arkeen, kohdaten ihmiset ihmisinä,
erityisesti emotionaalisella tasolla.
Esimiestyössä koetellaan ihmisen tunteita ja vuorovaikutustaitoja ja tämä
luo haasteita esimiehen henkilökohtaiselle tunne-elämälle (Juuti, 2018).
Tunneosaavan esimiehen ominaisuuksia ovat kyky suunnata
tarkkaavaisuutta tunnepitoisiin tapahtumiin ja ilmaisuihin omassa
tekemisessään ja toisten ihmisten tekemisissä ja työympäristössä ja jos
johtaja ei huomaa näitä merkkejä, häneltä jää hyödyntämättä johtamisen
ja tehokkuuden suhteen tärkeää informaatiota (Saarinen & Aalto-Setälä,
2007, s. 59).
Hyväksi kehittynyt tunnelmajohtaja ymmärtää ja tunnistaa ihmisten
ajattelun erilaisuuden ja osaa havainnoida miten ajatukset näkyvät itsessä
ja miten muissa. Tässä johtamisessa kyse on kyvystä toimia tilanteiden
vaatimalla tavalla, hyödyntäen omia ja työntekijöiden vahvuuksia sekä
molempien heikkouksia kehittäen. (Rantanen, 2018, 111) Saarisen & AaltoSetälän (2007, s. 139) mukaan tunneosaamisen kehittymisen myötä,
suhteemme toisia kohtaan muuttuu vähemmän vaativaksi. Ohjaustyössä
saamani kokemuksen mukaan, on esimiehelle eduksi muistaa, että
vaativankin persoonallisuuden tehokkuustavoite toteutuu parhaiten, kun
pitää aina mukanaan myös tunneosaamisen työkalut.
Tunteetonta johtamista harjoittava esimies saattaa ajautua kielteisiin
tunteisiin, kuten kateuteen tai inhoon. Mikäli johtaja suhtautuu työhönsä
ja työyhteisöönsä tunteettomasti, on tämä vaarassa ajautua huonoon
johtamiseen. Tunteet ovat mukana esimiestyössä väistämättä, sillä
esimiestyö on vuorovaikutustyötä. Onkin johtajalle eduksi ymmärtää
inhimillisten mielialojensa ja tunteidensa vaihteluiden vaikutus
työyhteisössä. (Juuti, 2018) Tunteita ei tule kuitenkaan koskaan päästää
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hallitsemattomiksi, eikä niitä pitäisi kokea vain tunteen itsensä takia.
Tunteiden tulee olla aitoja ja sidottuja hetkeen ja mitoitettuna oikein
tilanteeseen tai tehtävään. On huojentavaa muistaa, etteivät tunteet
vahingoita. (Weston, 2008, ss. 186–187)
Mitä paremmin esimies tuntee itsensä, sitä herkemmin hän myös pystyy
lukemaan ympäristöään, ymmärtämään sitä ja toimimaan siinä
tehokkaasti (Sydänmaanlakka, 2012). Rantanen (2018, s. 75) vahvistaa
Sydänmaanlakan ajatusta toteamalla, että jos johtaja ei kohtaa ja kosketa
alaista tunnetasolla, tämä ei saa heitä mukaansa. Saarikosken (2015)
teoksessa Henrik Dettmann toteaa: ”Johtajan tärkein ominaisuus on
empatia, eli kyky ymmärtää toisia ihmisiä”. Empatiataitojen hallitseminen
vaatii johtajalta itsetuntemusta. (Saarikoski, 2015, s. 197)
Juuti (2018) toteaa, että esimieheksi aikovan tulee avoimesti osata
käsitellä tunteitaan ja tunnistaa niitä. Sekä ymmärtää tunteiden vaikutusta
muihin ihmisiin. Näiden taitojen oppimisessa voi auttaa esimerkiksi
työnohjaaja tai mentori. Mikäli henkilö ei hallitse näitä tunnetaitoja, tämän
ei tulisi päätyä esimiesasemaan, vaikka olisi alallaan muuten miten pätevä
hyvänsä. (Juuti, 2018)
Tunneilmaisu edellyttää näyttelijäntyötaustaisen kokemukseni mukaan
ymmärrystä tunteista ja tavoista, joilla ne ilmenevät ja joilla ne
ilmennetään. Tällainen herkkyys havainnoinnille ja taidot ilmaisulle ovat
ihmiselle suuri voimavara taiteellisessa työssä ja myös esimiestyössä.
Havaintoani tukee myös Sydänmaanlakka (2012) kuvatessaan
herkkyyksien olevan erilaisia ikkunoita maailmaan ja mitä useammasta
ikkunasta katsotaan, sitä kokonaisvaltaisemman kuvan maailmasta saa.
Mutta tämä aiheuttaa ohjaajakokemusteni mukaan haasteen löytää
vähintään työryhmän työntekijöiden lukumäärän verran erilaisia,
hienovaraisia tapoja, saada heidän ilmaisustaan esiin projektissa
kaivattavia ominaisuuksia.
Weston (2008) tukee näkemystäni kuvatessaan näyttelijöiden
työskentelyä, jossa näiden on avattava itsensä rehelliseen tunteeseen, eikä
vain toistaa teknisesti emootiota (Weston, 2008, s. 186). Tämä asettaa
näytelmäprojektin työtavoille psykologisen tason haasteen, joka
kokemukseni mukaan kaivautuu syvemmälle kuin esimerkiksi liike-elämän
arjessa. Toisaalta Keltikangas-Järvinen (2016, ss. 157–158) toteaa, ettei
yksilöllisten
temperamenttipiirteiden,
kuten
sensitiivisyyden
huomioiminen työelämässä, tarkoita työn räätälöimistä jokaiselle
sopivaksi, vaan enemmänkin sitä, että löydetään yleisesti hyvät tavat, jotka
sopivat kaikille ja jotka edesauttavat työyhteisössä kaikkien hyvinvointia.
Tunne- ja luottamusharjoituksia tekemällä voidaan kehittää esimiehen
vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi sopii valmennuskokemusteni mukaan
näyttelijäntyön tehtävä, jonka avulla pyritään työtoverin rohkaisemiseen,
ideoista innostumiseen, kannustamiseen, kuuntelemisen opetteluun ja
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palautteenantoon. Tehtävässä improvisoidaan vuoropuhelu annetun
teeman sisällä. Ulkoa ohjataan palautetta antavan osapuolen repliikin
ensimmäisiä sanoja asteittain, seuraavin vaihteluin: ensimmäisellä kerralla
ohjataan aloittamaan sanalla: ”Ei.” Toiseksi ohjataan aloittamaan sanoilla:
”Joo, mutta–.” Ja kolmanneksi sanoilla ”Joo, ja sitten–.” Näin pyritään
rakentamaan lopuksi vuorovaikutustilanne, jolla on positiivista tunnetta
tukeva, yksilöä ja työryhmää rohkaiseva pyrkimys ja ideoista innostuva
ilmapiiri.
Harjoite on omiaan luomaan taitoa motivointiin, toisen ihmisen
huomioimiseen,
tämän
ideoiden
kuulemiseen,
luovuuteen
rohkaisemiseen ja arvostamisen osoittamiseen. Näiden myötä on
mahdollista kehittää sitoutumista ja yhteishenkeä yhteistä tavoitetta kohti
työskennellessä. Näiden yhteenhitsautumis -harjoitteiden puolesta puhuu
myös Piilin (2006) näkemys, jonka mukaan ryhmän jäsenten on tärkeää
kokea kuuluvansa ryhmään ja että nämä tietävät ja tunnistavat muut
ryhmään kuuluvat. Tärkeää on myös, että nämä ryhmän jäsenet tietävät
heillä olevan yhteisiä tavoitteita, joita kohti pyritään. (Piili, 2006, 59)
Harjoituksia on valmennuksista saatujen kokemusteni mukaan tarpeen
teettää esimiehille, jotka aidosti ovat kiinnostuneita kehittymään johtajina
ja vuorovaikutusviestijöinä. Etenkin he, jotka ovat halukkaita kehittämään
omaa kykyään asettua toisen asemaan ja ymmärtämään, mikä voimavara
sisältyy ihmisen tunteisiin, hyötyvät harjoituksista. Kokemukseni mukaan
ihmisen tunnepuoleen vaikuttamalla voidaan saada aikaan rohkeutta,
innovaatioita ja esimerkiksi lisätä organisaation tehokkuutta ja
tuloksellisuutta.
Temperamenttieroja ymmärtävä esimies kykenee oivaltamaan omia
reaktioitaan ja oman käytöksen vaikutuksen työntekijöihin. Tällaisella
esimiehellä
on
myös
kykyä
ymmärtää
työntekijöiden
temperamenttipiirteiden erilaisuutta, ja silti erottaa henkilön osaamisen ja
asiantuntemuksen näistä piirteistä. (Keltikangas-Järvinen, 2016, ss. 156–
157) Clearyn (2010) mukaan johtajan olisi tärkeätä saada yhteisö
puolelleen ja tämän tavoitteen saavuttamisessa on johtajan tärkeää nähdä
ihmisten sydämeen, toisin sanoen luoda tunneyhteys työntekijöihin.
Vaikuttava johtaja on syvällinen, harkitseva ja taitaa maltillisen
tunneilmaisun. Työntekijöiden tasa-arvoinen ja asiallinen kohtelu
johtajalta saa aikaan arvostavan tilanteen, jossa johtaja pystyy ilman
tunnepitoisia ylilyöntejä saamaan työntekijät puolelleen ja toimimaan
toivotulla tavalla. (Cleary, 2010, ss. 138–139)
2.7

Vuorovaikutus valmentavan johtamiseen tukena
Työelämä on murroksessa ja muuttumassa. Tulevaisuudessa kannustetaan
työntekijöitä itseohjautuvuuteen ja esimiehet toimivat aiempaa enemmän
valmentajina kuin työtekijöiden ajankäytön seuraajina. Tulevaisuudessa
niin johtajien kuin työntekijöidenkin tulee hallita uudenlaista osaamista
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ammatillisen osaamisen rinnalla. (Manka & Manka, 2016) Työyhteisöjen
uudet toimintamallit ja työn tekemisen muuttuneet tavat ovat
peruuttamattomassa murroksessa, jossa vuorovaikutuksen merkitys
ihmisten välillä korostuu. Tämä asettaa vaatimuksen tarkastella
inhimillistä vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. (Pietiläinen & Syväjärvi,
2019, s. 115) Jatkossa johtajan ja alaisen suhde on kasvavassa määrin
valmentajan ja valmennettavan suhde, millä pyritään yhdessä
kehittämään valmennettavan taitoja ja henkistä kyvykkyyttä (Rantanen,
2018, s. 76).
Autoritäärisen johtamisen juuret sijoittuvat teollistumisen ensivaiheisiin,
jolloin työntekijät olivat kouluttamattomia. Niinpä oli luontevaa, että työn
tuntenut esimies jakoi tehtävät, käskytti ja valvoi ja alaiset tekivät työn
mukisematta. (Järvinen, 2017, s. 68). Työkokemuksieni mukaan
valmentava ote johtamiseen rohkaisee, tukee ja saa työntekijän
tuntemaan onnistumista, osaamista, iloa ja ylpeyttä työstään. Myös
yksilön tarpeellisuuden kokemuksen vahvistaminen, huomatuksi ja
kuulluksi tulemisen kokemus ja yhteisöön kuulumisen tunteet voivat
parantaa työyhteisön ilmapiiriä.
Kupias & Peltola (2019) toteavat valmentavassa esimiestyössä
valmentajan roolin toteutuvan hyvin silloin, kun valmentaja osaa sekä
asiansa että osaa auttaa oppijaa niin, että tämän taidot vahvistuvat.
Valmentajan
tulisi
rakentaa
toimintansa
omaksumiensa
perusperiaatteiden varaan ja samalla kuitenkin suunnata mielenkiintonsa
uuteen kehittääkseen toimintaansa. Saarikosken (2015) mukaan
valmentajan arvojohtamiseen kuuluu uteliaisuus. Tällöin hyvä valmentaja
ei lopeta uuden etsimistä ja estä näin myöskään omaa kehittymistään.
(Saarikoski, 2015, s. 291, 295) Hyvässä johtamisessa työntekijää tulisi
johdonmukaisesti ja säännöllisesti tukea oman potentiaalinsa
kehittämisessä ja hyödyntämisessä ja auttaa oppimisessa tälle sopivin
tavoin. Rohkaisu, luottamus, vapaus määrittää työntekoa ja koulutus
uusien asioiden äärelle edesauttavat työkokemuksieni mukaan tätä
tavoitetta.
On olemassa useita valmennustapoja, joissa valmentaja voi jakaa omaa
tietoaan ja osaamistaan, opastaa, keskustella ja ideoida, ohjata tai
fasilitoida, eli helpottaa muiden ihmisten toimintaa; enemmänkin opettaa
taidon kuin tarjota valmiin lopputuloksen. Valmennuksen lähtökohtana on
pyrkimys parantaa joko tiettyä strategista prosessia tai oppijan osaamista.
Tällöin valmennuksen tavoite on keskeinen määritettävä asia.
Valmennuksessa tulee olla tietoinen jo olemassa olevasta osaamisesta,
motivaatiotekijöistä, kokonaisuuden hahmottamisesta ja esimerkkien
näyttämisestä ja käytännön harjoitteiden tekemisestä. Valmennuksen
arviointi ja asetettujen tavoitteiden tarkastelu on myös oleellisena osana
valmennusprosessia. (Kupias & Peltola, 2019)
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Yksilöllisellä valmentamisella pyritään työntekijän suorituksen
parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Valmennus voi keskittyä
kehittämään myös työntekijän sisäisten resurssien parempaa hallintaa.
Tällöin tavoitteena on muun muassa työntekijän itsetuntemuksen
lisääminen ja itseluottamuksen kasvattaminen. Valmentavalla otteella
voidaan vaikuttaa alaisen kykyyn hallita arkeaan, jolloin tämä määrittää
omat arvonsa ja tutkii motivaatiotaan, sekä suunnittelee tekemisensä
toteuttaakseen asettamansa tavoitteet (Sydänmaanlakka, 2012).
Sparrauksen ja valmentamisen ongelmaksi voi kehittyä liikaa ulkopuolelta
ohjattu ihmisen kehittäminen. Jatkuva tunne siitä, että pitää loputtomiin
kehittää itseään paremmaksi, aiheuttaa joillekin stressiä. Kuvitelma siitä,
että valmentaja voi tehdä yksilöstä toisenlaisen, on harhaa. Itsensä,
heikkouksineen ja vahvuuksineen, ihminen löytää kokemustensa kautta.
Ulkoa käsin voidaan tarjota ihmiseen uusia ominaisuuksia, joita tämä
toivookin itsessään olevan, mutta jotka eivät lopulta vastaa ihmisen
kokemusta itsestään. Valmennuksen myötä ihminen voi siis löytää
itsestään jotain uutta. Vahvaa identiteettiä ei tarvitse jatkuvasti muuttaa.
Ihmisellä on lupa välttää epämukavuutta aiheuttavia asioita. Näin tämän
ei tarvitse heittäytyä tai rohkaistua epämukavuusalueelleen, vaikka miten
valmentaja tai työyhteisö kannustaisikin. Mikäli ihminen kokee jäävänsä
vaille kokemuksia, joita kaipaa, on tällöin esimerkiksi valmennuksen
tehtäviin tarttuminen parempi ratkaisu kuin niiden vältteleminen.
(Keltikangas-Järvinen, 2016, ss. 218–219)
Kun valmentajan tai johtajan työkalupakista löytyvät sosiaalisten
tunteiden taidot ja kyky operoida näillä, heillä on mahdollisuus vaikuttaa
valmennettavien ja työntekijöiden toimintaan myös aivokemiallisella
tasolla. Kun valmentaja saa valmennettavan kokemaan arvostuksen-,
varmuuden-, vaikuttamisen-, reiluuden- ja yhteenkuuluvuuden tunteita,
vaikutetaan valmennettavan dopamiinin tuotantoon. Tämä on hormoni,
joka saa ihmiset ajattelemaan, oppimaan ja toimimaan. Sosiaaliset
tunnekokemukset luovat valmennettavaan muun muassa positiivista
energiaa. Ne lisäävät motivaatiota, rohkeutta ja sosiaalista älykkyyttä.
(Rantanen, 2018, ss. 80–82)
Sosiaalisiin tunteisiin panostaminen korreloi siihen, miten työssä
onnistutaan saavuttamaan tavoitteet. Hyvät tuntemukset luovat hyvää
niin työntekijöille kuin asiakkaillekin ja huonot tuntemukset huonoja.
Sosiaaliset tunteet myös palkitsevat valmennettavia paremmin kuin
esimerkiksi rahallinen palkitseminen. Kiitos ja kehu lämmittävät, kunhan
ovat aitoja ja vilpittömiä. Sosiaalisten tunteiden johtamiseen liittyy vastuu
määrittää mitä sosiaalisia tunteita tavoitellaan ja miten niitä tavoitellaan
yhteisesti sovituilla menetelmillä. (Rantanen, 2018, ss. 95–96) Sosiaalisen
älykkyyden taidot, kuten aktiivinen auttaminen ja elämänhallintataidot;
optimismi ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, ovat psykologista
pääomaa, jolle on tarvetta tulevaisuuden työelämässä (Manka & Manka,
2016).
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Visuaalinen
taulu
(Kuva
3.)
tarkastelee
ja
kokoaa
vuorovaikutusvalmennusta valmentajan näkökulmasta. Kuvassa on
esitetty keskeiset elementit valmennuksen tasoista: keskittyminen,
kontakti, tunne ja ajatus. Jos esimies toimii organisaatiossaan
valmentavana johtajana, taulu on hyvä muistuttaja, millaisilla tavoilla
voidaan toteuttaa hyvä valmennustyö. Valmennustyö, joka auttaa oppijaa
kehittymään ja joka osaltaan parantaa yrityksen toiminnan kehittymistä on
hyvää valmennusta. On myös keskeinen ja hyvä työyhteisötaito oppia ja
jakaa opittua. Hyvä valmentaminen ja esimiestyö ovat mitä suurimmassa
määrin isossa roolissa näiden työyhteisötaitojen mahdollistajana. Hyvää
esimiestyötä voidaan vuorovaikutusvalmennuksissa kehittää ja
vuorovaikutusvalmennuksessa on valmentajakokemusteni mukaan paras
tapa käyttää valmentavaa otetta, luennoimisen sijaan.

Kuva 3.

Valmentavan
otteen
tasojen
visuaalinen
vuorovaikutusvalmentajille ja esimiehille

taulu
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Kehittävä ja hyvä vuorovaikutus vaatii taulussa mainittuja tekoja,
havainnointia ja ajatuksia. Lisäksi näistä kaikista on oltava syvällisesti ja
sisäistetysti tietoinen. Valmennuksista ja teatterityöskentelystä saamieni
kokemusten mukaan vuorovaikutuksen lainalaisuudet kulkevat limittäin
myös hyvän valmentamisen ominaisuuksien kanssa. Niin vuorovaikutus,
työyhteisö kuin valmentaminenkin ovat vastavuoroisia prosesseja.
Kokemustani tukee Pietiläinen & Syväjärvi (2019, s. 145) kuvatessaan
organisaatioita ja niiden perusominaisuuksia yhteistoiminallisiksi,
kommunikatiivisiksi ja keskinäisriippuvaisiksi, joissa kaikki muutokset ovat
pohjimmiltaan sosiaalisia. Näissä sosiaalisissa muutosprosesseissa, toisin
sanoen työelämän arjessa, valmentajan sitoutuminen valmennettavaan on
merkittävässä roolissa. Valmentajan tulee olla kiinnostunut kehityksestä ja
tavoitteista, mutta ennen kaikkea valmennettavasta ihmisenä.
Valmentajia ja johtajia, jotka toimivat rakkaudesta ihmisiin, ennemmin
kuin valtaan tai tulokseen, voidaan pitää harvinaisina timantteina
(Rantanen, 2018, s. 258).
Nuorena näyttelijänä koin, että näyttelijän osaamista kehittää
erinomaisesti sitoutunut mentori, eli esimerkiksi kokeneempi näyttelijä tai
ohjaaja. Mentori voi esimerkillään, keskustelulla, vinkeillään ja
kysymyksillään antaa ja herättää mentoroitavassa ideoita, joiden myötä
tämä
voi
saada
osaamistaan
jalostettua
ja
kehitettyä
tarkoituksenmukaiseksi. Näiden kokemusteni mukaan lahjoja voi kehittää
taidoiksi, kun valmentajana on oman työnsä syvällisesti sisäistänyt osaaja.
Erityisen merkittävänä pidän mestarin myötätuntoista suhtautumista
kisällin pyrkimyksiin ihastua omiin taitoihinsa. Näissä hetkissä viisautta on
mentorin maltti ja taito ohjata maneereihin ja temppuihin sortunut
takaisin rehellisyyteen kokemisessa. Takaisin kuuntelemaan ja
keskittymään enemmän vastanäyttelijään kuin itseensä, eli suuntaamaan
kaiken ajatuksen ja tekemisen pois hyvästä esiintymisestä kohti hyvää
näyttelemistä.
Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteessa on kyse ihmisten välisestä
ammatillisesta kunnioittamisesta. Tällöin valmentaja tai mentori ei
hyväksy valmennettavalta keskinkertaista suoritusta, vaan vaatii tason
nostoa, koska valmennettavasta on siihen. (Saarikoski, 2015, s. 195) Edellä
kuvatun
kaltaisia
kokemuksia
kokeneena
näen,
että
näyttelijäntyölähtöisellä valmentamisella ja ohjaavalla, mentoroivallakin
otteella, on paikkansa liike-elämän johtamis- ja vuorovaikutusosaamisen
kehittäjänä.
2.8

Johtajan vuorovaikutusosaamisen malli
Luvussa kaksi esitetyn perusteella johtajan vuorovaikutustaidoille
asetetaan huomattavia vaatimuksia ja odotuksia niin työn itsensä kuin
alaistenkin puolelta. Johtajan tulee olla vuorovaikutuksen asiantuntija.
Luvun kaksi pohjalta luodussa johtajan vuorovaikutusosaamisen
sovelletussa mallissa (Kuva 4.) esitetään, miten esimiehen on hallittava
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viestintätilanteiden
tulkintaosaaminen,
rooliosaaminen
ja
tavoiteosaaminen. Edellisten lisäksi yhtä tärkeää on hallita
viestiosaaminen, toisin sanoen hallittava taidot ja kyvyt viestiä
suoritusosaamisen kautta.
Minäosaaminen on vuorovaikutusosaamisen mallissa keskeinen taito, ja
esimiehenkin on se syytä hallita. Se voidaan kuitenkin jättää johtajan
vuorovaikutusosaamisen mallissa toissijaiseksi, sillä esimiehen teot
puhuvat enemmän kuin tämän tapa tuoda itsestään esille työelämän
vuorovaikutustilanteissa, tiettyjä mielikuvia ja vaikutelmia itsestään
synnyttäen. Rooliosaamisen taidon kautta esimies voi tuoda esille
uskottavan ja johdonmukaisen johtajan viestijäroolin työarkeen
minäosaamisen sijaan. Tämä rooliosaaminen parhaimmillaan rakentaa
toivottua karismaattista johtajuutta.

Kuva 4.

Johtajan vuorovaikutusosaamisen mallissa vihreä monikulmio
osoittaa, miten monipuolisesti esimiehen on hallittava
viestinnän ja vuorivaikutuksen perustaitoja.
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3

VIESTINTÄSUHDE PROJEKTINJOHDOSSA
Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan projektin elinkaaren osia
kokemuspohjaisesti, ohjaajan ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen
ja viestinnän näkökulmasta. Luvussa tuodaan esille opinnäytetyön tekijän
teatterityöskentelykokemusten kautta hyväksi havaittuja työtapoja ja
vuorovaikutuskäytäntöjä. Tarkastelun taustalla vaikuttaa myös edellisessä
luvussa esitelty Trenholmin ja Jensenin (2013) vuorovaikutusosaamisen
malli. Tämän mallin pohjalta pyritään luvussa kolme luomaan tarkastelun
perusteella projektinjohdollisen vuorovaikutusosaamisen malli. Lisäksi
tähän lukuun on kokemusten kautta luotu projektityön johtamisen malli
johtajan
vuorovaikutuksellisista
tehtävistä
ja
vastuista
projektityöskentelyssä (Kuva 5.).
Tämän projektinjohdollisen tarkastelun kautta pyritään opinnäytetyössä
tutkimaan ja ymmärtämään, miten vuorovaikutusosaamisen teoreettista
mallia voidaan hyödyntää käytännössä. Tarkastelun avulla pyritään myös
osoittamaan miten käytännön kokemukset ja esitelty projektinjohdollinen
malli täydentävät osaltaan vuorovaikutusosaamisen mallia (Trenholm &
Jensen, 2013), johtajan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
esimerkeissä esiin tuomalla. Luvussa kolme pyritään myös kokoamaan ja
osoittamaan opinnäytetyöntekijän kokemustaustaista asiantuntijuutta ja
luomaan tätä kautta opinnäytetyön aiheen tarkasteluun lisäulottuvuutta.
Esimerkeissä kuvataan opinnäytetyön tekijän teatterityölähtöisiä
kokemuksia eri teatteriprojekteissa. Tarkastelun taustana ovat pääasiassa
tekijän kokemukset teatteriohjaajana- ja näytelmien tuottajana
työskentelystä, mutta tarkastelussa ovat myös mukana tekijän
kokemukset työskentelystä näyttelijänä. Näin projektinjohdollista mallia
voidaan kokemuspohjaisesti tarkastella niin esimiehen kuin alaisenkin
näkökulmista, opinnäytetyöhön valittuna tutkimuksellisena tapana. Nämä
edellä mainitut työkokemukset ovat kertyneet reilun vuosikymmenen
aikana, jolloin opinnäytetyöntekijä tuotti ja ohjasi lukuisia näytelmiä.
Pääasiassa työskentely tapahtui eri kokoonpanoista koostuvissa
ammattiryhmissä ja ammattiohjaajavetoisissa harrastajateattereissa.
Näyttelijänä tuon vuosikymmenen aikana kertyi kokemusta noin
viidessäkymmenessä teatteri- ja elokuvaroolissa.
Projekti
voidaan
määritellä
ainutkertaiseksi,
tavoitteelliseksi
kokonaisuudeksi, jolle määritetään rajattu aikataulu, laajuus ja budjetti.
Projektille tunnusomaista on projektin eri vaiheet. Näitä vaiheita ovat
projektin valmistelu, sen suunnittelu, toteutus ja projektin lopetus.
(Mäntyneva, 2016, s. 13, 17) Teatterityöstä saamieni kokemusten mukaan
teatterityö on projektityötä, ja etenkin pienissä organisaatioissa
näytelmän ohjaajan tehtäviin kuuluvat usein projektinjohtajalle tyypilliset
tehtävät. Näistä tehtävistä Mäntyneva (2016) mainitsee tärkeimmiksi
toimia projektiryhmän vastuullisena vetäjänä ja projektin toteuttajana.
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Tehtävänä on myös toimia esimerkillisenä johtajana ryhmän työntekijöille
ja toiminnalle, yhteistyön merkitystä korostaen. (Mäntyneva, 2016, s. 27,
34)

Kuva 5.

Malli johtajan vuorovaikutuksellisista tehtävistä ja -vastuista
projektin aikana.
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3.1

Projektin johtamisessa vastuu tavoitteesta ja menetelmistä ohjaajalla
Kun projektiryhmä tietää ja ymmärtää projektin tarkoituksen ja tavoitteet,
sekä mahdollisuutensa vaikuttaa niihin, tämä edesauttaa heidän
sitoutuneisuuttaan projektiin. Jäsennetty toteutus, selkeät ja sovitut
toimintatavat, yhteishenki ja positiivinen energia luovat edellytykset
päästä yhteiseen tavoitteeseen. Myös ohjaajan kyky luoda tunteisiin
vetoava visio vie osaltaan kohti yhteistä tavoitetta. Ohjaajan oma innostus
ja esimerkki, luovuus ja innovatiivisuus toimivat myös välineinä päämäärän
saavuttamiseksi. (Sydänmaanlakka 2012) Jaan Sydänmaanlakan
näkemyksen, sillä kokemukseni mukaan näytelmäprojektia aloitettaessa
ohjaajan on oleellista asettaa yhteinen, kaikille selkeä tavoite. Tarvitaan
myös tehokasta kommunikaatiota. Ohjaajan oman esimerkin voima ja
innoitus ovat myös erittäin tärkeitä. Lisäksi luovuuteen kannustaminen ja
rohkaiseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia luovan prosessin
työssä ohjattavilta saamieni palautteiden perusteella.
Hyvä ohjaaja tietää ja ymmärtää millaisia haasteita työryhmällä tulee
projektissa olemaan. Juutin (2018) mukaan esimiehen onkin tiedettävä
mitä työpaikalla tapahtuu, opittava työn vaatima luotettava tieto ja itsekin
opeteltava työpaikan töitä. Taiteellisesti kunnianhimoiset tavoitteet
asettavat työskentelylle
kokemukseni mukaan
erityislaatuiset
vaatimuksensa. Nämä vaatimukset pysyvät kuitenkin viisaan johtajan
johdolla tarkoituksenmukaisina. Näkemystä tukee myös Juuti (2018)
todetessaan, ettei johtaja saa vaatia kohtuuttomuuksia ja jatkaa, ettei näin
useinkaan käy, kun esimies tuntee työskentelyn vaikeudet.
Sydänmaanlakan (2012) mukaan tärkeintä johtajaksi kasvamisessa on
hankkia paljon kokemuksia ja reflektoida näitä systemaattisesti itsekseen
ja muiden kanssa. Kokemukseni mukaan niin näyttelijän kuin ohjaajankin
yksi perustehtävistä on ajatteleminen. Tästä ajatustyöstä saa eniten irti,
kun osaa suhteuttaa kokemuksiaan ja tavoitteitaan omaan identiteettiin ja
arvoihin, eli reflektoida laaja-alaisesti asioita itsekseen ja ulkopuolistenkin
kanssa. Kehittävän itsehavainnoinnin tulee olla jatkuva prosessi.
Hyvä ohjaaja antaa vapauden kokeilla rajoja ja etsiä niiden laitoja.
Toimiessani nuorena näyttelijänä eräässä teatteriproduktiossa näytelmän
ohjaaja käytti rajojen etsimisestä ilmaisua ”lyödä takalaiton”, joita hän
kannusti ja rohkaisi tavoittelemaan. Mieleenpainuvaa oli myös hänen
tapansa ilmaista absurdeiksi ja dadaistisiksi, eli järjenvastaisiksi,
villiintyneitä ideoita ”ohueksi yläpilveksi logiikkaa odottaville ihmisille”.
Tämä persoonallinen ja oivalluttava ilmaisutapa kulki ohjaajan mukana läpi
projektin. Koenkin merkittävän tärkeänä, että johtaja osaa ilmaista myös
kieli- ja mielikuvin mitä odotetaan tai tavoitellaan tai mikä on sallittua.
Pelkillä faktoilla johtaminen ei tue ja luo kokemukseni mukaan yhtä
tehokkaasti positiivisesti virittynyttä ja luovaa työyhteisöä. Koenkin, että
edellä mainitun teatteriesityksen ohjaajalle eduksi on luettava tämän halu
ymmärtää ja kohdata näyttelijöitään erilaisina persoonina. Hyvä johtaja ei
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kuitenkaan arvioi työntekijöitä näiden persoonallisuuden tai synnynnäisen
temperamenttinsa kautta, vaan oivaltaa, että työsuoritus on aina tärkein
arviointikriteeri (Keltikangas-Järvinen, 2016, ss. 138–139). Johtajan tulee
tutustua alaisiinsa hyvin, ja tämä vaatii sosiaalisuutta (Sydänmaanlakka
2012). Tämä tutustuminen tapahtuu parhaiten luonnollisella, ihmisiä
arvostavalla tavalla, ilman tarvetta todistella auktoriteettia ja asemaa.
On huomattava, että projektiviestinnässä vuorovaikutuksen keskeisin
tehtävä on viestiä oleellisesta ja oikeasta tiedosta suunnitellusti ja
koordinoidusti kaikille projektissa työskenteleville ajantasaisesti
(Mäntyneva, 2016, ss. 113–114). Myös Sydänmaanlakan (2012) havainnot
tukevat Mäntynevan näkemystä: johtaminen voidaan nähdä prosessina,
jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään, jotta yhteinen tavoite
saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tässä prosessissa on
tekijöitä, joita on opittava analysoimaan ja hallitsemaan. Johtajan on
opittava hallitsemaan vuorovaikutusprosessi yksilöiden kanssa. Ihmisten
erilaisuuden, valmiustason, osaamisen, motivaation, itsenäisyyden ja
sitoutuneisuuden myötä on ohjaajan käytettävä erilaisia johtamis- ja
viestintätapoja. (Sydänmaanlakka, 2012) Keskeistä projektinhallinnan
viestinnällisissä taidoissa on ideoiden jakaminen ja eteen tulevien
haasteiden yhteinen ratkaiseminen (Mäntyneva, 2016, s. 115).
Kuvaan seuraavassa näyttelijäntyössä kokemani tilanteen, jossa ohjaajan
johtamistaidot ja tilannetaju toimivat esimerkillisesti. Syystä jos toisesta
näytelmän työryhmä ei saanut aamuharjoitusta toivotulla tavalla käyntiin.
Ongelman ratkaisemiseksi käytettiin epätyypillistä metodia. Ohjaaja
keskeytti harjoituksen. Seurasi pitkä tauko, jonka aikana työryhmä valmisti
välipaloja, luki lehtiä ja kävi yhdessä läpi lehdistä löytyneitä tietovisoja.
Ryhmä kävi keskustelua kaikesta projektiin liittymättömästä; ohjaajan
sanoin: ”lätisi jonninjoutavia”. Emme ottaneet päivän tavoitteista,
edelleen ohjaajan sanoin: ”prikaatin murhetta”. Pitkäksi venyneen vapaan
tilan ottamisen jälkeen päivästä muodostui yhden kohtauksen äärelle
sulkeisharjoitus. Armeijataustaisesti toistimme kohtausta pedanttisesti, eli
pikkutarkasti viilaten ja loputtomasti toistaen. Harjoittelimme
kohtauksessa oven avaamista ja sulkemista yli kaksi tuntia tauotta. Tämä
näennäisen pieni toiminto kohtauksen sisällä hioutui valmiissa
näytelmässä nauruja kirvoittaneeksi elementiksi.
Ohjaajan viisautta oli lukea tilannetta ja tunnelmaa. Tällä oli kyky ja
rohkeus kannustaa ottamaan rennosti ja antamaan tilaa luovuuden
heräämiselle. Toisaalta ohjaajan taitoa oli myös systemaattisesti ja
vaativasti valjastaa tämä herännyt luovuus keskittyneeseen,
yksityiskohtaisen tarkkaan muotoon, jossa oli ajatus – toiminnon
täydellisestä absurdiudesta huolimatta. Ohjaaja totesi päivän lopuksi: ”
Tämä lajityyppi on niin vaativa, että näytelmää tulee harjoitella niin paljon,
että se näyttää siltä kuin sitä ei olisi koskaan harjoiteltu.” Samaan päätyy
Weston (2008, s. 94) kuvatessaan hyvää näyttelemistä niin keskittyneeksi,
ettei näytteleminen enää näytä näyttelemiseltä, vaan tällöin näyttelijän
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tekniikka ja taito jäävät katsojan havaintojen ulottumattomiin. Hyvään
näyttelemiseen esimerkissä päädyttiin, kun hyvä johtaja ymmärsi ihmisiä,
tilanteessa esille tulleita haasteita ja antoi tilaa ja aikaa ja lopulta vaati
tarkkaa ja keskittynyttä työskentelyä.
Suvereniteetti näyttää vaivattomalta, oli kyseessä sitten niin huippuurheilijan, näyttelijän kuin minkä tahansa ammattilaisen varmuus. Tämä
vaivattomuus ja rentous tekemisessä voi saada muut ihmiset
ajattelemaan, että onpa helpon näköistä, minäkin pystyisin tuohon. Tämän
edellä esitetyn esimerkin oivallus: laittaa tekeminen tauolle, kun haaste on
kasvamassa liian suureksi sillä erää, on suurta viisautta. Jopa silloin, kun
tauko venyy yli yleisesti määritettyjen aikarajojen. Juuti (2018) toteaakin,
että mikäli esimies alkaa kiinnittää huomiota esimerkiksi alaistensa
kahvitaukojen pituuksiin, voi tämä ajautua käyttämään liiallista valvontaa.
Näin toimien hänestä saattaa vähitellen muotoutua pakottava johtaja.
Käskyt ja pelottelu lisäävät alaisten kielteisiä reaktioita, mitkä voivat ilmetä
sisäisinä ristiriitoina ja esimiehen toiminnan vastustuksena sekä
kokemuksina epäoikeudenmukaisuudesta. (Juuti 2018)
Työkokemukseni mukaan työtapojen tai johtajan joustamattomuus eivät
palvele kaikkia työntekijöitä. On vaara, että käskevä toimintatapa
heikentää esimiehen suhdetta työryhmään, etenkin projektien loppua
kohden. Tällöin on myös mahdollista, että autoritäärinen ote tai mainittu
käskyttäminen, lisäävät eriarvoisuuden tunteen kokemuksia, jotka eivät
synnytä työntekijässä tunnetta arvostuksesta. Nissinen ym. (2008, ss. 115–
116) esittävät, että kontrolloiva johtaminen saattaa ylittää työntekijöiden
mielestä kohtuuden rajat, ja tyytymättömyys vuorovaikutukseen voi
tällöin lisääntyä ja tämä tyytymättömyys voi purkautua epätoivottavina
keskusteluina, myös varsinaisen työntekoympäristön ulkopuolella. Kaikki
sellainen on näkemykseni mukaan viisasta johtamista, mikä johtaa
tehokkaaseen ja tavoitteenmukaiseen lopputulokseen hyvällä mielellä.
3.2

Motivoiminen projektinjohtajan tehtävänä
Juutin (2018) mukaan johtajan tulle toimia eettisesti ja tälle onkin eduksi
opetella välittämisen ja kohtaamisen etiikka. Johtajan ei tule arvostella
toistuvasti alaisiaan tai heidän työsuoritustaan, vaan opetella arvostamaan
työntekijöitä ja näiden työpanosta. Kielteisten asioiden näkemisestä voi
oppia pois ja yhtä mahdollista on oppia näkemään myönteisiä asioita
alaisissa ja heidän tekemisissään. Tällaisesta työstä on hyvä antaa
myönteistä palautetta, mielellään päivittäin. (Juuti, 2018) Isotaluksen ja
Rajalahden (2017) mukaan johtajat tarvitsevat vuorovaikutustaidoissaan
neuvottelutaitoa. Tämän myötä johtajan tulee osata laatia
neuvottelutavoitteita ja neuvottelustrategioita. Taitoihin kuuluvat myös
viestintä yhteistyöhalukkuudesta ja myönteisen ilmapiirin luomisen taidot.
Johdettavan sosiaalinen tukeminen esitetään vuorovaikutukseksi, jolla
vähennetään toiseen, itseen tai tilanteeseen liittyvää epävarmuuden
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tunnetta. Tämä vähentynyt epävarmuuden kokeminen lisää työntekijän
hyväksytyksi tulemisen tunnetta. (Isotalus & Rajalahti 2017, ss. 51–52)
Henkilökunnan motivoituminen helpottuu, kun esimies ottaa huomioon
ihmisten yksilöllisiä lähtökohtia. Työntekijän äärimmäistä motivaatiota
kutsutaan flowtilaksi, jossa haasteet, työntekijän osaaminen ja into ovat
sopusoinnussa. (Piili, 2006, s. 49) Päämäärien yhteinen selkiyttäminen,
vastuunantaminen ja työntekijän henkilökohtaisen osaamisen positiivinen
esiin nostaminen voivat auttaa esimiestä aikaansaamaan tilanteen, jossa
flowtilaan, eli työn imuun voidaan päästä. Henrik Dettmannin mukaan
urheiluväen voisi olla hyvä hakea flowtilan suhteen oppia taiteen
maailmasta. Hän kertoo ihailevansa näyttelijöiden kykyä niin keholliseen
kuin emotionaaliseen läsnäoloon, jossa voi kuitenkin siirtyä hetkessä
roolista toiseen. (Saarikoski, 2015, s. 257)
Isotalus ja Rajalahti (2017, s. 51) mainitsevat johtajan tehtäväkeskeisiksi
taidoiksi mm. ryhmän toiminnan organisoinnin ja aikataulutuksen.
Alaisena ollessani, olen kokenut, että hyvä esimiestyö sisältää helposti
ymmärrettävän
ja
selkeän
projektin
aikataulutuksen.
Projektinjohdollisessa työskentelyssäni olen ottanut tämän tavan
omakseni, ja projekteissani aikataulu lähetetäänkin kaikille työryhmän
jäsenille sähköpostitse ja jaetaan myös ensimmäisessä näytelmän
lukuharjoituksessa tulostettuna versiona. Tällä toimintatavalla pyritään
toteuttamaan viestittämisen selkää ja varmistelevaa tapaa. Kun antaa
tarvittavat aikataulutiedot hyvissä ajoin ennen projektin käynnistymistä
jokaiselle osallistujalle, auttaa tämä työntekijöitä rakentamaan muun
kalenterinsa vapaasti, ilman epäselviä päällekkäisyyksiä.
Ensimmäisessä näytelmän lukuharjoituksessa jaettava aikataulu vielä
varmistaa, että jokainen on tietoinen varmuudella koko projektin sisällöstä
myös aikataulun osalta. Toimintatapaa tukee Mäntyneva (2016)
todetessaan, että projektin työryhmään kuuluvilla tulee olla omaan
rooliinsa kuuluva tieto ja dokumentaatio tästä. Tärkeää on myös varmistua
siitä, että viestijä on tullut ymmärretyksi, tarvittaessa useampaan kertaan,
jotta voidaan varmistua viestin perille päätymisestä. Tässä apuna käyvät
eri viestintäkanavat, joista tärkeimpänä kahdenkeskinen vuoropuhelu.
(Mäntyneva, 2016, s 114, 121)
Näytelmäprojektin valmisteluvaiheessa työmenetelmääni ohjaajana on
kuulunut käydä projektiin osallistuvan kanssa henkilökohtainen keskustelu
hankkeen tavoitteista ja aikataulusta. Keskusteluissa kartoitetaan
työryhmän jäsenten motivaatiotekijöitä ja ajankäytön hallintaa.
Keskustelun kautta rakennetaan kullekin tekijälle luottamus ja usko, että
projekti on tehtävissä ja vieläpä siten, että se päätyy erinomaiseen
lopputulokseen. Viestinnän tulee olla suoraa ja rehellistä sekä palautteen
totuudenmukaista, erityisesti kun viestitään siitä, mikä tekijän
aikaisemmissa töissä on vaikuttunut ja miksi. Näin toimimalla rakennetaan
luovan työn tekijöiden välille luottamusta siitä, että ohjaaja on tehnyt
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roolituksessa
hyvän
valinnan,
ymmärtäessään
esiintyjän
taiteilijapersoonaa ja työpanosta. Tämä suullinen viestintä voi viedä paljon
aikaa, mutta sen myötä on mahdollisuus päästä hyvään dialogiin
(Mäntyneva, 2016, s. 120).
3.3

Tunnelman ja luottamuksen vahvistaminen
Menestyvässä strategiassa tarvitaan ihmisiä, ja näiden asenteiden ja
ajattelutapojen positiivista vahvistamista tunnelman avulla. Tämän
tavoitteen saavuttamisessa keskeisessä roolissa on johtaminen,
vuorovaikutus ja luottamus. Positiivisen tunnelman myötä työntekijöillä
on mahdollisuus tehdä yrityksen menestymiseen vaikuttavia toimia
merkityksellisyyden
kokemuksenkin
kautta.
Laadukkaaseen
lopputulokseen pääsyyn tarvitaan työntekijöiden osallistumista ja
sitoutumista. (Åhman & Runola 2006, ss. 102–103) Projektinjohtajan tulee
edistää ryhmähenkeä kyvyllä johtaa ihmisiä ja rohkeudella puuttua
tarvittaessa asioihin. Johtajaa tehtävässään auttavat luottamuksellisen ja
eheän ilmapiirin luominen, motivointi perustelemalla ja riittävän
haastavien tehtävien tarjoaminen. Ja näissä tehtävissä tukeminen ja
kannustaminen. (Mäntyneva, 2016, ss. 34–41)

Kuva 6.

Projektinjohtajan tulee hallita kaikki johtajuuden ulottuvuudet.
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Projektinjohtajan tulee valita johtamisen tyyli tilanteeseen sopivasti.
Johtamisen tyylit on esitelty kuvassa 6. Tehtäväkeskeisyys toimii lyhyen
aikavälin suunnittelussa. Kehitystyössä ja sitouttamisessa toimii
ihmiskeskeisyys ja luovuudessa ja ideoinnissa muutoskeskeisyys. (Isotalus
& Rajalahti, 2017)
Kokemuksesta voin todeta esittävien taiteiden luonteeseen kuuluvan, että
kokonaisuus rakennetaan osittain myös ihmisen mieltä ja kehoa työkaluina
käyttäen. Opinnäytetyön liiteosassa kuvaan tämän työprosessin
lähtökohtaa Stanislavskin teorian näkökulmasta laajemmin (Liite 4). Koska
jokaisen keho ja mieli ovat yksityisasioita mitä suurimmassa määrin, vaatii
hienovaraista herkkyyttä etsiä ja löytää tästä yksityisestä yleiseen
käyttöön. Teatterityössä saamani kokemuksen mukaan taiteen äärelle
tekijöiksi etsiytyvät usein tietynlaisen herkkyyden omaavat ihmiset.
Keltikangas-Järvinen (2016) kuvaa näyttelijöiden olevan usein herkkiä ja
ujoja ihmisiä, joita ei useinkaan ohjaa narsistinen esillä olemisen motiivi ja
jatkaa, että nämä ovat omistautuneesti harjoitelleet heille mieluisan työn
ammattitaitoa niin paljon, että temperamenttipiirteistä esimerkiksi
luontainen ujous, on siirrettävissä syrjään työtehtäviltä. (KeltikangasJärvinen, 2016, ss. 59–60)
Stanislavski (2011) mainitsee näyttelijän työssä keskeiseksi tehtäväksi
roolin kokemisen. Tämä kokeminen tarkoittaa ihmishengen elämän
luomista roolille. Tämä luotu elämä ilmennetään taiteellisessa muodossa.
Pyrkimys on luoda roolihahmon ja koko näytelmän sisäinen elämä,
sovittaen tähän luotuun elämään näyttelijän inhimilliset tunteet ja
antamalla sille näyttelijän henkilökohtaiset persoonallisuuspiirteet.
(Stanislavski, 2011, s. 56) Jotta tällainen poikkeuksellinen omien
henkilökohtaisten rajojen avaaminen työyhteisössä on turvallista ja
johdonmukaista, tarvitaan työryhmässä vahvaa luottamusta jokaiseen
työtoveriin. Ohjatessani projekteja, luottamusta rakennetaan vahvasti
keskustelevalla työskentelytavalla.
Mäntynevan (2016) mukaan projektissa toimivan ryhmän on
tuloksellisuuden takaamiseksi saatava luotettavaa ja oikeansisältöistä
viestintää. Tuloksellisen viestinnän takaamiseksi tulee olla selvyys siitä,
miksi viestitään, eli mitä viestimisellä tavoitellaan. (Mäntyneva, 2016, s.
27, 113) Näin voidaan varmistaa, että keskustelu on päämäärätietoista ja
tukee projektin tavoitetta. Johdonmukaisuus lisää ihmisten välistä
luottamusta, kun keskustelu ei ole vain puhetta puheen vuoksi. Henrik
Dettmann kertoo valmentajana pyrkineensä vuosien myötä viestimään
mahdollisimman selkeästi ja aiempaa vähemmin sanoin. Näin hänen
mukaansa jää usein enemmän mieleen ja viestin ja strategian
ymmärrettävyys paranevat. (Saarikoski, 2015, s. 281)
Projektin toteutusvaiheessa luotan ohjaajana sallivuuteen ja
kannustamiseen. Pyrin rakentamaan ilmapiirin, jossa vallitsee mm.
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kontaktiharjoitusten myötä hyvä luottamus. Isotaluksen & Rajalahden
(2017, s. 51) mukaan johtajan taitoihin tulee sisältyä ryhmäkeskeisiä
taitoja, joista he nostavat esiin nimenomaan taidon huolehtia ryhmän
ilmapiiristä. Projekteissani rakennan tätä peräänkuulutettua ilmapiiriä
osoittamalla oman innostuneisuuteni ja sitoutumiseni ja olemalla mm.
tervehtimisessä tasapuolinen. Hyväksi osoittautunut tapa on aloittaa päivä
joko
yhteisellä
tervehtimisellä
tai
päivän
kohtausten
harjoitusjärjestyksestä tiedottamalla. Päivän luonteiden vaihdellessa
ohjaaja tai esimies voi käydä tervehtimässä kaikkia myös yksitellen. Päivän
lopuksi kokoan aina saavutetun yhteen ja teen tarkennuksia, mitä
seuraavalla kerralla käsittelemme. Jokaisen päivän lopuksi kiitän yhteisesti
kaikkia panoksestaan.
Isotalus
&
Rajalahti
(2017,
s.
116)
kuvaavat
miten
vuorovaikutuskouluttajat joutuvat aloittamaan usein valmennuspäivänsä
muistuttamalla tervehtimisestä ja kiitoksen sanomisesta. On
havahduttavaa
huomata,
miten
alkeellisista
asioista
vuorovaikutusvalmennuksessa on lähdettävä liikkeelle. Edellä esitetyssä
esimerkissä kuvatuilla toimintatavoillani olen havainnut saavutettavan
toivottuja tuloksia ilmapiirin luomisessa ja hyvän tunnelman
vahvistamisessa. Välitavoitteita, kuten yksittäisen kohtauksen valmiiksi
saamista, on syytä huomioida esimerkiksi päivän päätteeksi jakamalla
kiitosta tehdystä työstä koko ryhmälle. Kokemustani tukee Mäntyneva
(2016, s. 27) todetessaan, että työntekijöitä motivoi, kun nämä saavat
hyvin tehdyn työn tai välietappiin pääsyn myötä tunnustusta.
3.4

Luovuuteen rohkaiseminen ja rajojen asettaminen
Ohjaajana kannustan näyttelijöitä riskien ottoon ja ilmaisun ylilyönteihin,
sillä liiasta on helppo poistaa. Annan työryhmän jäsenille vastuuta tarjota
ideoita. Tarjoamisen näen olevan työryhmän jäsenten keskeinen tehtävä.
Käytän työskentelyssä projektin ensimmäisen puolikkaan metodia:
Hyväksy kaikki. Tämä metodi antaa vapauden ja luo uskoa ja kokemusta
jokaiselle tekijälle siitä, että heidän ideansa on merkityksellinen ja että
heitä kuunnellaan. Kokemukseni mukaan tämä metodi auttaa ja rohkaisee
työryhmän jäseniä tarjoamaan vapautuneesti ideoita.
Projektin ensimmäisen puolikkaan aikana kannan mukanani ajatusta ja
tapaa, ettei mikään ongelma ole niin pieni, etteikö sen ratkaisemiseksi olisi
aikaa. Isotalus ja Rajalahti (2017, s. 130) mainitsevat, että rakentava
kuunteleminen ja työntekijän kuulluksi tulemisen kokemus on tärkeää
hyvän johtajan ominaisuuksia määriteltäessä. Kokemukseni mukaan tämä
ongelmien vapaa esittäminen ja niiden kuuleminen ja käsittely rakentavat
kokonaisuudesta vahvempaa. Yksityiskohdista muovautuu useimmiten
upeat ja isot kuvat. Kun pienetkin ongelmat on ratkaistu, lopputuloksessa
ei jää kenellekään tekijälle epävarmuuden tilanteita, jolloin kokonaisuus
on taas vahvempi. Jatkuvalle keskustelulle antautuva ja tekemisen
jatkuvasti keskeyttävä työskentelytapa ei kanna välttämättä hedelmää
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perinteisemmillä aloilla, sillä tämä tapa ei edusta aina selkeää ja helposti
ymmärrettävää, tavoitteellista ilmaisua.
Projekteissa tulee huomioida tasapuolisesti erilaisia persoonia ja
temperamentteja. Kaikille tulee tarjota tilaa ja aikaa omille
työskentelytavoilleen ja työrytmilleen. Omaa projektin johtamisen tapaa
muovasin vuosien varrella pois Stanislavskin tavasta pitäytyä ehdottomasti
kiinni käsikirjoituksessa ja sen muodossa. Myöhemmät teokseni olivat
vahvasti Meyerholdin käytäntöjen kaltaisia (Liite 4). Pätsin (2010, s. 75)
mukaan Meyerhold tarkasteli näytelmää William Shakespearen tavoin
kohtauksina eikä näytöksinä, ja hän koki käsikirjoituksen olevan
enemmänkin suuntaa-antava ja koki vapauden muuttaa rajattomasti sekä
tekstin, että näytelmän rakenteen sisältöjä. Kokemukseni mukaan tämä
tapa vapauttaa tekijän tarkastelemaan uusia luovia vaihtoehtoja
määritellyn ja ahtaan katsannon ulkopuolelle. Tätä tapaa suositaan
mielestäni liike-elämässä, silloin kun kannustetaan tekijöitä
innovaatioiden luomiseen. Puhekieleen tuntuu syntyneen jäädäkseen
boksin ulkopuolelta ajatteleminen. Näen, että luovuuteen ohjaaminen
Mayerholdin teoriaa opettaen, saattaisi valmistaa liike-elämän
innovaattoreille laajemman ymmärryksen luovuuden rajoitteista ja
luovuuden rajattomuudesta.
Projektieni jälkimmäisellä puoliskolla ohjaamiseni työtapa muuttuu. Tässä
vaiheessa siirrytään tekemään jämäkästi päätöksiä. Tämän työvaiheen
alkamishetki on ilmoitettu päivälleen jokaiselle työsuunnitelmassa ja
aikataulussa. Tässä työvaiheessa tarjoamisen työtapaa rajoitetaan ja
ohjaajana teen pääasiassa itsenäisesti päätöksiä elementtien
poistamisesta ja jättämisestä. Näiden päätösten pyrkimyksenä on
rakentaa kokonaisuus ehjäksi vastaamaan visiota. Työryhmälle työvaihe
on lanseerattu teemalla: Kill your darlings. Tämä metodi voi olla rankkakin,
mutta
avoimen
vuorovaikutuksen
ja
perusteluiden
myötä
ammattitaitoinen ja sitoutunut työryhmä ymmärtää, miksi jokaisesta
kullekin tärkeästä ideasta ei voida pitää kiinni.
Johdonmukaista ja selkeää viestimistapaa tukee Nissisen, Anttalaisen ja
Kauppisen (2008, s. 25) mukaan se, että johtaja pitää huolta laumastaan
enemmän kuin itsestään. Nissinen ym. (2008) kertovat haastatelleensa
vuorineuvos Kari Neilimoa, jonka mukaan johdettavien edun on oltava
tärkeämpää kuin oman edun. (Nissinen ym., 2008, s. 25) Koen, että
työtavan haastavuudesta huolimatta, työryhmä on ehtinyt oivaltamaan,
että työtavalla pyritään tekemään asioita heidän edukseen ja esityksestä
parempi.
Kun näyttelijää ohjataan tämän liikettä ja replikointia kontrolloiden, on
näyttelijällä mahdollisuus kuitenkin omassa sensuroimattomassa
luovuudessaan, toisin sanoen julkisessa yksinäisyydessään, kohdistaa
mielenkiintonsa ja ratkaisunsa sisäisesti omiin ajatuksiin ja tunteisiin ja olla
välittämättä mitä muut hänestä ajattelevat. Näin näyttelijä on kontrollista
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huolimatta aina vapaa ja sensuroimaton saavuttamaan aitouden. (Weston,
2008, s. 92)
Kun kokemusta projektityön johtamisesta oli vähemmän, valmistelin
näytelmiä vahvasti itsenäisesti kokonaisuuden osalta ja hallinnoin valmiin
esityksen osa-alueita tarkasti kaikkea kontrolloiden. Pätsi (2010, s. 26)
kuvaa Stanislavskin käyttäneen samaa tapaa nuorena ohjaajana, jolloin
tämä valmisteli etukäteen jopa näyttelijöiden ajatukset ja toiminnan
suunnat, joten näyttelijälle ei annettu edes oman työnsä suhteen luovaa
vastuuta.
Kokemukseni mukaan näyttelijällä tulee olla aina vapaus luovaan työhön,
vähintään sensuroimattomassa luovuudessaan, jotta työ on
mielenkiintoista, ammatillinen ylpeys saa toteutua ja luovan työn
tekemisen ilo säilyy. Tällä vastuuta antavalla ja luovaan ideointiin
kannustavalla ilmapiirillä koen voitavan parantaa myös liike-elämän
projektien tuottavuutta. Nimenomaan luovuudesta ja luottamuksesta
syntyneen innostuksen ja positiivien energian kautta. Työkokemusteni
mukaan on mahdollista, että tällaisessa ilmapiirissä ihminen kokee
arvostusta, huomatuksi ja kuulluksi tulemisen tunnetta, osallisuutta ja
ylpeyttä tekemisestään. Tällöin työntekijälle voi syntyä pyrkimys ja halu
kehittyä ja kehittää niin omaa kuin organisaation toimintaa.
3.5

Palautteenanto ja palautemallien arviointi
Palautteen antaminen ei ole helppoa, sillä harvat haluavat antaa
palautetta ja yhtä harva haluaa saada palautetta. Monet esimiehet
välttävätkin palautteen antamista, koska pelkäävät etteivät hallitse sitä.
Paras tapa kehittää tätäkin taitoa, on harjoitella sitä. Palautteenantaminen
on viestintää ja itsensä selkeä ilmaiseminen on avainasemassa. Palautteen
itsensä antaminen ei vielä kuitenkaan riitä. Tarvitaan varmistusta, että
viesti on ymmärretty, kuten oli tarkoitettukin. Tämä vaatii lisää
kommunikaatiota, pelkkä oletus ajatuksen perille menosta ei ole viestin
perille menemistä. (Erikson, 2019, ss. 307–308) Toisaalta jokainen haluaa
saada palautetta työstään ja saada muilta arvostusta. Identiteettiä
rakennetaan työn avulla. Esimies, joka riistää työntekijältä mahdollisuuden
saada palautetta työstään, vie oikeastaan olennaisen osan tämän
identiteettiä. (Juuti, 2018)
Viimeisenä vaiheena projektin valmistuttua on palautteenanto ja arviointi.
Ensi-illan
jälkeen
ohjaajana
kokoan
työryhmän
yhteiseen
palautteenantotilaisuuteen, missä jokaista rohkaistaan kertomaan
tuntemuksensa projektista. Käytäntönä on ollut, että käydyissä
keskusteluissa jokainen on äänessä. Yhteen hitsautunut ryhmä on rohkea
palautteessaan etenkin projektin lopputuloksen suhteen. Joskin
kokemukseni on, että osa projektiin osallistuvista kaipaa myös
kahdenkeskeisiä palautteen antamisen väyliä. Tällöin on mahdollista käydä
henkilökohtaisempia tuntemuksia ja tilanteita läpi.
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Piilin (2006, s. 63) mukaan palautetilanteissa on hyvä tietoisesti antaa
puheenvuoro ensimmäisenä hiljaisimmille ja heille, jotka kokevat olevansa
statukseltaan alemmassa alemassa kuin muut. Esimiehenä, kehittymisen
kannalta, on hyvä saada palautetta ryhmän jäseniltä. Saarinen ja AaltoSetälä (2007, ss. 162–163) toteavatkin, että johtajan on vaivattominta
saada palautetta työstään esimiehenä tiedustelemalla sitä ihmisiltä
suoraan mm. kehityskeskusteluissa, myös 360 asteen arvioinnilla nähtiin
olevan luotettavuutensa lisäksi itsearviointeja tarkempi lopputulos
esimiestyön arviointivälineenä.
Ohjaajana palautetta ei aina välttämättä kannata antaa, vaikka
ensimmäinen ajatus tilanteessa näin olisikin. Esimerkiksi jos näyttelijän
ajatuksen– tai toiminnan suunta ei vastaa tavoitetta kohtauksen sisällöstä,
tulee näyttelijälle antaa kysymyksillä mahdollisuus oivaltaa itse, miten
tilannetta korjaisi. Näin kunnioitetaan työntekijän ammatillista osaamista,
eikä välittömällä korjaavalla palautteella aiheuteta tarpeetonta mielipahaa
tai epävarmuutta.
Näkemykseni tueksi Keltikangas-Järvinen (2016) toteaa, miten 2000luvulla syntyi erikoinen käsitys, jonka mukaan esimiehen tuli vahvistaa
työntekijän itsetuntoa kehumalla. Termit työntekijän jatkuva tukeminen,
innostaminen ja motivoiminen ovat varhaiskasvatuksen analogiaa ja hyviä
tapoja sinänsä – kehittyvälle lapselle. Aikuisuuden tunnusmerkkinä on
työntekijän
sisäisen
itsetunnon
rakentuminen
omista
ongelmanratkaisutaidoistaan
ja
onnistumisen
kokemuksistaan.
(Keltikangas-Järvinen, 2016, ss. 136–137)
Ohjaajana palautteeni projektin toteutusvaiheessa on monesti
impulsiivista, hetkessä elämisen innoittamaa, joten se ei ole korjaavan
ehdotuksen suhteen viestinnältään aina välttämättä tarkkaa ja
yksinkertaista. Korjattu asia on kyllä tarkka ja aina rehellinen. Kiireessä
dialogille ei ole aina riittävästi aikaa, etenkään projektin jälkimmäisellä
puoliskolla. Ensi-illalle on määritetty ajankohta ja eteenpäin on mentävä.
Tiukan aikataulutuksen ohella dialogin puutetta voi aiheuttaa myös
ohjaajan persoonallisuus ja tämän tapa johtaa. Esimerkiksi vaativa
persoonallisuus voi sortua ongelmallisiin toimintamalleihin stressaavassa
tilanteessa tarpeettoman herkästi. Kets de Vries, (2007, s. 86) kuvaa
vaativan persoonallisuuden hyviksi puoliksi työelämässä kuitenkin
luotettavuuden, kurinalaisuuden, järjestelmällisyyden, tunnollisuuden ja
tehokkuuden, joten ei niin paljon pahaa, etteikö jotain hyvääkin.
Teatteriesityksiä arvioitaessa on tyypillistä nostaa onnistuneet roolityöt
esille. Tapa ei ole tasapuolinen ja saattaa vaikuttaa, jopa siltä, että
palautetta annetaan ihannoiden ja onnistumisia liikaakin korostaen. Tämä
tapa saattaa olla alaiselle väärä viesti, ja on omiaan heikentämään
esimiehen roolia. Tai ainakin aiheuttaa roolien välille epäselvät rajat. Kets
de Vries (2007) kuvaa tällaisen tavan mahdollista vahingollisuutta
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kahdenväliseksi harhaksi. Tilanteessa on hänen mukaansa mahdollista,
että johtaja on saattanut tartuttaa alaiseensa toimintansa (esimerkiksi
korostuneen kahdenkeskisen kehumisen) kautta innostusta ja halua
loistavaan suoritukseen. Tästä voi pahimmillaan seurata kielteinen
lopputulema, ja alainen ja johtaja ovatkin kietoutuneet pelisuhteeseen,
johon muita ryhmän jäseniä ei ole otettu mukaan. Tilanteesta käytetään
nimeä projektiivinen samastuminen. Ilmiössä viestin lähettäjä saa
vastaanottajan tuntemaan samoja tunteita kuin hän. (Kets de Vries 2007,
ss. 155–156) Koenkin, että on vahingollista antaa vain kahden kesken
huomattavan positiivinen, jopa ihaileva palaute. Ongelmana on, että
työntekijä saattaa alkaa uskoa esimiehen palautteeseen sokeasti ja alkaa
korostaa omaa erinomaisuuttaan joko tahattomasti tai tarkoituksella
ryhmässä. Työryhmän yhteenkuuluvuus ja johtajan puolueettomuus ovat
tällöin vaarassa tulla kyseenalaistetuiksi.
On tavallista, että työntekijä kaipaa johtajalta tukea ammatillisessa
kasvussa. On myös mahdollista, että palautteenantaja on jäänyt
kaipaamaan johtajalta henkilökohtaisempaa otetta hänen prosessissaan.
Tällöin on vaara, että käsittelemättömiä kysymyksiä ja ongelmia on jäänyt
työn suhteen avoimiksi ja työntekijä ei ole ollut täysin luottavainen
tekemiseensä. Tällainen palaute kertoo niin näyttelijänä kuin ohjaajanakin
kokemani mukaan osaltaan sen, että ohjaaja tai esimies pyrkii hallitsemaan
enemmän kokonaisuutta, eikä niinkään keskity henkilöiden kehittämiseen
ja näiden tarpeiden tunnistamiseen.
Toimimattoman toimintamallin tullessa palautteissa ilmi, on avoin asenne
uusille menetelmille ja niiden käytäntöön laittamiselle hyvää johtajuutta.
Kets de Vries (2007) ohjaa toimintamallejaan kyseenalaistanutta ja
muutoshaluista
luopumaan
toimimattomista
ja
defensiivistä
käyttäytymismalleista. Näistä haitallisista malleista on tultava tietoiseksi ja
niiden alkuperä on ymmärrettävä. Toisessa vaiheessa on tarpeen luoda
parempia selviytymiskeinoja, ja oivaltaa, miten hyötyä uusista,
nykyisyyteen keskittyvistä tavoista. (Kets de Vries, 2007, ss. 246–247) Näin
siis defensiivinen, eli etäännyttävä toimintamalli pahimmillaan
sananmukaisesti etäännyttää työntekijän esimiehestä ja projektista.
3.6

Projektinjohdollinen vuorovaikutusosaamisen malli
Luvun
kolme
pohjalta
luodussa
projektinjohdollisen
vuorovaikutusosaamisen mallissa (Kuva 7.) osaamisen painotus on
esimiehen taidoissa johtaa tavoitetta ja tunnelmaa esimiehestä itsestään
lähtöisin. Esimiehen on saatava omalla innostumisella ja mielikuvilla
motivoitua työryhmä tavoittelemaan yhteistä tavoitetta. Esimiehen rooli
projektinjohdollisessa viestinnässä vaatii läsnäoloa, aitoa tunnetta ja
pyrkimyksiä luoda kannustava ja luottamuksellinen ilmapiiri.
Projektinjohtajaa auttaa erityisesti harkittu ja tarkoituksenmukainen
minäosaamisen taito. Tämä taito on kykyä osoittaa, miten esimies haluaa
tuoda itsensä innostuneena ja positiivisena energiana hankkeeseen.
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Tavoiteosaamisen ja viestimisen suoritusosaamisen kautta projektin
pyrkimyksiin on ehdottomasti vaivattomampaa päästä, kuin ilman näitä
taitoja.
Projektit ovat luonteeltaan vuorovaikutteisia, jolloin vuorovaikutus on
jatkuvaa, eikä sitä tarvitse erityisen aktiivisesti ja tiedostaen pyrkiä
havaitsemaan prosessiosaamisen kautta. Rooliosaaminen ei ole
projektinjohdollisessa työskentelyssä myöskään aktiivisesti hyödynnettävä
taito. Rooliosaamisen merkitys korostuu enemmänkin johtajuuden
perusolemuksena.

Kuva 7.

Projektinjohdollisessa vuorovaikutusosaamisen mallissa (vihreä
suunnikas) korostuvat esimiehen taidot.

42

4

KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Opinnäytetyön kyselytutkimuksessa kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen
menetelmä tukevat toisiaan. Niin tutkimuskyselyssä kuin tulosten
analysoinnissakin menetelmät limittyvät toisiinsa. Myös Hirsjärvi, Remes
ja Sajavaara (2015) kuvaavat näiden menetelmien olevan vaikeasti
tarkkaan erotettavissa ja rajattavissa toisistaan (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara, 2015, s. 136). Hirsjärven ym. (2015, ss. 137–139) aineiston
pohjalta voidaan todeta opinnäytetyöni tutkimusongelman muodon
olevan luonteeltaan kuvaileva, sen pyrkiessä kuvaamaan ilmiön
vaihtelevia, luonnollisesti tapahtuvia ilmentymiä, käyttäytymismuotoja ja
uskomuksia. Tutkimuksen avulla myös ennustetaan tutkittavan ilmiön
esiintyvyyttä tulevaisuudessa, joten tutkimuksen tarkoitus on olla
ennustava. Tutkimuksen päätarkoitus on olla kuitenkin ilmiötä kuvaileva.
Tutkimus sijoittuu näin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tutkimuksella
haetaan
vastausta
kysymykseen,
kuinka
tarpeellisena
näyttelijäntyölähtöinen vuorovaikutusvalmennus -tuote koetaan.
Tiedonkeruun menetelmäksi valitaan survey -kyselytutkimus. Tämän
avulla kerätyn aineiston kautta pyritään kuvailemaan ja selittämään
tutkittavaa ilmiötä. Hirsjärven ym. (2015) mukaan kvalitatiivisen otannan
myötä tutkimuksen tavoitteena on kuvata todellisen elämän kokemuksia
ja löytää tosiasioita tutkittavan ilmiön ympärillä. Kvalitatiivista otetta on
myös kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksella
sekä valinta, jossa tiedonkeruun instrumenttina käytetään ihmistä ja
tämän asiantuntemusta. (Hirsjärvi ym., 2015, s. 161, 164)
Tiedonkeruun menetelmäksi suunniteltiin myös haastattelututkimusta.
Ajatusta tuki haastattelun luonne kielellisenä vuorovaikutustapahtumana
(Hirsjärvi ym., 2015, s. 204). Tämä olisi ollut opinnäytetyön aiheen
näkökulmasta kiinnostavaa. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksen kannalta
haastattelu olisi ollut kuitenkin tiedonkeruumenetelmänä tarpeettoman
epätarkka, vapaan keskustelun ollessa yleisesti luonteeltaan polveilevaa.
Haastattelumenetelmä olisi ollut myös haastavaa toteuttaa.
Kahdenkymmenenneljän johtajan aikataulujen yhteensovittaminen
ryhmähaastatteluun tai yksittäisten haastatteluiden järjestäminen olisi
voinut johtaa vastaajajoukon määrän vähenemiseen.
Haastatteluiden ongelma on myös niiden sosiaalisessa luonteessa. On
mahdollista, että haastateltavan halu antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä
vastauksia heikentää vastausten luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 2015, s.
206). Tutkittavaa aihetta olisi näkemykseni mukaan joutunut avaamaan
haastateltaville siinä määrin, että vastausten luotettavuus olisi kärsinyt.
Oletus tutkimuksen tekijällä oli, etteivät johtajat ole välttämättä perillä
näyttelijäntyön menetelmistä. Kun näistä olisi kertonut ja menetelmien
soveltuvuutta johtamistyöhön esimerkein kuvannut, olisi tutkija saattanut
luoda vastaajille näiden vastauksia ohjaavia mielikuvia.
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4.1

Tutkimusaineiston kerääminen
Kyselylomakkeen avulla on kerätty tietoa arvoista, asenteista, tiedoista,
uskomuksista, käsityksistä, käyttäytymisestä ja toiminnasta sekä on
pyydetty arviointeja ja perusteluita näille (Hirsjärvi ym., 2015, s. 197).
Valittu strategia tutkimusaineiston keräämiseen on kvantitatiivinen,
strukturoitu survey-kyselytutkimus (Liite 3). Kvalitatiivisen tutkimuksen
joukoksi on valittu johtajat. Johtajien joukosta on valittu otokseksi
tarkoituksenmukainen kohdejoukko, satunnaisotantaa ei käytetty.
Tutkimukseen tutkittavaksi joukoksi valikoitui johtajat, sillä näillä on
asemansa puolesta mahdollisuus ja valta vaikuttaa kehittämishankkeisiin
organisaatiossa. Näillä on myös vastuu huolehtia työntekijöiden
kehittämisestä. Tutkittavan ilmiön viitekehyksessä johtajien näkemykset ja
kokemus niin johtamisesta kuin koulutus- ja valmennuspalveluista on
tarkoituksenmukaista tutkimus- ja lähdeaineistoa.
Kyselytutkimus luotiin KyselyNetti -palvelun kyselynetti.com -sivustolle
verkkoon/internettiin.
Palvelun
käyttö
oli
veloitukseton
opiskelijajäsenelle. Kyselylomakkeen laadinnassa pyrittiin Hirsjärven ym.
(2015) ohjeistuksen mukaisesti luomaan selkeitä kysymyksiä, jotka ovat
spesifejä ja kohtuullisen mittaisia. Kysymysten kaksoismerkityksiä
vältettiin myös. Osassa monivalintakysymyksiä oli tarjolla myös en osaa
sanoa -vaihtoehto, kun katsottiin ettei vastaajalla ole välttämättä
mielipidettä tai tietoa näiden kohdalla. Kysymysten sanavalintoja
pohdittiin tarkasti, ja pyrkimyksenä oli saada aikaan johdattelematon ja
ymmärrettävä kysymysjoukko. (Hirsjärvi ym., 2015, ss. 202–203)
Kyselytutkimuksen kysymykset jaettiin kolmeen osioon. Ensimmäisessä
osiossa, kysymykset 1-4, kerättiin tietoa haastateltavien kokemuksista
työyhteisöjensä viestinnän- ja vuorovaikutuksen merkityksestä ja
kehittämisentarpeesta. Toisessa osiossa, kysymykset 5-9, kerättiin tietoa
koulutus- ja konsultointipalveluiden käytöstä ja hyödyistä vastaajien
organisaatioissa. Kolmannessa osiossa, kysymykset 10-13, kerättiin tietoa
ja aineistoa koskien teatterityön ammattilaisten tarjoamasta viestintä- ja
vuorovaikutuspalvelusta.
Kysymyksistä kahdeksan oli monivalintakysymyksiä ja viisi avoimia
kysymyksiä. Hirsjärven (2015) mukaan avoimia kysymyksiä suositaan
vastaajan mahdollisuudella kuvata mitä mielessään liikkuu tutkittavasta
ilmiöstä. Monivalintakysymykset rajoittavat vastaajat valmiisiin
vastausvaihtoehtoihin, mutta tuottavat tarkoituksenmukaista aineistoa.
Avoimet kysymykset voivat tuottaa aineistoa, joka on luotettavuudeltaan
kyseenalaista ja kirjavaa. (Hirsjärvi ym., 2015, s. 201)
Kyselyn ensimmäinen versio lähetettiin opinnäytetyön ohjaajan
tarkistettavaksi. Ohjaaja kehotti lisäämään kyselyn kolmatta osiota
edeltäväksi tekstin taustoittamaan teatterilähtöisyyden käsitettä.
Ohjaajan
kehitysehdotusten
jälkeen
kyselylomake
lähetettiin
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testikäyttäjälle. Testikäyttäjän palautteen mukaan kyselylinkki ja
kyselylomake toimivat ongelmitta. Testikäyttäjän palautteen mukaan
kyselyyn oli selkeää vastata ja kysymykset olivat helposti ymmärrettäviä.
Palautteen avulla saatiin vahvistus myös kyselylomakkeen täyttämiseen
kuluvalle ajalle, joka nyt voitiin ilmoittaa saateviestissä ja kyselylomakkeen
alussa.
Kun kyselylomake oli KyselyNetti -palvelun ohjelmalla viimeistelty, jaettiin
kyselyn osoitelinkki valitulle kohdejoukolle sähköpostitse 16.9. 2020
saateteksteineen (Liite 1). Kyselylinkki saateviestineen lähetettiin
kahdellekymmenelleneljälle
liike-elämän
kokeneelle
johtajalle.
Tutkimukseen valikoituneet johtajat olivat sekä tutkijan henkilökohtaisia
kontakteja että tutkijan henkilökohtaisen kontaktin kontakteja. 22.9.2020
kohdejoukolle lähetettiin sähköpostitse kiitosviesti, jonka ohessa oli
muistutus kyselyn päättymisen ajankohdasta (Liite 2). Kysely käytiin
manuaalisesti sulkemassa KyselyNetti -palvelussa 24.9.2020 vastausajan
umpeuduttua.
Kyselyyn pystyi vastaamaan vain kerran samasta IP-osoitteesta. Näin
pyrittiin varmistamaan aineiston keruun luotettavuus. Vastausmäärää ei
voinut keinotekoisesti tai epähuomiossa kasvattaa. Kyselyyn vastanneista
ei jäänyt aineiston kerääjälle eikä KyselyNetti -palveluntarjoajalle
henkilökohtaisia nimitietoja, eikä esimerkiksi sähköpostiosoitetietoja, eikä
muitakaan tietoja, joista vastaajaa voisi mitenkään yhdistää vastauksiin.
Näin tutkimuksessa vastaajajoukon anonymiteetti säilyi. Kyselyyn tuli
määräaikaan mennessä kaksitoista vastausta, eli niin kato kuin
vastausprosenttikin olivat 50 prosenttia.
Sähköpostin saateviestissä ja kyselytutkimuksen saateosassa mainitaan
opinnäytetyössä valmistettavan valmennuskonseptin. Kuvaus on
epätarkka. Saatteessa olisi tullut lukea, että tutkimuksessa ja
opinnäytetyössä
arvioidaan
teatterityölähtöisen
vuorovaikutusvalmennuksen tarvetta ja valmistellaan alustava malli
kyseiselle tuotteelle. Tutkimuksen luotettavuuteen saatteiden mainittu
epätarkkuus ei kuitenkaan vaikuta, sillä tutkimuksen kyselyyn saadut
vastaukset ovat aineisto, jonka pohjalta tutkittavan ilmiön analyysi
suoritetaan ja jonka perusteella tarvetta mainitulle tuotteelle arvioidaan.
4.2

Aineiston analyysi
Kyselytutkimuksen vastausaineisto järjestettiin tekemällä näistä
yhteenveto KyselyNetin palvelussa. Yhteenveto tallennettiin Excel taulukkolaskentaohjelmaan.
Kyllä-ei
-vastauksista
ja
monivalintavastauksista yhteenvedossa luotiin ympyrädiagrammit.
Avoimien kysymysten vastaukset koottiin kysymyksittäin ja siirrettiin
kopioimalla ja liittämällä nämä tekstinkäsittelyasiakirjaan.
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Kyselytutkimuksen aineiston tarkastaminen suoritettiin kyselytutkimuksen
sulkeutumista seuranneena päivänä 25.9.2020. Kyselyyn osallistui 12
vastaajaa. Kysymyksiä kyselyssä oli 13. Mikäli kaikki vastaajat olisivat
vastanneet kaikkiin kysymyksiin olisi vastauksia pitänyt tällöin tulla 156.
Vastauksia kysymyksiin kertyi kaikkiaan 147. Aineistoa tarkistaessa kävi
ilmi, että yksi vastaajista oli jättänyt vastaamatta kaikkiin avoimiin
kysymyksiin, mikä selittää puuttuvista vastauksista viisi. Tämän vastaajan
osalta suljettuihin vastauksiin vastaaminen on käytettävissä olevaa tietoa,
joten nämä vastaajan vastaukset huomioidaan tutkimuksessa, eikä ole
mitään syytä hylätä vajaasti vastauksia sisältänyttä lomaketta. Lisäksi
kolme muuta puuttuvaa vastausta olivat myös avoimien kysymysten
kategoriassa, joten tilastollisesti kyselyn tiedoissa ei ole tältä osin
epäselvää, sillä avoimet vastaukset tuovat esiin enemmänkin
asiantuntijoiden näkökulmia kuin tilastollista aineistoa. Yksi puuttuva
vastaus koski kyllä-ei -kysymystä. Tämän kysymyksen kohdalla tilastollisia
osuuksia huomioidaan näin 11 vastauksen osalta.
Koska kysely suoritettiin siten, ettei vastaajien henkilöllisyyttä voi
mitenkään jäljittää, ei ollut mahdollista täydentää tietoja esimerkiksi
haastattelemalla vastaamatta jättäneitä. Kyselyyn täysin vastaamatta
jättäneiden osalta olisi aineiston kasvattamisen näkökulmasta ollut
mahdollisesti hyväksi karhuta sähköpostitse vastauksia lomakkeeseen ja
antamalla lisää vastausaikaa. Edellä mainitun anonymiteetin säilyttäneenä
kyselynä, olisi kuitenkin ollut mahdotonta tietää kuka vastaajajoukkoon
valituista jätti vastaamatta ja kuka vastasi. Kolmannen sähköpostin
lähettäminen kaikille, myös jo vastanneille, olisi saattanut aiheuttaa
kyselyn suhteen epäluottamusta, kun ensimmäisten viestien (Liite 1 ja Liite
2) johdonmukaisuus vastausajankohdan määräajasta olisi rikottu. Tämä
olisi voinut vaikuttaa mahdollisesti uusiin, lisäajalla saatuihin vastauksiin.
Näin uusi aineisto ei välttämättä olisi ollut vertailukelpoista määräaikaan
mennessä saapuneiden vastausten kanssa.
Aineistoanalyysi aloitettiin, kun aineisto oli kerätty, järjestetty ja
tarkastettu. Kyllä-ei -vastausten osalta aineisto kuvattiin graafisesti. Näillä
vastauksilla pyrittiin selittämään tutkittavaa ilmiötä. Näiden vastausten
pohjalta aineiston analyysissä kyettiin hyödyntämään päätelmien tekoa.
Avointen kysymysten osalta pyrittiin ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiötä.
Aineiston analyysitavaksi valittiin laadullinen analyysi, tarkemmin
tyypittely. Tyypittelyn kautta pyrittiin luomaan saadusta tiedosta
yleistämällä ominaisuustyyppejä. Sen lisäksi että nämä tyypittelyt tukivat
päättelyä, ne myös tukivat tutkittavan ilmiön ennustettavuutta jatkossa ja
johtopäätösten tekoa.
Ensimmäisenä poimintana aineistossa nostetaan esiin kysymykset yksi ja
kaksi (Kuva 8.). Ensimmäinen havainnollistaa hyvin, miten 91,7 prosenttia
vastaajista pitää suuresti tärkeänä vuorovaikutusta työyhteisössä.
Toisekseen havaitaan, että kaikki vastaajat kokevat, että työyhteisön
viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on kehitettävää. Opinnäytetyön
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tutkimuskysymykseen
näyttelijäntyölähtöisen
vuorovaikutusvalmennustuotteen tarpeellisuudesta vastaukset antavat
rohkaisevan viestin: aihe on tärkeä ja kehitettävää on.

Kuva 8.

Ympyrädiagrammeihin
vastausten jakaumat.

koottu

kysymysten

yksi ja kaksi

Ulkopuolista viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuspalvelua oli käytetty
66,7
prosentissa
kyselyyn
vastanneissa
organisaatioissa.
Valmennuspalveluita oli vastaajille pääasiassa tarjottu vuosittain, sillä 75
prosenttia vastaajista vastasi näin. Vain 8,33 prosenttia vastaajista ei ollut
koskaan vastaanottanut
valmennustarjousta palveluntarjoajalta.
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksen kannalta on oleellista saatu tieto, että
66,7
prosenttia
vastaajista
kokee
viestintäja
vuorovaikutusvalmennuksista olleen hyötyä organisaatiolleen.
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Vaikka teatterityölähtöistä viestintä- ja vuorovaikutusvalmennusta oli
käyttänyt vain 25 prosenttia vastaajista, oli rohkaisevaa, että kuitenkin
jopa 63,6 prosenttia vastaajista oli valmiita tilaamaan teatterityölähtöisen
viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksen organisaatioonsa (Kuva 9.). Vain
16,67 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei teatterityön asiantuntija
voi tarjota vastaajan työyhteisölle uusia näkökulmia viestinnän ja
vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Kuva 9.

Kysymyksessä 12. huomioitu vain 11 vastausta. Mikäli vastauksia
olisi tullut 12., olisi kuvaajan osuudet muuttuneet esimerkiksi
kyllä -vastausten osalta joko lukuun 66,7 prosenttia tai 58,3
prosenttia.

Kyselyn avointen kysymysten vastaukset voitiin jakaa tarkasteltavan
tutkimusongelman osalta kahteen luokkaan. Niihin, jotka eivät tuoneet
merkittävää hyötyä tutkimuksen kannalta. Sekä niihin, jotka olivat
oleellisia tutkimuksen kannalta. Kysymyksistä 3, 7 ja 9 eivät tuoneet
tutkimuskysymyksen kannalta oleellista tietoa. Joskin näistä kysymyksistä
saadut vastaukset auttavat osaltaan työn pohjalta mahdollisesti
valmisteltavan valmennustuotteen tekemisessä.
Kysymys kolme toi tietoa siitä, että kaikkien vastaajien organisaatiot olivat
kehittäneet viestintää ja vuorovaikutusta ja että 45,5 prosenttia vastaajista
on käyttänyt erilaisia valmennuksia tähän. Vastauksista kävi ilmi myös, että
lähes puolelle vastaajista vuorovaikutuksen ja viestinnän tärkeinä kanavina
ovat digitaaliset alustat (Workplace, Workchat, Skype, Teams, Meat,
WhatsApp,
Zoom).
Digitaalisten
alustojen
vuorovaikutusviestintävalmennus voi olla tulevaisuudessa hyödyllinen ja
kysytty
valmennuksen
alue.
Tämä
on
syytä
huomioida
valmennustuotteiden sisältöjä luodessa.
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Kysymysten 7. ja 9. perusteella voidaan päätellä, millaisilla
markkinoinnillisilla seikoilla valmennusta voidaan organisaatioiden
johtajille myydä. Joka toinen vastaaja ilmoitti, että valmennustuotetta ja
palveluntarjoajaa valittaessa oleellista on valmentajan ja tuotteen
referenssit ja aiemmat näytöt. Mielenkiintoista on havaita, että vain yksi
vastaaja piti hintaa tärkeänä valintakriteerinä. Hyvä sisältö ja osaaminen
on oleellisempaa kuin hinta. Tämä on arvokasta tietoa valmennustuotteen
myyntinäkökulmasta. Vastauksista kävi ilmi, että valmennusten hyötyjen
seuranta koetaan tärkeäksi. Vastausten perusteella tämä seuranta tulisikin
sisällyttää valmennustuotteeseen merkittävänä osana palvelua.
Valmennusten seurannan nykytilannetta eräs vastaajaa kuvaa seuraavasti:
”Tilaisuuden jälkeen osallistujilta tyytyväisyyskysely. Mutta
valitettavasti mittaukset ovat lähes aina jääneet siihen eli ei
ole tehty enää muita mittauksia.”
Kyselytutkimuksessa tutkimuskysymysten osalta oleellisin tieto saatiin
vastauksissa 4. ja 13. Kysymyksestä neljä saatujen vastausten perusteella
pyritään ymmärtämään, millaisissa tilanteissa organisaatioissa nähdään
valmennustuotteelle hyöty ja paikka. Vastauksista käy ilmi
esimiesviestinnän merkitys organisaation toiminnassa:
”Esimiesviestintä on organisaation tärkein viestinnän muoto,
jota ei voi valmentaa liikaa. Valmennus olisi erityisen tärkeää
esimiesuran alussa, jotta oikeista toimintatavoista tulee
arkea.”
Vastaukset osoittavat myös, että esimiehille suunnatulle yksilölähtöiselle
valmennustuotteelle on nähtävissä tarve:
”Tämä menee mielestäni yksilötasolle eli esimiesten
luontainen kyky/osaaminen viestiä vaihtelee ja sen pohjalta
on hyvä kehittää yksilöllisiä taitoja.”
Valmennukselle nähtiin myös tarve niin vaikeiden tilanteiden käsittelyssä,
palautteiden antamisessa kuin päivittäisten asioiden hoitamisessakin.
Vastausten näkökulmat osoittavat vuorovaikutuksen laaja-alaisen
merkityksen ihmisten välisessä toiminnassa:
”Erityisesti vaikeiden tilanteiden käsittelyyn liittyvä
harjoittelu sekä yleensä avoimen ja rehellisen palautteen
antamisen harjoittelua.”
”Päivittäisen kommunikoinnin asioiden läpikäynnissä ja
kehityskeskusteluissa.”
”Pidän myös tärkeänä, että jokainen työntekijä näkee ja
kokee itsensä tärkeäksi osaksi firmaa.”
Vuorovaikutuksen tavoitteiden merkitys ja vuorovaikutusprosessin
vivahteiden havainnoinnin taidot tuotiin erinomaisesti esiin. Tämä auttaa
valmennustuotteen sisältönäkökulmaa arvioitaessa ja suunnitellessa:
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”Erityisesti, kansainvälisissä yhteisöissä tärkeänä asiana on
päästä kaikkien osapuolten osalta yhteisymmärrykseen siitä
mistä on puhuttu, sovittu ja mitkä ovat jokaisen osapuolen
velvoitteet
ja
odotukset
vuorovaikutustilanteen
seurauksena.
Pitää
myös
pystyä
havaitsemaan
kohteliasuuden ja aidon sitoutumisen / ymmärryksen välisiä
viestinnällisiä vivahteita. Tämä koskee sekä organisaation
sisäistä kuin ulkoistakin viestintää. Näitä asioita taklaava
valmennus olisi monelle organisaatiolle hyödyksi.”
Kysymys 13. loi tietoa, jonka avulla pyritään ymmärtämään mitä
näyttelijälähtöisestä valmennuksesta tiedetään ja mitä sellaiselta
odotetaan. Kysymyksen avulla kerätty tieto on erittäin oleellista
tutkimuskysymyksen pohjalta mahdollisesti luotavan valmennustuotteen
suunnittelussa. Vastauksista käy ilmi, että teatterityölähtöisen
valmennukseen liittyy monenlaisia mielikuvia. Yleisin vastaustyyppi
lähestyi teatterityölähtöistä valmennusta arvioimalla sen keskittyvän
innostamiseen,
rohkeuteen
ja
luovaan
heittäytymiseen
vuorovaikutustilanteissa. Myös tunneälyn kehittäminen ja tunteiden
mukaan ottaminen valmennukseen arvioitiin olevan ominaista
teatterityölähtöisessä valmennuksessa. Aitous vuorovaikuttamisessa
nähtiin myös tärkeänä, jolloin näyttelijälähtöisyys ei saisi kuitenkaan
tarkoittaa näyttelemistä:
”Lähinnä heittäytymisen tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Rentoutta. Toisaalta se ei saa mennä näyttelemisen puolelle.
Aitous viestinnässä on tärkeää.”
Vastauksista kävi ilmi myös teatterityönlähtöisen valmennuksen
synnyttämä mielikuva, jossa valmennuksen menetelmänä toimivat
käytännön harjoitukset:
”Ensimmäiseksi tulee mieleen käytännön harjoittelun
esimerkkitapausten myötä. Uskon, että teatterialan
asiantuntija voi rakentaa aivan eri tason harjoitteita esim.
myyntivalmennuksiin,
esimiesvalmennuksiin,
liikeneuvottelujen valmennuksiin jne. Olen ollut pari kertaa
viestintä/kriisiviestinnän koulutuksessa ja niissä toden
tuntuiset käytännön harjoitteet ovat olleet sekä mieliin
painuvia että opettavaisia.”
”Mielestäni kaikki uudet näkökulmat valmennukseen on
syytä hyödyntää. Perinteisiä koulutuksia on paljon tarjolla ja
niiden anti ei välttämättä päädy käytäntöön saakka.
Valmennuksessa käytännössä tekeminen tekee toisenlaisen
muistijäljen aivoihin.”
Vastauksissa tuotiin esille erittäin oleellisena asiana valmennusta
tarjoavan tahon liike-elämän asiantuntemuksen merkitys:
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”Liike-elämässä on eri lait ja liike-elämän tunteva ja
vuorovaikutustaitojen valmennuksen osaava on parempi
vaihtoehto. Nimenomaan järjestys business - vuorovaikutus,
ei vuorovaikutus - business!”
Näyttelijätyölähtöistä vuorovaikutusvalmennusta lähestyttiin pääosin
myötämielisesti ja sellaiselle arvioitiin olevan käyttöä yritysmaailmassa:
”Teatterityön asiantuntijalla luulisi olevan erittäin hyviä
vuorovaikutuskykyjä sekä ”pelisilmää” suhtautumisessa
erilaisiin ihmisiin ja jopa kulttuureihin. Näiden
ominaisuuksien pohjalta teatterityön asiantuntijat olisivat
vahvoilla
myös
vuorovaikutusvalmentajina
yritysmaailmassa.”
4.3

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
Opinnäytetyön
teoreettisessa
tarkastelussa
vastataan
tutkimuskysymyksistä seuraaviin: Mitä tarkoitetaan vuorovaikutustyöllä
johtamisessa ja millaisista osa-alueista rakentuu vuorovaikutusosaaminen
johtamisessa? Millaisia näkökulmia esittävien taiteiden käytänteet voivat
tuoda esimiestyön/johtamisen viestintäosaamiseen? Sekä miten
viestintäsuhde rakentuu projektijohdollisessa esimiestyössä? Teoriaaineisto on tutkittavan aiheen käsittelyyn luotettavaa, riittävän laajaa ja
monipuolista. Aineiston perusteltu valinta ja monipuolisuus antavat
aihetta todeta tarkastelun olleen eri näkökulmia hyödyntävää.
Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksesta saatujen tietojen välillä on
selkeästi yhteneväisyyksiä, joiden pohjalta voidaan todeta, että
vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa esimiestyössä ja että niihin
halutaan organisaatioissa voittopuolisesti panostaa.
Tutkimuskysymyksen – Millainen tarve esittävien taiteiden pohjalta
luotuun liike-elämän valmennustuotteeseen on – osalta voidaan
tutkimuksesta saatujen tulosten ja näkökulmien myötä perustellusti
todeta johtopäätös, että näyttelijäntyölähtöiselle valmennukselle on
paikkansa yritysmaailmassa. Vastaajista kaksi kolmesta olisi valmis
tilaamaan
näyttelijäntyölähtöisen
vuorovaikutusvalmennuksen
organisaatioonsa. Tämä tulos kysynnästä ja tarpeesta on suoraan
hyödynnettävissä valmiin valmennustuotteen luomisen perusteluksi.
Tutkimuksen tuloksissa esiin nousi valmennuspalveluiden tilaajan
tilauspäätöksen tekemisessä, jopa itse valmennuksen sisällön ohitse,
valmentajan osaaminen ja tämän aikaisemmat näytöt ja referenssit.
Opinnäytetyössä
tarkasteltiin
esimerkkinä
opinnäytetyöntekijän
kokemusta projektinjohdollisesta esimiestyöstä teatterin taiteellisen
projektin johtajana ja ohjaajana. Tässä luvussa kolme luotiin
projektinjohdollisen esimiestyön malli projektin vuorovaikutuksellisten
vastuiden ja tehtävien osalta (Kuva 4.). Tutkimuksesta saatujen tietojen
myötä voidaan perustellusti todeta, että opinnäytetyössä esitetty
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projektinjohdollinen
kokemusosaaminen
on
nähtävä
eduksi
näyttelijälähtöistä valmennuspalvelua markkinoitaessa, esiteltäessä ja sitä
myytäessä.
Tutkimustuloksista nousi esille tärkeä havainto, jonka mukaan
valmennusten tarjoajan tulee hallita ja ymmärtää oman
erityisosaamisensa
lisäksi
liike-elämän
lainalaisuuksia.
Tutkimusvastauksista kävi ilmi, että valmentajan olisi syytä olla perillä
myös valmennettavien ihmisten ja organisaatioiden toimialojen
erityislaaduista. Lienee liikaa toivottu, että valmentaja olisi jokaisen eri
organisaation liiketoiminnan asiantuntija, mutta on perusteltua ajatella,
että valmentaja perehtyy toimialoihin riittävän hyvin etukäteen ja
kartoittaa tilaajan kanssa tavoitteita valmennukselle ja kartoittaa tämän
kanssa toimialojen erityispiirteitä. Vuorovaikutusosaaminen ei ole
kuitenkaan sidoksissa erityisesti tai pakottavalla tavalla toimialoihin, vaan
on aina ensisijaisesti ihmisten välistä. Tätä kautta voidaan todeta, että
toimialojen erilaisuudesta huolimatta, vuorovaikutusosaamista voidaan
valmentaa kaikkialla, missä sille ollaan vastaanottavaisia.
4.4

Opinnäytetyön tulokset suhteessa vuorovaikutusosaamisen malliin
Tutkimuskysymys: Miten tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää liike-elämän
valmennustuotteen pohjana?
Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekemisen perusteella kävi ilmi, että
huolimatta siitä, että opinnäytetyön tekijällä oli projektin alussa usko
siihen, että kaikkea vuorovaikutusosaamista voidaan kehittää
näyttelijäntyön osaamisen pohjalta, ei tällaisessa laajuudessa voi liikeelämän esimiehillä olla niille aikaa, halua tai mahdollisuuksia. Liike-elämä
arvioi koulutuksia ja valmennuksia taloudellisten hyötyjen ja kustannusten
kautta. On siis rakennettava kustannustehokas ja perusteltu
valmennusmalli, joka antaa välittömästi työkaluja ja taitoja käytettäväksi.
Opinnäytetyön tekemisen kautta nousi ymmärrys, että tuote tulee olla
selkeästi esitettävissä yhdellä vilkaisulla. Mitä se sisältää ja kenelle se on
suunnattu, sekä mitä sen myötä opitaan, eli mihin sillä vaikutetaan, ja
miten.
Teatteritaustaisesti voidaan toki kehittää tarvittaessa kaikkia
vuorovaikutusmallin mukaisia osa-alueita. Valmennuksista rakentuisi
valtavan laaja ja ajallisesti pitkään sitouttava kokonaisuus, jos kaikkea
lähdettäisiin valmennuksella kehittämään. Koen, että oleellisinta on
lähestyä
johtajan
vuorovaikutustaitojen
kehittämistä
tämän
minäviestinnän kautta, sanallisen ja sanattoman viestimisen taitojen
kehittämisen kautta sekä kuuntelemisen taidon kautta. Näihin osaalueisiin on sovellettavissa näyttelijäntehtäviä, ja osaamisen kehittäminen
keskittyy konkreettisiin, välittömästi omaksuttaviin ja hyödynnettävissä
oleviin taitoihin. Opinnäytetyön alussa esitetty Trenholmin ja Jensenin
(2013) vuorovaikutusosaamisen malli (Kuva 1.) ei näin varsinaisesti
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sisällöltään muutu tutkimuksen perusteella. Tutkimuksen perusteella
näyttelijäntyölähtöinen vuorovaikutusosaaminen kuitenkin rajautuu
mallissa kuvassa 10. nähtävällä tavalla. Kuvassa timanttikuvion sisällä
oleviin elementteihin on mahdollista luoda konkreettisia harjoitteita ja
oppeja, joita voidaan omaksua lyhyemmissäkin, esimerkiksi päivän tai
kahden mittaisissa valmennuksissa.

Kuva 10. Näyttelijäntyölähtöisen osaamisen kehittämisen
vuorovaikutusosaamisen mallissa (vihreä timantti).

alueet
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5

OPINNÄYTETYÖN JA TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille opinnäytetyön tekijän
asiantuntemusosaaminen niin esittävien taiteiden kuin liiketaloudenkin
osalta. Opinnäytetyössä käsiteltiin tekijän teatteritaustaisia vaikuttimia
(Liite
4)
ja
esittävien
taiteiden
projektinjohdollista
vuorovaikutusosaamista. Työssä tuotiin esille myös tekijän aiemmat
kokemukset vuorovaikutusvalmentamisesta liike-elämän esimiehille. Työn
teoriaosuus tuo esiin tekijän kyvyn tarkastella aihetta liiketalouden
esimiestyön näkökulmista, liike-elämän tavoitteet ja organisaatioiden
olemassaolon ensisijaisen tarkoituksen ymmärtäen.
Voidaan perustellusti todeta, että opinnäytetyön tekijän teatterilähtöinen
substanssiosaaminen, eli näyttämötaiteen ammatissa tarvittavien taitojen
ja tietojen hallinta sekä liiketalouden koulutuksen myötä saadut liikeelämän ammatilliset kompetenssit, eli pätevyydet ja kyvyt suoriutua ja
ymmärtää alaa ja sen työtehtäviä, ovat osoitettu. Nämä ovat myös
katsottava eduiksi, kun arvioidaan opinnäytetyöntekijän mahdollisuuksia
tarjota osaamistaan ja valmennuspalveluita organisaatioille. Näiltä osin
asiantuntemusosaamisen osoittamisen voidaan todeta olevan
hyödynnettävissä
työllistymisessä
ja
palveluita
tarjottaessa.
Opinnäytetyökokonaisuuden voidaan katsoa olevan työkalu, jota
opinnäyteyön tekijä voi hyödyntää luodessaan valmennuspalveluita.
Opinnäytetyö on tekijälleen myös osaamisen näkyväksi tekevä tuotos,
johon voi aina palata ja jota käyttää muistuttajana, materiaalina ja
teoreettisena tietolähteenä työtehtävissä ja mahdollisissa jatkoopinnoissa.

5.1

Tulosten
hyödynnettävyys
asiantuntijalähtöisen
valmennuskokemusten näkökulmasta

koulutuksen-

ja

Opinnäytetyön kyselytutkimuksen tulokset ja kokemukset aiemmista
valmennuksista osoittavat, että valmennuspalvelulle on olemassa
perusteltu tarve. Näkemyksen tueksi Manka ja Manka (2016) toteavat
työpaikoilla aletun keskittymään työn imun kehittämiseen, eli työntekijän
aitoon innostukseen ja omistautumiseen tehtäväänsä. Tätä työn imua
osaltaan lisää uuden oppiminen. Suomalaisista palkansaajista jopa 55
prosenttia osallistui työnantajansa kustantamaan koulutukseen. Tätä
Mankan ja Mankan havaintoa tukee kyselytutkimuksesta saatu tieto, jonka
mukaan lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi valmennusten ja
koulutusten olevan organisaatioissaan jatkuvaa.
Manka ja Manka (2016) jatkavat, että työhyvinvoinnin kehittäminen on
merkittävä tekijä hyvinvointivaltion ylläpitämisessä. Työhyvinvointia
voidaankin lisätä hyvällä osallistavalla esimiestyöllä, työelämän joustoilla
ja strategiseen työhyvinvointiin panostamalla. Työntekijä voi lisätä
työhyvinvointiaan mm. myönteisellä asenteella, itsestään ja
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hyvinvoinnistaan huolta pitämällä ja osaamisen ajantasaisuuden
kehittämisellä. (Manka & Manka, 2016) Valmennuspalveluiden tarpeesta
kertoo osaltaan myös Järvinen (2017) mainitessaan esimiehen
velvollisuudeksi tukea työntekijöiden etenemistä uralla ja mahdollistaa
koulutusten ja valmennusten avulla alaisen kykyjä suoriutua
työtehtävistään (Järvinen, 2017, s. 71).
Opinnäytetyön
tekijän
aiemmista
näyttelijäntyölähtöisistä
vuorovaikutusvalmennuksista saatujen palautteiden mukaan tehtävät ja
valmennuspäivät herättivät lähes poikkeuksetta, etenkin aluksi,
jännityksen tunteita osallistujissa, sillä nämä tiesivät olevansa tarkkailun
alaisena. Lisäjännityksen loi, kun tiedossa oli heittäytymistä ja
mukavuusalueelta ulos uskaltautumista. Valmentajan tuli tietoisesti pitää
huolta siitä, ettei liikaa lievitä tätä jännitystä ensimmäisissä yhteisissä
hetkissä ryhmän kanssa. Jännitys kun nostaa osallistujien tunnetason
läsnäoloa. Valmennuksen edetessä tehtävät etenevät suunnitellusti ja
tukien. Eikä tehtävien vaatimustaso nouse jyrkästi.
Kun osallistujajoukko huomaa päivän edetessä kykenevänsä, niin yksin
kuin yhdessäkin suoriutumaan tehtävistä, he suorastaan alkavat odottaa
seuraavaa tehtävää. Tavoitteena on, että valmennusten aikana ihmiset
oivaltavat kuinka paljon enemmän heillä on annettavaa itselleen ja
työyhteisölleen, kun vain uskaltavat luottaa siihen keitä ovat. Tehtävien
perimmäinen tavoite on, että valmennuksista jää valmennettaville uusia
toimintamalleja ja tekniikoita työelämän vuorovaikutustilanteisiin.
Valmennusten myötä on kertynyt havaintoja ja valmennettavilta kerättyjä
ajatuksia tavoista, joilla esimies kykenee parantamaan viestintä- ja
vuorovaikutusketjua. Näin saadaan yrityksen viestinnän kokonaisuus
kitkattomammaksi ja katkeamattomammaksi. Palautteiden mukaan
esimiehen asiallisuus, ennustettavuus ja johdonmukaisuus luovat
turvallisuutta ja luottamusta työyhteisössä. Myös tunteille on annettava
työyhteisössä tilaa. Esimies kuitenkin viime kädessä määrittää työpaikalla
rajat, joiden sisällä myös tunnetason vuorovaikutus tapahtuu ja säilyy
asiallisena. Viestinnässä on pääasiassa suosittava kasvotusten tapahtuvaa
tapaa.
Oleellista esimiestyössä on kokemukseni mukaan olla aidosti läsnä. Tämän
saavuttaa opinnäytetyössä esitetyillä näyttelijäntyölähtöisillä työkaluilla.
Johtajan tulee organisaatiossaan viestiessään puhua ääneen saman
sisältöisesti kaikille. Tulee myös varmistaa, että kaikki jakavat saman
vision. Ei saa olettaa. Läsnäolon vaikutelmaa lisää kysyminen ja
kiinnostuksen osoittaminen työyhteisössä työntekijöitä kohtaan. Ihmisille
on valmennuskokemusteni mukaan tärkeää tulla kuulluksi ja
ymmärretyksi. Tätä tunnetta heissä voi vahvistaa esimerkiksi esittämällä
juuri kuultu uusi tieto tarkentavan kysymyksen muodossa, esimerkiksi:
”Ymmärsinkö oikein, että haluatte jatkossa perjantaiaamuisin pidettävän
tiimipalaverin?” Johtamisen lähtökohtina tulee kokemukseni mukaan
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pitää tärkeimpinä tasapainoa luottamuksen, vastuunannon ja
kontrolloinnin suhteen. Kannustan valmennuksissa esimiehiä luottamaan
alaisiin, sillä luottamus lisää kokemukseni mukaan työntekijän
itsearvostuksen tunnetta ja tällä on positiivinen vaikutus
työskentelymotivaatioon.
Esimiehen itsensä likoon laittamista arvostettiin palautteiden mukaan
paljon. Toivottiin, että esimiehen oma persoona näkyisi. Tähän ajatukseen
yhdyn, sillä koen, että ammattiroolin taakse ei kannata loputtomiin
kätkeytyä. Kokemukseni mukaan aitouteen on helpompi luottaa. Tämä
seikka nousi esiin myös opinnäytetyön tutkimustuloksissa. Esimiehen tulee
muistaa, että hänellä on myös vastuu ottaa vastaan alaiset sellaisina
aitoina ihmisinä, kuin nämä ovat. Johtajan työssä on oleellista muistaa,
että kaikista ei tarvitse pitää yhtä paljon, mutta kaikkia tulee kohdella
tasapuolisesti.
Esimiestyön vuorovaikutusosaamiseen sisältyy valmennuksista saatujen
palautteiden mukaan ennen kaikkea myös kuuntelemisen taito.
Kommunikointiin rohkaistu alainen on voimavara, jolla saattaa olla
tuottavia ideoita. Tämän vuoksi jokainen alaisen lähestyminen tulee ottaa
tosissaan ja sille tulee antaa aikaa. Jos innokas ja uutta ideaa pitkään
mielessään pyörittänyt alainen lähestyy esimiestä, ja tämä esimerkiksi
nostaa kätensä ja painaa katseensa papereihinsa, näin välittäen eleellään,
ettei alaiselle ole nyt aikaa, on mahdollista, ettei alainen enää uskalla
lähestyä uudestaan. Näin ollaan pahimmassa tapauksessa menetetty
rohkea ja idearikas alainen ja tilalle ollaan saatu varovainen ja esimiehestä
etääntynyt työtehtävien suorittaja.
Alaisen ideoille ja kysymyksille tuleekin olla vastaanottavainen. Erityisen
tärkeää on erään suuren yrityksen johtajan neuvo esimiehille: ”Vastaa
alaisellesi aina.” Hänen mukaansa johtajalla on ainakin kolme hyvää tapaa
vastata:
− Anna selvä päätökseesi perustuva vastaus.
− Jos et osaa heti vastata, sano se ja jatka että annat vastauksen, kun
olet pohtinut asiaa ja anna tarkka ajankohta koska kerrot vastauksen
ja pysy lupauksessasi.
− Kysy alaiselta/työkaverilta miten hän hoitaisi asian. Ja anna tälle
vastuuta: "Kuulostaa hyvältä, tee niin.”
Tämä ohje ja edellä kuvattujen valmennusten kautta saadut kokemukset
ja palautteet ovat hyödynnettävissä valmennuspalvelua ja sen
tehtäväsisältöä valmistellessa.
5.2

Tulosten hyödynnettävyys valmennustuotteen myynnillisistä näkökulmista
Johtamiskirjoja lukemalla ja johtamiskursseilla käymällä voi kehittää
johtamistaitojaan. Nämä mahdollistavat parhaimmillaan uusien ideoiden
ja näkökulmien kehittymisen ja lisäävät johtajan rohkeutta kokeilla
vaihtoehtoisia johtamismenetelmiä. (Erikson, 2019, s. 174) Suuri osa
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johtamiskursseista ei kuitenkaan keskity johtamiseen. Tyypillisesti näillä
kusseilla
opitaan
esimerkiksi
johtajan
omaa
ajanhallintaa,
työlainsäädäntöä tai rekrytointiprosessia. Oleellisia asioita toki nämäkin,
mutta eivät liity mitenkään johtajan tärkeimpään työhön: ihmisten
johtamiseen. (Erikson, 2019, s. 197)
Eriksonin ajatusta valmennusten sisällön uudenlaisesta kohdentamisesta
tukee myös tutkimuksesta saadut vastaukset. Näiden mukaan
teatterityölähtöisen vuorovaikutusvalmennuksen arvioidaan voivan
tarjota uutta ja mielenkiintoista näkökulmaa esimiesten johtamistyön
ytimeen: ihmisten johtamiseen. Toisaalta valmennustuotteelle voisi olla
kysyntää myös esimiesten alaisille, sillä Rantanen (2018) toteaa, että
johtamisosaamista tulisi jakaa myös työntekijöille, eikä vain esimiehille.
Tulevaisuudessa itseohjautuvuus ja oman työn organisointi ovat
työelämässä tarvittavia alaistaitoja. (Rantanen, 2018, s. 171)
Toisaalta henkilöstön kehittämiseen panostaminen ei korreloi kylliksi
organisaation taloudelliseen menestymiseen ja tämän myötä johtajien
halu tarjota koulutusta ei ole korkealla. Kehittämishankkeet aiheuttavat
kustannuksia ja heikentävät usein aluksi tuottavuutta. Koulutukset voivat
kuitenkin myös tuottaa hyötyjä. Etenkin mikäli koulutukset ovat oikein
kohdennettuja ja näiden kehityssisällöt lähtöisin organisaation henkilöstön
näkökulmista ja tarpeista. Tärkeää on arvioida kehitysprosessia sen
päätyttyä. Näin voidaan koota yhteen mitä osallistujat ovat oppineet ja
havaitaan ovatko nämä opit muuttaneet käyttäytymismalleja. Tärkeä
arvioinnin näkökulma on myös ovatko muutokset käyttäytymisessä
kehittäneet organisaation toimintaa myös taloudellisia mittareita
tarkastellen, esimerkiksi takaisinmaksun kautta, missä kasvanut hyöty
jaetaan kehittämisen kuluilla. (mm. Totterdill ym. 2002, Pfeffer & Sutton,
2000, Bates, 2004) (teoksessa Pietiläinen & Syväjärvi, 2019, ss. 179–180)
Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta
voidaan todeta, että esimiehille on syytä tarjota uusia näkökulmia
vuorovaikutustyöhön. Samoin voidaan todeta, että valmennustuotteen
tarpeellisuus ja hyödyt tulee kyetä määrittämään tilaajalle. Tehty
johtopäätös on hyödynnettävissä valmista valmennustuotetta
rakennettaessa ja sen myyntiargumentteja suunniteltaessa.
5.3

Tulosten hyödynnettävyys valmennustuotteen mallin osalta
Luvussa 4.4 esitetyn näyttelijäntyölähtöisen vuorovaikutusosaamisen
mallin
pohjalta
(Kuva
10.)
valmisteltiin
opinnäytetyöhön
näyttelijäntyölähtöisen vuorovaikutusvalmennuksen malli (Kuva 11.).
Mallista selviää yhdellä vilkaisulla neljä keskeistä vuorovaikutusosaamisen
osa-aluetta, joihin valmennuksessa keskitytään. Nämä neljä osa-aluetta on
kukin jaettu vielä kolmeen teemaan, joista jokaisessa suoritetaan teeman
mukaisia tehtäviä. Näin valmennuksen tilaajalla ja siihen osallistuvalla on
selkeä kuva siitä mitä valmennus pitää sisällään ja mihin sillä pyritään.
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Tutkimuksen ja opinnäytetyön kautta aluksi osin abstrakti ja hajanainen
määrä tietoa ja osaamista on saanut selkeän ja konkreettisen muodon.

Kuva 11. Näyttelijäntyölähtöisen vuorovaikutusvalmennuksen malli
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POHDINTA
Opinnäytetyön valmistaminen ei ollut päiväkävelyä puistossa. Aiheen
valinta oli lähtökohtaisesti selvillä jo keväällä 2020. Johtamiseen,
näyttelemiseen ja vuorovaikutukseen sen näin jotenkin liittyvän.
Tajunnanvirtaa aiheesta kirjoitin keväällä ja tästä hahmotelmasta
löysimme opinnäytetyön ohjaajan kanssa idun, jota aloimme kastella ja
vaalia. Kesän aikana työhön oli valikoitunut tarkasteluun johtamistyö ja
näyttelijäntyölähtöiset menetelmät. Johtajuutta tarkastelin hyvän ja
huonon johtamisen kautta. Hyvä ja huono johtaminen tieteellisinä
tutkimuskohteina osoittautuivat kuitenkin mammuttimaisiksi lisäyksiksi jo
valmiiksi laajaan aiheeseen. Niinpä tässäkin opinnäytetytössä esitetty
teatterilähtöinen metodi ”kill your darlings” otettiin käyttöön ja surutta
kymmeniä sivuja sinänsä pätevää aineistoa sai tuta delete-näppäimen
voiman. Työssä tarkasteluun jääneet aiheet olivat edelleen monipuoliset,
mutta nyt ne oli rajattu hallittaviksi. Aiheen käsittely jäntevöityi
entisestään, kun aloin tarkastella sitä Trenholmin ja Jensenin (2013)
vuorovaikutusosaamisen mallin kautta.
Työprosessi vaatii laajaa perehtymistä aineistoihin ja näiden aineistojen
sisäistämisen työkaluksi kävi kokemani mukaan parhaiten aika.
Reipasvauhtinen lenkkeily metsässä kirkasti monesti työskentelyssä
pölyttynyttä ja yhteen pisteeseen lukkiutunutta ajattelua. Syksyn aikana
työ sai muodon ja kyselytutkimus toi erittäin hyviä ja kaivattuja
näkemyksiä aiheeseen. Tällöin myös omat alkuperäiset ajatukset ja
pohdinnat aiheesta sekä muuttuivat että toisaalta osittain vahvistuivat.
Prosessi
tarjosi
erinomaisen
oppitunnin
tieteelliseen
prosessikirjoittamiseen. Koen, että tämä anti on arvokas niin työssä kuin
mahdollisissa jatko-opinnoissakin. Valmennustuotteen sisällön suhteen
opinnäytetyön tutkimukset toivat aiheeseen ulottuvuuksia, syvyyttä ja
tarkkuutta. Opinnäytetyön myötä voidaan jatkossa kehittää
valmennustuotteita vuorovaikutusosaamisen tarpeisiin niin johtajille kuin
suorittavan tason työntekijöillekin. Opinnäytetyöstä saaduin tiedoin
valmennustuotteella on nyt selkeät rajat ja tavoitteet. Valmennustuotteen
markkinoimiseen opinnäytetyö antoi myös eväitä.
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet toteutuivat näkemykseni mukaan
hyvin. Opinnäytetyössä tutkittiin johtamista vuorovaikutustyönä ja
pyrittiin ymmärtämään johtamisen ja vuorovaikutuksen monitahoisuutta.
Näihin saatiin teoreettisen viitekehyksen tarkastelun kautta suhteellisen
kattava näkemys. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimintatapoja,
joilla johtajat voivat kehittää vuorovaikutustaitojaan. Tämäkin tavoite
työssä konkretisoitui näyttelijäntyölähtöisen vuorovaikutusvalmennuksen
mallina.
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Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa työelämälähtöinen malli, jonka
avulla näyttelijäntyölähtöisiä valmennuksia organisaatioissa voidaan
toteuttaa. Tämä toteutui vuorovaikutusosaamisen sovellettuna mallina,
jota voidaan käyttää näyttelijäntyöhön perustuvan valmennuksen
lähtökohtana. Aiheen tarkastelussa hyödynnettiin tietokirjallisuutta,
väitöskirjoja, artikkeleita ja pro gradu -tutkielmia. Tarkastelua syvennettiin
opinnäytetyöntekijän aiempien valmennuskokemusten ja niistä saatujen
palautteiden pohjalta. Valitun aineiston koen kestävän hyvin
lähdekriittistä tarkastelua.
Opinnäytetyössä
esitettyä
näyttelijäntyölähtöistä
vuorovaikutusosaamisen mallia voi jatkossa hyödyntää myös esimerkiksi
erilaisten palvelualojen toiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyön tekijällä
on kokemus hankkeesta, jossa uutta ravintolakonseptia valmisteltaessa
ravintolan henkilökunnalle tarjottiin valmennusta. Tässä valmennuksessa
teatterityötaustaisesti analysoitiin ravintolakäynti asiakkaan ja
henkilökunnan näkökulmista eri kohtauksiksi. Näin luotiin ymmärrystä
mikä kussakin kohtauksessa on tärkeää ja mihin kohtauksessa pyritään.
Tarkastelu tapahtui aivan kuten Stanislavskin (2011) metodissa, jossa tämä
kehotti näyttelijöitään pohtimaan mitä he haluavat kohtauksessa
tapahtuvan ja mihin he haluavat sen päättyvän. Kohtauksissa asiakas toimi
ikään kuin vastanäyttelijän roolissa. Kuten opinnäytetyön kautta on käynyt
ilmi, hyvä näyttelijä keskittyy enemmän vastanäyttelijään, kuin itseensä.
Näin toimimalla myös ravintolahenkilökunta takaa paremman
asiakaskokemuksen kohtauksissa vierailleen. Valittu valmennustapa auttoi
ammattilaisia ymmärtämään työnsä merkityksen myös asiakkaan silmin,
kun kohtauksia harjoiteltiin eri rooleihin asettumalla. Konkreettinen
harjoittelu ja toisten osallistujien havainnointi nosti selkeästi esille
ongelmalliset mallit ja hetket palveluammatissa sekä onnistumisen
edellytykset. Tehtäviä yhteisesti purkaessa emotionaalinen lähestyminen
aiheeseen tapahtui automaattisesti. Asia tuntui olevan merkityksellinen,
tärkeä ja tunteita herättävä. Kuten ammattiylpeydellä tehdyssä työssä
kuuluukin. Tätä valmennuskonseptin soveltuvuutta muillekin toimialoille
voi jatkossa tarkastella ja jalostaa.
Opinnäytetyön aihetta sivuavia tutkimuksia löytyi riittävästi
tarkasteltavaksi. Työhöni otin mukaan muun muassa karismaa,
tanssillisuutta ja kehollisuutta käsitelleet tutkimukset, sillä nämä voitiin
luontevasti liittää näyttelijäntyölähtöiseen tarkasteluun. Useimpia tämän
työn aihetta sivuavia tutkimuksia yhdisti niiden vahva teoreettisuus. Oman
mielenkiintoisen tarkastelutason aiheeseen tuo tämän opinnäytetyön
kautta syntyneet konkreettiset ja välittömästi hyödynnettävissä olevat
mallit. Valmentajan osaamista ja persoonaa malleihin ei voi kuitenkaan
sisällyttää. Joten persoonallinen ote valmentamiseen ja tutkimukseen sekä
teatteritaidetaustainen lähestyminen, erottavat tämän työn muista
aihetta sivunneista töistä.
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Opinnäytetyössä on keskitytty tarkastelemaan sitä, miten ihminen toimii
ja miten tämän toimintaan voidaan vaikuttaa. Psykologisella tasolla olisi
mielenkiintoista pohtia jatkossa tarkemmin sitä, miksi ihminen toimii
kuten toimii. Opinnäytetyötä voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi
maisteriopintojen jatkotutkimuksessa. Tällöin tutkimuksessa voisi
syventyä esimerkiksi johtajien ammattispesifeihin vuorovaikutustaitoihin
tai ihmisen käyttäytymiseen, temperamenttiin ja persoonallisuuteen.
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Esittävien taiteiden asiantuntemusosaamisen viitekehys
Opinnäytetyön tekijän kehitys teatterintekijäksi pitää sisällään laajan
joukon
teoreetikoita
ja
teatterisuuntauksia.
Opinnäytetyössä
teatteriteorioiden osalta aihetta tarkastellaan rajaamalla teoriat
kattamaan vain Konstantin Stanislavskin ja Vsevolod Meyerholdin
teorioita. Heidän tavoissaan on löydettävissä yhtäläisyyksiä ja huomattavia
erojakin, mutta yhdessä näkemyksensä luovat vahvan pohjan teatterin
perusrakenteista ja käytännöistä. Näkemystäni tukee myös Pätsin (2010,
s. 69) maininta, jonka mukaan Stanislavski kutsuikin viimeisenä vuosinaan
Meyerholdia teatterinsa ainoaksi oikeaksi perilliseksi.
Teatterintekemisen työskentelymallini ovat kehittyneet vuosien varrella
eri teatteriteorioiden toimintatapojen välillä limittäin ja orgaanisesti.
Oman työskentelyni ensimmäisenä lähtökohtana voidaan pitää Konstantin
Stanislavskin teatteriteorioita, jotka nekin kehittyivät vaiheittain hänen
elämänsä aikana. Stanislavskia pidetään laajalti realistisen teatterin
kehittäjänä, tässä kyseisessä teatterisuuntauksessa pyrittiin rakentamaan
näyttelijäntyön ilmaisussa tilanne, jossa näyttelijät kokevat joka kerta
roolityötä toistaessaan roolihenkilöiden tunteet tuoreina ja aivan kuten
oikeassa elämässä. (Pätsi, 2010, s. 23), Tätä metodia hyödynsin itsekin
etenkin näyttelijän työssäni. Teoriaa kutsutaan tunnemuistiksi ja sen
lähtökohtainen pyrkimys on, että näyttelijä kykenee palauttamaan
mieleensä omasta kokemustaustastaan kulloisenkin näyteltävän tunteen.
Stanislavskin varhaisiin metodeihin kuului myös näytelmäanalyysi
työryhmän kesken. Pätsi (2010, s. 31) kuvaa nykyäänkin
teatterimaailmassa käytettävän tavan tavoitteita: näytelmää lukiessa tulee
määritellä faktataso, eli mitä tapahtuu, sosiaalinen taso, kirjallinen taso ja
eettinen taso, sekä assosiaatiotaso, jossa näyttelijän tehtävänä on tutkia
oman mielikuvituksensa tuottamia ajatuksia. Näen, että yksityiskohtainen,
ryhmätasoinen analyysi on omiaan auttamaan yhteisen tavoitteen
selkiyttämisessä niin näyttämötaiteiden kuin liike-elämänkin projekteissa.
Näiden Stanislavskin varhaisten teorioiden jatkoksi hän luonnosteli
osittain keskeneräiseksi jääneen toiminnallisen metodin, jossa hän
kyseenalaisti omat aiemmat näkemyksensä näyttelijäntyöstä. Näyttelijän
ei tule ilmentää roolin ihmishengen elämää vain sisäisesti ja tunnemuistin
kautta, vaan näyttelijän on ruumiillistettava tämä sisäinen kokemus myös
kehollisesti harjoitetun liikkeen ja äänen myötä. (Stanislavski, 2011, s. 58)
Kokemukseni mukaan tämä aiempaa monipuolisempi työtapa valmisti
näyttelijää kokonaisvaltaisemmin viestimään työtehtävänsä yhtä keskeistä
sisältöä,
näytelmän
sanomaa,
yleisölle.
Näyttelijäntehtävieni
alkutaipaleella toimin vahvasti realistisen teatterintekemisen ihanteiden
mukaisesti ja pyrin hyödyntämään tunnemuistia luodakseni jotakin aitoa
näyttämölle. Pidin työskentelytapaani vaistonvaraisena ja vaikka
tekemisessä oli mukana
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Stanislavskin ihanteiden mukaista kurinalaista harjoittelua ja
ryhmätyöskentelykykyä, oli työ vaarassa kuitenkin ajautua epätasaiseksi.
Stanislavski (2011, s. 60) kuvaa vaistonvaraisen näyttelemisen tarvitsevan
tuekseen harjoitetun psykofysiikan ja tekniikan, jotta vain inspiraation
varassa toimivat näyttelijät eivät sortuisi elottomaan tai teennäiseen
näyttelemiseen.
Stanislavski kehitti näin metodiaan tunteesta ja ajatuksesta kohti
keskittynyttä toimintaa, josta oli riisuttu kaikki näyttelijälle kuuluva
henkilökohtainen elehtiminen ja maneerit. Näyttelijöiden liikkeen tuli olla
tarkoituksenmukaista, eikä sen sopinut olla irrallaan roolihahmon
kokemuksista tai tavoitteista. Liikkeen tuli käsittää ja tukea myös
näyttelijän sisäistä maailmaa. Tätä liikettä kuvataan rytmiksi, joka osoittaa
kulloinkin hahmon kokemuksen intensiteetin, ja näin näyttelijän aito tunne
synnyttää oikean sisäisen intensiteetin; sisäisen rytmin ja tätä kautta
liikkeen. (Pätsi, 2010, s. 35) Kokemukseni mukaan metodinäyttelijän työ on
tämän tavan opittuaan mielekästä ja ammattitaito sen mukaista, että
kykenee luomaan kiinnostavia hahmoja, joiden toiminta on
tarkoituksenmukaista ja joiden tunneilmaisu on uskottavaa. Kokemukseni
mukaan niin näyttelijä kuin myös katsoja voivat tällöin vapautuneesti,
näyttelijän
puolesta
jännittämättä,
nauttia
teoksesta
kokonaisvaltaisemmin.
Keskittymisen ja kontaktin mahdollistavaa näyttämöllistä läsnäoloa ja
tarkkuutta kutsutaan julkiseksi yksinäisyydeksi, jossa näyttelijä on muiden
kanssa samassa julkisessa tilassa, mutta yksin, sillä tämän huomion
intensiivinen kohdistaminen johonkin tärkeään, erottaa näyttelijän näistä
muista ihmisistä. Tarkkuus ja kontakti on mahdollista saavuttaa
työskentelemällä näiden nk. huomiopiirien kautta, joita hyödyntäen voi
eritellä tunteitaan, ajatuksiaan ja saada yhteyden toiseen roolihahmoon
tuntien tämän läsnäolon. (Stanislavski 2011, ss. 147–148)
Stanislavskin aikalainen Vsevolod Meyerhold vei Stanislavskin ajatuksia
omassa teoriassaan ja käytänteissään muutaman askeleen eteenpäin ja
modernisoi osaltaan teatteria. Meyerholdin tavoitteena oli tuoda sekä
lavastamiseen että näyttelijän liikekieleen uusia muotoja ja abstraktia
otetta. (Pätsi, 2010, s. 64) Kokemukseni mukaan Meyerholdin teoriat
veivät myös omaa teatterintekemistäni kohti kokeellista ja symbolista
teatteria – pois näytelmätekstin sisällön tarkasta ja uskollisesta
säilyttämisestä sanojen ja muodon osalta. Tämä vapautti tekemisessäni
ilmaisua ja rakennetta. Tällöin esimerkiksi näyttämöllinen rekvisiitta ja
näyttelijät muuntuivat työskentelyssäni orgaanisiksi kokonaisuuksiksi.
Näyttämölle sijoitettu tuoli saattoi muuttua ohjauksessani esimerkiksi
junaksi tai näyttelijä saattoi kohtauksessa roolihahmostaan irtautuen
ollakin ovi, jota toinen näyttelijä käytti astuakseen tilaan.
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Meyerholdin teatterin tekeminen oli formalistista, missä muoto ohjaa
näytelmän rakennetta, ja missä näyttämötaiteeseen yhdistellään muita
taidemuotoja ja kokonaisuudesta saadaan näin kokonaisvaltaisempi
elämys.
Esimerkiksi viitteellisen ja yksinkertaisen lavastuksen ja tämän näytelmän
ulkoisen muodon lisäksi Meyerholdille tärkeää oli myös mm. näytelmän
sisäinen tarkka rytmi, liikekieli ja tanssillisuus. (Pätsi, 2010, s. 71)
Kokemukseni mukaan Meyerhold antoi omaan ajatteluuni teatterin
vapaasta muodosta innoituksen. Meyerholdin tavoin aloin ohjata
näytelmiäni vahvasti sekä näytelmän että näyttelijän rytmin kautta ja
kokonaisuutta riisutun-, mutta tyylitellyn muodon kautta. Musiikki oli
merkittävä osa näytelmiäni, ja saatoin ennen koko projektin alkua tietää,
millainen on näytelmäni musiikillinen kokonaisuus, jonka ympärille koko
muu teos kasvoi.
Huolimatta Meyerholdin innoituksesta, pyrkimykseni oli aina päätyä
lahjomattomasti luomaan uutta, eikä vain kopioimaan teorioita teorioiden
vuoksi tai rakentaa pastissia Meyerholdin tyylistä. Mikä itsessään olisi
haasteellista, sillä Pätsin (2010, s. 65, 72) mukaan Meyerholdin tapa
jalostaa teatterintekemistään oli alati kokeileva, uudistuva ja jopa
fanaattinen, sillä hän ohjasi valtavan määrän kokeellisia esityksiä, yhteensä
jopa 290 ohjattua näytelmää elämänsä
aikana. Omassa
teatteripyrkimyksissäni oli luoda esityksistäni Meyerholdin tavoin
kokonaistaideteoksia, joissa tavoittelin näytelmän tunnelmaa jo teatterin
sisäänkäynnistä alkaen valaistuksen, äänten ja värimaailmojen kautta.
Tämä pyrkimykseni asettaa katsoja kokonaisvaltaisesti teoksen sisään
jokaisessa tilanteessa on peruja Meyerholdin visioista.
Jalostaessani omia tavoitteitani ohjaajana ja taiteentekijänä, aloin
enenevässä määrin antaa vastuuta ja luottamusta näyttelijöille. Tämä
kertoi mielestäni kypsymisestäni ohjaajana. En enää tuijottanut sokeasti
omaan visiooni ja koettanut kontrolloida sitä viimeistä piirtoa myöten –
vaikka kontrolloinkin. Loin rajat ja olin tarkka, mutta teokset heräsivät
aiempaa valoisampaan eloon, kun oivalsin näyttelijän itsensä sisältävän
valtavan määrän luovaa potentiaalia. Annoin näyttelijöille näiden
ansaitseman tilan, edelleen kuitenkin vain sovituissa rajoissa, jotka
palvelivat viimekädessä kuitenkin lopputulosta.
Näyttelijänä olin lisääntyneen kokemuksen kautta valmis siirtämään
syrjään urani alkua määritelleen Stanislavskin tunnemuistiin perustuneen
metodinäyttelemisen. Tapa kun oli äärimmäisen raskas ja johti
pahimmillaan vain poseeraamiseen ja tunteiluun roolityössä. Sillä tunne
ilman ajatusta on vain tunteilua ja ilman ajatusta ei synny orgaanista
kehonkieltä. Ajoittain oli mahdottoman tuntuista päästä syvälle
ajatukseen ja tunteeseen tunteesta, jota ei ollut koskaan kokenut. Tällöin
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oli vaara sortua ylittämään roolityön haaste tai vaikea kohtaus jollakin
maneerisella tempulla.
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Käytän esimiestyössäni, ohjaustyössäni ja vuorovaikutusvalmennuksissani
hyödyksi kokemusteni ohella Stanislavskin ja Meyerholdin teorioiden
pohjalta jalostamiani metodeja. Pyrin näissä työtehtävissä osaltani
vahvistamaan vuorovaikutustilanteissa keskittymisen, kontaktin, tunteen
ja ajatuksen merkitysten syvällisempää ymmärrystä työryhmissä.
Teatterityössä opituilla vuorovaikutustaidoilla on kokemukseni mukaan
ollut suuri hyöty lukuisissa työelämän tilanteessa ja projektissa.
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Kuva 12. Näyttelijällä on synnynnäisiä lahjoja, joita harjoittamalla tämä
rakentaa taitoja ja kykyjä. Nämä kyvyt ovat kokemukseni
mukaan osoittautuneet käyttökelpoisiksi ominaisuuksiksi myös
vuorovaikutustaitoja valmennettaessa.

