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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja lähtökohdat 

Jo lapsesta asti meitä suomalaisia on opetettu esimerkin kautta. Kun miettii, miten peruskoulun 

matematiikantunnit etenevät: opettaja näyttää ensin esimerkillä, kuinka uutta asiaa käytetään, 

minkä jälkeen oppilaat itse kokeilevat osoitettuja keinoja laskujen laskemiseen. Sama pätee mo-

nissa muissa kouluaineissa, esimerkiksi kuvataiteessa, käsitöissä ja musiikissa. Ja kirjoittamaan ja 

lukemaankin opetellaan yksi kirjain kerrallaan, mitenkäs muutenkaan, kuin esimerkin avulla. 

Miksei sama tapa toimisi siis parhaiten myös aikuisena?  

Yksi viimeaikainen tutkimus esimerkillä johtamisesta löytyy Väisäsen (2018, 28, 59–65) pro gra-

dusta, missä esimerkillä johtamista tutkitaan Kouzesin ja Posnerin (2007) johtamismallin pohjalta. 

Tutkimuksen tulosten mukaan toimihenkilöt kokivat esimerkillä johtamisen tai ylipäätään lä-

hiesimiestensä johtamisen enimmäkseen hyvänä. Toimihenkilöt kokivat, että johtajien toimin-

nassa positiivista oli mm. asiantuntijuus, asioiden valmistelu, lupausten pitäminen sekä yhteisten 

tapaamisten toimiminen henkilöstön rinnalla. Johtamiselta toivottiin kuitenkin mm. muutosta ar-

vostelevaan ja alistavaan johtamiseen sekä enemmän yhteisiä̈ ratkaisuja asioiden hoitamiseen. 

Puolestaan esimiehet toivovat henkilöstöltä̈ enemmän vastuunottoa tehtävien hoitamisesta sekä 

laadulliseen johtamiseen tarvittavia työvälineitä̈.  

Esimerkillä johtamisen suoraa yhteyttä asiakaspalveluun ja myyntiin ei löydy johtamisen malleista, 

mutta tuota Väisäsenkin tutkimuksessa käytettyä Kouzesin ja Posnerin mallia esimerkillisestä joh-

tamisesta, joka sisältää myös esimerkillä johtamisen sekä muiden johtajuuden asiantuntijoiden 

ajatuksia ja oppeja esimerkillä johtamisesta voisi hyödyntää myös asiakaspalvelun ja myynnin joh-

tamisessa. Asiakaspalvelun ja myynnin johtaminen painottuu edelleen enemmän muihin johtamis-

malleihin, joten tässä opinnäytetyössä selviää, miten esimerkillä johtaminen toimii asiakaspalvelun 

johtamisessa. 

Tutkimustehtävän aihe rajautui teemahaastatteluharjoituksen myötä, jossa tutkittiin laajemmin 

esimiestyön vaikutusta työntekijöiden myyntitulokseen. Haastateltava on toiminut samassa työ-

paikassa sekä työntekijänä että esimiehenä ja haastattelun tulosten pohjalta päällimmäiseksi nousi 
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esimerkin vaikutus työntekijän myyntitulokseen. Opinnäytetyötä varten aihe rajattiin esimerkillä 

johtamiseen asiakaspalvelutilanteissa. 

Tutkimuksen aihe on aina ajankohtainen, sillä esimerkillä johtaminen on kulkenut johtamisen teo-

rioissa mukana jo vuosikymmeniä. Mutta koska suoraan esimerkin vaikutusta asiakaspalveluun ei 

ole kuitenkaan tutkittu, tässä opinnäytetyössä toteutettu tutkimus tuo aiheeseen uutta näkökul-

maa ja alalle uutta informaatiota. Tutkimus ei kuitenkaan ole liian haastava opinnäytetyöksi, sillä 

esimerkillä johtamisesta löytyy paljon aiempaa kirjallisuutta ja aihetta on tutkittu monimenetel-

mällisesti. 

Tiedonhankinta tätä opinnäytetyötä varten aloitettiin sitä koskevien käsitteiden kautta, joita olivat 

mm. esimiestyö, esimerkillä johtaminen, management, leadership, leadershio by example, lead by 

example, leadership example, asiakaspalvelu, customer service, myynti, sales ja myynnin johtami-

nen. Käsitteillä etsittiin teoksia Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston tietokannasta ja Suo-

men kaikkien kirjastojen tietokannasta sekä valmiita opinnäytetöitä Theseus-tietokannasta. Eng-

lanninkielisillä käsitteillä etsittiin myös kansainvälisiä artikkeleja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

tietokannasta. 

1.2 Tutkimuksen eteneminen 

Opinnäytetyössä on ensin esiteltynä tutkimuksen asetelma, tavoite ja tutkimuskysymykset luvussa 

2. Tämän jälkeen luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävät tutkimus- ja analysointimenetelmät 

sekä pohditaan, mitä tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys pitävät sisällään. Luvussa 3 siirrytään 

tutkimuksen tiedonkeruussa löydettyyn teoreettiseen viitekehykseen esittelemällä erilaisia ajatuk-

sia esimerkillä johtamisesta ja sen osa-alueista. Luku 4 jatkaa teoreettisen viitekehyksen esittele-

mistä, mutta siinä näkökulma painottaa asiakaspalvelun ja myynnin johtamista. Luvussa 5 esitel-

lään tutkimuksen aineistonkeruumenetelmän luominen ja sen toteuttaminen sekä sillä saatu 

aineisto. Luvussa 6 on koostettuna tulosten ja teoreettisen viitekehyksen yhtäläisyyksiä ja eroavai-

suuksia sekä vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Luvussa 6 pohditaan myös tutkimuksen 

tekemistä yleisesti, esimerkiksi sitä missä onnistuttiin ja missä ei, mahdollisia jatkotutkimuksia 

sekä tutkimuksen luotettavuutta. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusote 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, mitä on esimerkillä johtaminen asiakaspalvelutilan-

teissa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia kokemuksia työntekijöillä ja esimiehillä on esi-

merkillä johtamisesta asiakaspalvelutilanteissa. Johtajan esimerkki asiakaspalvelutilanteissa on 

uusi näkökulma esimerkillä johtamisessa, joten on ennalta mahdotonta tietää täysin, minkälaista 

tietoa tutkimus tuottaa. Joihinkin esimerkin näyttäminen vaikuttaa vahvemmin ja joidenkin saat-

taa olla vaikeaa edes tiedostaa sen tapahtuvan: on esimerkiksi esimiehiä, jotka eivät tiedosta joh-

tavansa esimerkillä. Tutkimustehtävän perusteella voidaan muotoilla seuraava kysymys:  

Mitä on esimerkillä johtaminen?  

Tälle kysymykselle ja tutkimustehtävälle voidaan asettaa myös alakysymyksiksi: 

Mitä on uskottava esimerkillä johtaminen? 

Miten esimerkillä johtamista voitaisiin kehittää, jotta asiakaspalvelu olisi sujuvam-

paa? 

Nämä kysymykset ovat apuna selvitettäessä tutkimustehtävää, ja jotta yhteys esimerkillä johtami-

sen ja asiakaspalvelun välillä konkretisoituisi, tulee aiheesta saada tietoa niiltä ihmisiltä, joita se 

koskee. Tehtävän selvittämiseksi opinnäytetyössä kerätään aineistoa kirjalähteiden ja haastattelu-

jen pohjalta. Tutkimus ei anna tietoa esimerkkijohtamisesta vain yleisesti, vaan myös tarkemmin 

siitä, miten se ilmenee juuri asiakaspalvelutilanteissa. Tutkimuksen avulla tutkimukseen osallistu-

jat auttavat kehittämään oman työyhteisönsä toiminnan lisäksi työyhteisöjen toimintaa yleisellä 

tasolla. 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Hyvää tutkimusta ei synny ilman hyvää aineistoa, joten hyvän aineiston saamiseksi on valittava 

tutkimukselle sopivimmat tutkimusmenetelmät. Oikean tutkimusmenetelmän löytäminen on vai-
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keaa, jos ei ole tarpeeksi perillä eri tutkimusmenetelmistä. Kaiken takana on kuitenkin tutkimus-

tehtävä, eli tutkimuksen tavoite, ja sen tarkka määrittely. Määritelmä itsessään antaa vinkkiä oi-

keista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä, joista tutkijan on valittava mitä keinoja käyttää. 

(Hakala 2018, 14–15, 17.)  

Esimerkillä johtamisen tutkimiseen löytyy useita vaihtoehtoisia menetelmiä ja malleja. Opinnäyte-

työn tehtävän, mitä esimerkillä johtaminen on asiakaspalvelutilanteissa, selvittämiseksi tutkimi-

sessa päädyttiin monimenetelmälliseen otteeseen. Tähän päädyttiin siitä syystä, että tutkimuk-

sessa haluttiin saada esiin aitoja kokemuksia esimerkillä johtamisesta ja toisaalta kerätä 

yleisempää taustoittavaa tietoa vastaajista ja heidän mielipiteistään. Verkkokyselyyn aineistonke-

ruumenetelmänä päädyttiin lähinnä koronapandemian vaikutuksen myötä, sillä kasvokkain tapah-

tuvien haastattelujen tekeminen ei tullut kysymykseen. Pandemian lisäksi voidaan ajatella, että 

menetelmävalintaa ohjasi kyselyn tiedonkeruun turvallisuus yhdistettynä laadullisen aineiston 

analyysiin. 

Määrällisen tutkimuksen ensimmäinen vaihe on tutkimustehtävän määritteleminen ja siitä johdet-

tujen tutkimuskysymysten tekeminen. Määrällisen tutkimuksen taustalla on aina ilmiö, joka tunne-

taan ja jota selitetään olemassa olevalla aineistolla, sekundääriaineistolla. Primääriaineisto kerä-

tään tutkimuksen aikana ja juuri ilmiön tunteminen teorioiden avulla mahdollistaa sen, että 

tutkittavilta voidaan kysyä esimerkiksi kyselylomakkeessa yksityiskohtaisia kysymyksiä. (Kananen 

2014, 133, 135–136.) Yleisesti ottaen määrällisellä tutkimuksella tavoitellaan yleiskäsityksiä, mutta 

tilastollisilla menetelmillä päästään siis käsiksi myös yksityiskohtiin (Vehkalahti 2014, 13). Määrälli-

sessä tutkimuksessa tutkijan on tunnettava teorian lisäksi myös kohderyhmänsä, jotta tutkittavat 

teoreettiset käsitteet siirtyvät empiiriselle tasolle niin, että tutkittavat ymmärtävät ne (Vilkka 

2005, 81). 

Laadullista tutkimusta tehdessä tutkimuksen etenemisen vaiheet eivät ole välttämättä etukäteen 

jäsennettävissä, vaan ne muotoutuvat vähitellen tutkimuksen edetessä. Tämä johtuu mm. siitä 

syystä, että laadullisen tutkimuksen aineistonkeruun väline on ihminen, joten tutkittavaan ilmiöön 

liittyvät kysymykset sekä tutkimusmenetelmälliset ratkaisut täsmentyvät vähitellen. Tämän myötä 
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myös tutkimuksen eri elementit, kuten tutkimustehtävä, teoria, aineistonkeruu ja aineiston ana-

lyysi kehittyvät tutkimuksen edetessä ja osittain myös imeytyvät toisiinsa ja myös muotoutuvat yh-

dessä. (Kiviniemi 2018, 73.)  

Laadullisessa tutkimuksessa intensiivinen perehtyminen tutkimuskenttään, eli esimerkiksi tutkitta-

vien näkökulmien tarkastelu, on luonnollista. Tällä tavoin tutkija pyrkii tuomaan esiin sisäiset näkö-

kulmat ja yksilölliset merkitykset tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena 

ei olekaan mahdollisimman suurelta joukolta kerätty tieto vaan syventyminen teorian kautta ke-

rättyyn tietoon. Tässä on otettava huomioon se, että miten ja millä menetelmillä tutkitaan vaikut-

taa siihen, mitä tutkimuksesta opitaan. On siis valittava sellaiset tutkimusmetodit, jotka vievät tut-

kijan mahdollisimman lähelle tutkittavaa kohdetta, eli ihmisiä. (Kiviniemi 2018, 79, 81.) 

On olemassa kolme tapaa, kuinka monimenetelmällisessä tutkimuksessa menetelmiä yhdistetään: 

laadullinen menetelmä ohjaa määrällistä menetelmää, määrällinen menetelmä ohjaa laadullista 

menetelmää tai molemmille menetelmille annetaan yhtä paljon painoarvoa. Tutkimuksessa, jossa 

laadullinen menetelmä saa enemmän painoarvoa, määrällisellä menetelmällä on tarkat tarkoitus-

perät: määrällisillä menetelmillä testataan oletuksien ja hypoteesien toteutumista, testataan tutki-

musvälineitä tai tulkitaan ja selvennetään laadullista aineistoa. Puolestaan tutkimuksessa, jossa 

määrällinen tutkimus saa enemmän painoarvoa, laadullista aineistoa käytetään määrällisen tutki-

muksen aineistona, laadullisia menetelmiä käytetään määrällisten hypoteesien testaamiseen tai 

laadullisella menetelmällä erotellut tapaukset tai vertailuryhmät toimivat määrällisen menetelmän 

pohjalla. (Brannen 2016, 31–35.) 

Tutkimus, jossa menetelmillä on sama painoarvo, tuottaa joko kaksi eriävää, mutta linkitettyä tut-

kimusta tai integroidun tutkimuksen. Eriävässä tutkimuksessa tutkimukset eriävät toisistaan kai-

kissa tutkimuksen vaiheissa ja ne etenevät omia polkujaan suunnitteluvaiheen jälkeen. Integ-

roidussa tutkimuksessa menetelmät linkittyvät joko aineistonkeruussa, analyysissä tai 

kirjoittamisprosessissa ja menetelmiä käytetään samanaikaisesti tai peräkkäin yhden tai usean tut-

kijan voimin. (Brannen 2016, 36.) Tässä opinnäytetyössä käytetään monimenetelmällistä tutki-

musta, jotta ilmiöstä saadaan yleinen kuva. Tällä tavoin tutkimusmenetelmät täyttävät toistensa 

puutteita.  
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2.3 Aineistonkeruumenetelmä 

Laadullisen tutkimuksen aineisto saadaan teksteinä ja sanoina, ja se kerätään havainnoinnin, doku-

menttien, haastatteluiden, toimintatutkimusten tai tapaustutkimusten kautta. Aineisto on näiden 

menetelmien yhdistelmää, joista nousee esille merkityksellisiä tekijöitä ilmiöön liittyen, joista voi-

daan kehittää teorioita. Tätä kutsutaan induktiiviseksi päättelyksi, eli induktioksi. Koska analyysin 

avulla ratkaistaan, tarvitaanko lisää tietoa ja millaista tietoa tarvitaan, ei laadullisessa tutkimuk-

sessa voida edetä niin, että ensin aineistoa kerätään ja sitten analysoidaan. Laadullinen tutkimus 

on tiukasti kohti tavoitetta etenevä prosessi, jossa välillä palataan edelliseen vaiheeseen. (Kananen 

2008, 20, 56-58.)  

Määrällinen tutkimus etenee selkeästi raiteita pitkin ilman oikoreittejä ja siinä teorian pohjalta py-

ritään tekemään johtopäätöksiä yksittäisistä tapauksista. Tätä kutsutaan deduktiiviseksi päätte-

lyksi, eli deduktioksi. Tutkimus tuottaa määrällistä tietoa muuttujien määristä ja niiden välisistä 

suhteista, jota raportoidaan esimerkiksi taulukoilla ja ristiintaulukoinnilla. Määrällisessä tutkimuk-

sessa on tärkeää mitata oikeita asioita, eli niitä, joilla on merkitystä tutkimuksen kannalta. Mittaa-

minen tapahtuu kysymyksillä ja siihen annetuilla vastausvaihtoehdoilla, joiden tulee olla ymmär-

rettävissä vain yhdellä tavalla. (Kananen 2014, 22, 136–137.) 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on syventyä esimerkillä johtamiseen asiakaspalvelutilanteissa, 

paras tapa kerätä aineistoa on haastattelulla. Haastattelun voi toteuttaa yksilöhaastatteluna, ryh-

mähaastatteluna tai focus-group-haastatteluna (Kananen 2008, 57). Tässä tutkimuksessa pyritään 

usean ihmisen mielipiteen keräämiseen, mikä tuo haasteita: Usean yksilöhaastattelun työstäminen 

niin, että saadaan kerättyä riittävästi mielipiteitä, on litterointeineen aikaa vievää ja ryhmähaastat-

telussa ongelmana puolestaan voi olla se, että joku tuntee olonsa uhatuksi tai keskustelu ohjautuu 

vain tiettyyn suuntaan, jolloin uskottavaa aineistoa ei saada kerättyä. Tutkimuksessa halutaan ot-

taa myös huomioon vastaajien anonyymisyys ja vallitseva koronapandemian tuomat rajoitukset. 

Tästä syystä tutkimus päädyttiin toteuttaa vallitsevissa olosuhteissa verkkokyselynä, jossa pää-

paino oli avoimissa, haastattelutilannetta myötäilevissä laajoissa aiheissa ja kysymyksissä, joita voi-

daan analysoida laadullisin analyysimenetelmin. 

Koska kysely kuuluu enemmän määrällisiin tutkimusmenetelmiin, tulee kyselyn sisältää myös laa-

dulliseen tutkimukseen soveltuvia avoimia kysymyksiä. Suljettujen kysymysten vastausvaihtoehdot 
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on päätetty etukäteen ja niillä kerätään vastaajien taustatietoja sekä mielipiteitä. Taustatiedot 

ovat tutkimuksen taustamuuttujia, jotta vastausten mahdollinen vertailu onnistuu ja mielipiteitä 

kerätään esimerkiksi väittämien kautta. Avoimilla kysymyksillä pyritään saamaan laajempaa tietoa 

ja ymmärrystä ilmiöstä. (Kananen 2014, 83, 89, 92.) Kysymykset voivat olla myös monivalintakysy-

myksiä, joilla pyritään vastausten vertailemiseen tai sekamuotoisia kysymyksiä, joissa osa vastauk-

sista on annettu. Kyselylomakkeessa ei kysytä kysymyksiä mielivaltaisesti, vaan niiden tulee liittyä 

teoreettiseen viitekehykseen ja keskeisiin käsitteisiin. Lomakkeen suunnittelu edellyttää tutkijan 

tietävän tutkimuksen tavoitteen, eli mihin kysymyksiin pyritään saamaan vastauksia. (Vilkka 2005, 

81, 86, 84.)  

Kyselylomakkeen luominen aloitetaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta, sillä abduktiivisessa tut-

kimuksessa teoria ja käytäntö vuorottelevat. Abduktio on induktion ja deduktion yhdistelmä, jossa 

teorianmuodostus on mahdollista, jos havaintojen tekoon liittyy joku johtava ajatus, eli ilmiötä voi 

selittää jokin muukin teoria. (Kananen 2008, 23.) 

2.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Kerätty aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä 

kuva tästä ilmiöstä, jotta aineiston pohjalta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä 

ilmiöstä. Laadullisessa aineistossa analyysiä tehdään tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa, sillä 

laadullinen analyysi perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto ensin hajotetaan 

osiin, käsitteellisestään ja kootaan sitten uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Laadullisen ana-

lyysin etenemiselle on koottu runko, jonka avulla voidaan toteuttaa kaikkia eri analyysimenetel-

miä. Runko koostuu neljästä eri kohdasta, jonka ensimmäisessä kohdassa tulee päättää mikä ai-

neistossa kiinnostaa. Rungon toinen kohta tunnetaan usein nimellä litterointi tai koodaaminen ja 

se on jaettu kolmeen osaan, missä erotellaan ja merkitään aineistosta ne asiat, jotka sisältyvät 

kiinnostukseen, kaikki muu jätetään tutkimuksesta pois sekä kerätään merkityt asiat yhteen ja eril-

leen muusta aineistosta. Rungon kolmas osa on aineiston luokittelua, teemoittelua tai tyypittelyä, 

josta päästään rungon viimeiseen vaiheeseen eli yhteenvedon kirjoittamiseen. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91–92, 108.) 

Litterointi tarkoittaa aineiston selkeyttämistä ja tiivistämistä, jotta sen sisään voidaan nähdä ana-

lyysilla (Kananen 2008, 88). Laadullisessa tutkimuksessa aineiston litterointi toteutetaan tekstin 
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jakamisella asiasisältöihin, segmentteihin, ja katsomalla mitä jokainen segmentti tarkoittaa tutki-

mustehtävään nähden. Koska saman asian voi sanoa eri tavoin, tulee tutkijan osata lukea rivien 

välistä, että hän löytää vastaavat vastaukset. Segmentointiin vaikuttaa esimerkiksi se, mitä aineis-

tosta etsitään – vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Kananen 2014, 110, 113.) Se, mistä tutkimuk-

sessa on kiinnostuttu, näkyy siis jo tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimustehtävästä. Laadullisesta 

aineistosta löytyy usein useita kiinnostavia asioita, mutta koska kaikkea ei voi tutkia, on tutkimus 

rajattava tutkimuskysymysten vastaamiseen ja kaikki muu jätetään seuraavaan tutkimukseen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 92.) 

Määrällinen tutkimus antaa tulokset taulukoina, lukuina ja tilastotieteellisinä tunnuslukuina, joi-

den pohjalta litterointi tapahtuu tutkijan kirjoittaman tulkinnan pohjalta. Koska kerätyn aineiston 

pohjalta pyritään ratkaisemaan tutkimustehtävää, tulee taulukoita tulkittaessa pidettävä mielessä 

tutkimustehtävän lisäksi tutkimuskysymykset ja peilata tuloksia niihin. Raportoinnissa helpointa on 

kirjoittaa auki se, mitä taulukko kertoo aineistosta yleisesti, jonka jälkeen vertailla mahdollisia eri 

taustamuuttujien merkityksiä vastauksissa esimerkiksi ristiintaulukoinnilla. Suora jakauma ja ris-

tiintaulukointi kuvaavat, miten aineisto jakautuu yhden kysymyksen eri vastausvaihtoehtojen 

(suora jakauma) kesken tai kahden kysymyksen muodostaman yhdistetyn taulukon vaihtoehtojen, 

eli muuttujien kesken. Muuttujat voivat olla myös tunnuslukuja, jotka kuvaavat eri vastausten ja-

kautumista eri vaihtoehtojen kesken. Näitä tunnuslukuja ovat mm. keskiarvo, mediaani, moodi, 

keskihajonta sekä varianssi. (Kananen 2014, 211, 214–215, 217–218.) Näitä muuttujia koskevia 

väitteitä tulee pystyä perustelemaan numeroin ja tilastollisten yhteyksien avulla ja helpoin tapa 

tähän on muodostaa vastaukista taulukko, eli havaintomatriisi. Juuri tästä havaintomatriisista voi-

daan laskea em. muuttujia, kuten keskiarvoa ja mediaania. (Vilkka 2005, 90, 92.) 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi toteutetaan sisällönanalyysin keinoin. Aineistoon liittyen 

tulee kysyä kysymykset ”mitä se kertoo”, ”kuka sen sanoo” ja ”keneen tämä vaikuttaa”, joista en-

simmäinen ”mitä se kertoo” on sisällönanalyysin ydin. Sisällönanalyysillä pyritään siis luomaan hel-

pommin ymmärrettävä kuva tuloksista lukijalle, jotta voidaan osoittaa objektiivisia vaikutuksia 

suhteessa määritelmiin, sääntöihin, hypoteeseihin ja lakeihin, kuitenkaan kadottamatta aineiston 

informaatiota. (Franzosi 2007.) Vaikka sisällönanalyysi on useimmin käytetty laadullisen aineiston 

analysoimiseksi, sillä on pitkät juuret myös määrällisen tutkimuksen puolella (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 91).  
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Metodi luotiinkin alun perin määrällisille aineistoille ja sen perustajat ovat jopa väittäneet, ettei 

ole mitään syytä käyttää metodia, ellei etsitä vastauksia kvantitatiivisiin kysymyksiin. Määrällisessä 

tutkimuksessa lukujen takana on aina sanoja, jotka tutkija itse muuttaa numeroiksi, joten määrälli-

sessä sisällönanalyysissä otteet näistä sanoista tuovat konkreettisia esimerkkejä asiayhteyteen. 

Määrällisen sisällönanalyysin tulokset esitetään tilastollisesti, eli tekstin sisältöä kuvataan määrälli-

sesti, jolloin sitä kutsutaan usein tyypittelyksi. (Franzosi 2007.)  

Laadullisessa tutkimuksessa analyysin jaottelu induktiivisen ja deduktiivisen analyysiin on toimiva, 

mutta se ei ota huomioon ollenkaan abduktiivista päättelyä, eli ajatusta, jonka mukaan teorian-

muodostus on mahdollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka. 

Tämän sijasta on parempi jaotella analyysin teko aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teo-

rialähtöiseen analyysiin, sillä tässä jaottelussa voidaan ottaa paremmin huomioon analyysiä ohjaa-

vat tekijät. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen ko-

konaisuus valitsemalla analyysiyksiköt aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun 

kautta. Ajatuksena on, ettei analyysiyksiköt ole ennalta sovittuja tai harkittuja. Teoriasidonnainen 

analyysi sisältää teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan, kun taas teo-

rialähtöinen analyysi, nimensä mukaisesti, nojaa tunnettuun teoriaan kaikissa sen vaiheissa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.) 

Tässä opinnäytetyössä teoria on osa kerättyä aineistoa, mutta koska ilmiö ei ole täysin tunnettu ei 

tutkimusta voida laittaa täysin teorialähtöiseksi. Tutkimuksen analyysi toteutetaan siten teoriaoh-

jaavasti eli teoriasidonnaisesti, jossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta ne vain ohjaavat ja 

auttavat analyysiä, eivätkä sido analyysiä. Teoriaohjaavassa analyysissä päättelyn logiikka on siis 

usein abduktiivista ja ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, joita tut-

kija pyrkii yhdistelemään jopa pakolla tai luovasti synnyttäen ehkä jotain uuttakin. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 96–97.) 

Teoriasidonnaisessa aineiston analyysissä analyysivaihe aloitetaan aineistolähtöisesti ja loppuvai-

heessa analyysiin tuodaan teorian pohjalta valmiita ajatuksia esimerkiksi jaottelun suhteen. Ana-

lyysi toteutetaan käytännössä siis aineistolähtöisen analyysin lailla aineiston pelkistämisen, ryhmit-

telyn ja teoreettisten käsitteiden luomisen kautta, mutta ero aineistolähtöiseen analyysiin tulee 

siinä, miten empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Teoriaohjaavassa analyysissä 
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teoriat tuodaan ilmiöstä valmiina, kun aineistolähtöisessä niitä luodaan aineiston pohjalta. Puoles-

taan ero teorialähtöisen analyysiin on siinä, miten analyysirunko muodostetaan. Analyysirunkoon 

kerätään aineistosta erilaisia luokituksia ja kategorioita, jotka teorialähtöisessä analyysissä on 

määritelty teorian pohjalta, kun taas teoriaohjaavassa analyysissä ne määritellään kerätyn aineis-

ton pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 108, 113, 117.) 

2.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Määrällisessä tutkimuksessa saadun aineiston luotettavuutta tutkitaan validiteetilla ja reliabilitee-

tilla. Validiteetti, eli pätevyys jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen, missä sisäisellä validiteetilla tarkoite-

taan vastaako tutkimuksen mittaukset teoriassa esitettyjä käsitteitä ja ulkoinen validiteetti on sitä, 

että muutkin kuin tutkimuksen toteuttaneet tutkijat tulkitsevat tutkimuksessa tulleita mittauksia. 

Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa, että samasta yksiköstä tehdyt havainnot ovat samanlai-

sia. Sekin voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen reliabiliteetti on sitä, että onko tietyn 

asian tilastointiperusteissa tapahtunut muutoksia ja sisäinen reliabiliteetti kuvaa sitä, että saman 

mittauksen voi tehdä uudestaan – jos tulokset vaihtelevat, ei sisäistä reliabiliteettia ole. (Heino-

nen, Keinänen & Paasonen 2013, 91–93.) 

Määrällisessä tutkimuksessa mittaamisen tarkkuus on keskeistä tulosten luotettavuudessa ja mit-

tausvirheet on otettava huomioon tulosten tulkinnassa. Mittausvirheitä voi esiintyä mittausvälinei-

den epätarkkuuden, mittaukseen vaikuttavien häiriötekijöiden, mittausmenetelmän heikkouden, 

mittareiden heikkouden tai mitattavien käsitteiden hankaluuden takia. Mittaamisen validiteetti on 

se, että muuttujat mittaavat, mitä niiden on määrä mitata ja reliabiliteetti tarkastelee toistetta-

vuutta, jonka perustella voidaan todeta, onko aineisto kerätty oikein. (Heinonen, Keinänen & Paa-

sonen 2013, 94.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus painottuu totuuteen ja objektiivisuuteen, 

sillä reliabiliteettia ja validiteettia pidetään usein määrällisen tutkimuksen luotettavuuden mitta-

reina. Tämän vuoksi käsitteet ovat saaneet useita eri tulkintoja laadullisen tutkimuksen puolella 

eikä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ole olemassa vain yhtä ohjetta. Luotetta-

vuuden arvioinnissa painottuu tutkimuksen johdonmukaisuus ja tutkimusta arvioidaan kokonai-

suutena, mutta luotettavuuden tarkastelun voidaan ajatella jakautuvan seuraavasti: tutkimuksen 
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kohde ja tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tut-

kija-tiedonantaja-suhde, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus (eetti-

syys) ja tutkimuksen raportointi. Lukija saa tutkimuksesta luotettavimman kuvan, kun tutkimusai-

neiston kokoaminen ja analysoiminen on kuvattuna uskottavasti ja tutkimuksen toteutus on 

kerrottu yksityiskohtaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 135–141.) 

Tieteellistä tutkimusta toteuttaessa tutkijoiden odotetaan noudattavat hyviä tieteellisiä käytäntöjä 

yhdessä koko tutkimusryhmän kanssa. Nämä ovat käytössä kaikissa tieteenaloissa ja niiden voi-

daan katsoa olevan tiedeyhteisön tunnistamien toimintatapojen noudattaminen, tieteellisen tutki-

muksen kriteerien mukainen ja eettisesti kestävien tiedonhankinnan-, tutkimuksen- ja arviointime-

netelmien soveltaminen, tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvan avoimuuden toteuttaminen 

sekä muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen. Lisäksi tulee 

ottaa huomioon tutkimuksen suunnitelmallisuus ja yksityiskohtainen raportointi, tutkimusryhmän 

jäsenten aseman, oikeuksien, osuuden, vastuiden ja velvollisuuksien määrittely, rahoituslähteet 

ym. sidonnaisuuksien ilmoittaminen tutkimukseen osallistuville ja niiden raportoiminen sekä hy-

vän hallintokäytännön ja henkilöstö- ja taloushallinnan noudattaminen. (Kuula 2011, 34–35, 38.) 

Tutkimusaineiston keruuta, käsittelyä ja säilyttämistä varten on laadittu tarkempia ohjeita lainsää-

dännössä, jotka painottuvat mm. yksityisyyden suojaan. Jo perustuslaissa on määritelty, että tie-

teen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus tulee olla turvattuna. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että tutkijalla on oikeus valita tutkimusaiheensa ja -menetelmänsä vapaasti. Yliopistolaki määrittää 

tutkimussopimuksia, joiden ohella päätetään myös tutkimusaineiston käsittelystä. Ihmistieteiden 

sopimusoikeudellinen pääsääntö on, että tutkimusaineisto on tutkimuksen toteuttamisenpaikan 

vastuulla ja hallinnassa. (Kuula 2011, 66–67.) Opinnäytetyön tekijän tapauksessa toteutetaan Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun tutkimussopimuksiin liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia. 
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3 Esimerkillä johtaminen  

Hinkka (2015, 69–71, 159) ottaa leikkisässä teoksessaan Joulupukin johtamispaja, eli Pukin parhaat 

neuvot johtamiseen esiin sen, miten Joulupukki päättää toimia esimerkkinä kuultuaan esimerkki-

johtamisesta. Hänen tapansa hymyillä ja tervehtiä kaikkia iloisena ja nauravaisena tarttui pian 

tonttuihin, kuten myös hänen tapansa toimia keskittyneesti ja rauhallisesti. Pukin esimerkin perus-

tana oli se, että hänen sanat ja teot saivat tontut uskomaan, että hän on aidosti sitä, mitä esittää 

olevansa. Mutta mikä on tuo esimerkkijohtaminen, mistä Joulupukki kuuli? 

Jos esimerkkijohtaminen pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, joka yhdistää kaikkien eri asiantuntijoi-

den ajatukset aiheesta, sen voisi ajatella menevän näin: Esimerkkijohtaminen on oikean esimerkin 

näyttämistä johdettaville tavoitteena parhaiden tulosten saavuttaminen, suhteessa organisaation 

ja esimiehen arvoihin ja periaatteisiin. Esimerkillä johtaminen ei ole siis yksiselitteistä, eikä sitä tee 

vain hyvät esimiehet, vaan kaikki esimiehet – tiedostivat sen tai eivät (Erämetsä 2009, 88).  

3.1 Esimerkillä johtamisen malleja ja käsitteitä 

Jotkut englanninkieliset käsitteet tarkoittavat englanniksi eri asioita, vaikka suomennettaessa ne 

kääntyvät samoin, joten tekstissä on mainittu, mitä käsitettä kussakin lähteessä on käytetty, kun 

sillä on sisällöllistä merkitystä. Mm. esimerkillä johtamista kuvataan englanniksi käsitteillä leading 

by example, lead by example, leadership by example, modeling the way tai model the way ja joh-

tajaa tai esimiestä kuvataan englanniksi käsitteillä leader tai manager. Leaderin ja managerin 

eroista on kirjoitettu useita teoksia, mutta yksinkertaisesti määriteltynä manager johtaa asioita ja 

leader ihmisiä (Erämetsä 2009, 28; Salminen 2014, 29). Ihmisten johtaminen pitää sisällään kaikki 

päivittäiset johtamistyöt henkilöstön keskellä: myös esimerkillä johtamisen (Salminen 2014, 29). 

Martinuzzin (2009) mukaan, johtaja-asemassa tulee aina tiedostaa vastuu myös johdettavista ja 

yksi suuri osa vastuusta on johtaa heitä oikean esimerkin kautta. Omalla esimerkillään esimies voi 

helposti ohjata muut parempiin tuloksiin, sillä esimerkki osoittaa heille, mikä on mahdollista, joten 

muiden on helppo seurata perässä ajatellen: ”kun hän pystyy tuohon, pystyn minäkin!” Esimerkillä 

johtaminen onkin tästä syystä tarpeellista erityisesti tiimien varhaisissa kehitysvaiheissa (Salminen 

2014, 341). 
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Monet esimerkkijohtamisesta kirjoittaneet lähestyvät oikean esimerkin näyttämistä samasta näkö-

kulmasta: sanojen ja tekojen sopusoinnusta, eli käsitteestä ”walk the talk”. Kouzes ja Posner 

(2007, 40–41) korostavat omassa johtamisen mallissaan, että hyvän johtajuuden perusta on uskot-

tavuus ja uskottavuutta tukee parhaiten ”walk the talk”. Heidän esimerkillä johtamisensa (model 

the way) linkittyy suoraan kahteen uskottavuuden ulottuvuuteen: sanojen ja tekojen sopusoin-

tuun. ”Sanominen” pitää sisällään sen, että tietää mitä sanoo, joten esimiehen tulee olla selvillä 

niistä uskomuksista, joiden takana hän seisoo ja ”tekeminen” puolestaan on näiden uskomusten 

laittamista käytäntöön, eli niiden mukaan elämistä. Kun ”walk the talk” -käytännön ottaa johtamis-

malliksi, osoittaa se moraalista vaikutusvaltaa, rehellisyyttä ja luotettavuutta. Kouzesin ja Posnerin 

mallia (model the way) käsitellään myöhemmin tässä luvussa vielä tarkemmin. 

Lewis (2003, 100) pyrkii tarkentamaan Kouzesin ja Posnerin mallin käytäntöjä korostaen, että esi-

mies tarvitsee seuraajiaan ja ”walk the talk” -käytännön ansiosta seuraajat kunnioittavat esimies-

tään, kun taas kunnioituksen puute karkottaa heidät. Lontoon kauppaoppilaitoksen (London Busi-

ness School) johtajakoulutuksessakin korostetaan, että esimiestä ei ole ilman seuraajia. Fasau 

(2012) kertoo artikkelissaan, että koulutuksessa asiaa ilmaistaan tunnetulla lausahduksella ”ohjaa, 

seuraa tai lähde pois tieltä” (lead, follow, or get out of the way), mikä herätti keskustelua koulu-

tuksessa erilaisista johtamistavoista ja -malleista. Keskustelun perusteella todettiin, että esimer-

killä johtaminen on ainut toimiva tapa johtaa. Väitettä perusteltiin sillä, että esimiehet luulevat 

alaistensa tekevän mitä hän heille sanoo, mutta usein alaiset tekevät vain mitä esimies itse tekee. 

Tehokkain johtamisen muoto on se, että esimiehellä on ”ajatus-sanat-teot” -kongruenssi, eli yh-

denmukaisuus kunnossa.  

Myös Martinuzzi ja Baldoni ottavat kantaa ”walk the talk” -käytäntöön. Martinuzzi (2009) sanoo, 

että esimerkillä johtaminen on helppoa, kunhan pitää sanansa ja tekee kaiken sen mitä alaisiltaan-

kin odottaa. Baldonin (2008, xiv, 1, 33) näkemys korostaa oikean esimerkin asettamisen nimen-

omaan välttämättömäksi, sillä esimerkin asettaminen luo perustan luottamukselle. Jos esimies oi-

kaisee, alaiset huomaavat sen ja pian tämä ajatus ”kaikki muutkin tekevät näin” ohjaa koko 

työryhmää, mikä lopulta heikentää organisaation uskottavuutta ja rehellisyyttä. Salminen (2014, 

38, 40) puolestaan haluaa kyseenalaistaa sen, että esimerkillä johtamisen voima olisi vain esimer-

kin ja itsensä likoon laittamisen varassa. Tällöin se on edestä johtamista, eli johdetaan asenteella 

”annas kun minä näytän”. Salmisen mukaan se sopii vahvoille asiantuntijoille ja muille suorittajille, 



17 
 

 

mutta joukkoja voi johtaa myös keskeltä, jolloin esimies on paremmin mukana näyttäen esimerk-

kiä tarvittaessa, mutta antaen alaisilleen tilaa haastaa itseään sekä onnistua tai epäonnistua. Bal-

donkin (2003, 187) toteaa, ettei esimiesten tule olla sankareita. 

Esimerkillä johtaminen käytännössä 

”Walk the talk” -käytännön ilmentämiseen liittyy paljon erilaisia tapoja. Lewis (2003, 101) ja Marti-

nuzzi (2009) molemmat pitävät erittäin tärkeänä sitä, ettei johdeta ”älä tee niin kuin minä teen, 

vaan niin kuin minä sanon” -asenteella eikä odoteta alaisilta mitään, mitä esimies ei itse tekisi. 

Nämä aatteet perustuvat siihen, että alaiset odottavat esimiestensä olevan parempia, kuin he itse 

ovat ja jos hän tekee eri asiaa, kuin mitä sanoo tekevänsä, vaikeuttaa se alaisten kykyä tehdä on-

nistuneesti yhteistyötä ja kaikkia esimiehen sanomisia epäillään. Kukaan ei luota esimieheen, joka 

puhuu ja tekee eri asioita ja luottamuksen puutteen myötä tuottavuus laskee eikä esimies kykene 

koskaan johtamaan työryhmää suurenmoisuuksiin. Martinuzzi (2009) lisää, että hyvältä esimie-

heltä vaaditaan sitoutumista oikean asian tekemiseen oikeaan aikaan oikeista syistä, jotta hän on-

nistuu ohjaamaan alaisiaan innostuksella, inspiraatiolla, luottamuksella sekä visiolla.  

Esimerkillä johtaminen voi vakuuttaa alaiset työn arvokkuudesta, kun esimies itse panostaa työ-

hön esimerkiksi jäämällä ylitöihin. Esimerkillä johtaminen onkin yksi kahdesta tavasta saada alaiset 

vakuuttuneiksi panostamaan enemmän työhönsä. Esimiehen uhraukset ovat näistä se toinen ja 

käytännössä se on pienien lahjojen tai kannustimien antaminen alaisille niin, että he ovat vakuut-

tuneita esimiehen pitävän heidän työtään arvokkaana. (Hermalin 1998.) 

Joskus esimerkillä johtamisessa voi olla kyse elämästä tai kuolemasta: Kanadassa kuolee vuosittain 

noin 900 ihmistä työpaikoilla terveys- ja turvallisuussyistä, joten hallitus ja liike-elämä pyrkivät rat-

kaisemaan tätä ongelmaa yhdessä. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan niin, että tehokas johtaminen 

jakamisen, mentoroinnin ja valmentamisen kautta muuttaisi terveys- ja turvallisuustekijöitä työ-

paikoilla. Tämän avuksi koostettiin seitsemän periaatetta, jota jokaisen johtajan jokaisessa työpai-

kassa tulisi tukea osoittaakseen sitoutumistaan näkyvästi. Nämä periaatteet koostuivat mm. ter-

veyden ja turvallisuuden asettamisesta etusijalle, niiden integroimista liiketoiminnan strategiaan, 

prosesseihin ja tulosmittauksiin sekä sen tunnustamista, että ne vaikuttavat liiketoiminnan tulok-

siin. Periaatteiden käyttöönoton jälkeen parannusta oli ollut: vuosien 2008 ja 2010 välillä työpaik-

kaonnettomuudet, joiden takia menetetään aikaa, tippuivat 19 prosenttia, mutta usealla alalla, 
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esimerkiksi kaivostoiminnassa onnettomuudet lisääntyivät 21 prosenttia vuosien 2009 ja 2010 vä-

lillä. Tällä ennakoivalla tavalla pyritään jatkossa kannustaa jatkuvaa parannusta työpaikoilla ja aut-

taa osaltaan kohti yhtenäistä terveellisempää ja turvallisempia työyhteisöjä. (Suzuta 2012.) 

3.2 Kouzesin ja Posnerin malli ”Model the Way” 

Esimerkillä johtaminen on osa Kouzesin ja Posnerin kehittämää johtamisen mallia, joka koostuu 

viidestä esimerkillisen johtajuuden käytännöstä ja kymmenestä käytösmallista. Kouzesin ja Posne-

rin esimerkillä johtaminen linkittyy suoraan sanojen ja tekojen sopusointuun eli siihen, että esi-

mies tekee mitä hän sanoo tekevänsä = walk the talk (Kouzes & Posnerin 2007, 40–41). Kuvion 1 

avulla voimme nähdä aiheet, jotka kuuluvat Kouzesin ja Posnerin (2007, 45–98) esimerkillä johta-

misen määritelmään.  

 

Kuvio 1. Kouzesin ja Posnerin esimerkkijohtamisen malli 

3.2.1 Arvojen selventäminen 

Arvot toimivat ihmisten oppaina, moraalisena kompassina, jonka avulla arjessa suunnistetaan. Ar-

vojen selventämisellä (clarify values) ihminen tulee tietoiseksi siitä, mitkä ovat hänen ”etelä, poh-

joinen, itä ja länsi” ja näin hän pysyy helpommin valitsemallaan tiellä, sillä kompassia tarvitaan 

näyttämään oikeaa suuntaa erityisesti vaikeissa ja epävarmoissa tilanteissa. Arvot vaikuttavat elä-

män jokaiseen puoleen, päätökseen sekä tekoon ja ne asettavat ihmisten ratkaisevat tekijät, ns. 

”bottom linet”. Kun on perillä omista henkilökohtaisista arvoistaan, elämästä on parempi ote ja 

Model the 
Way

Clarify values

Find your 
voice

Affirm shared 
values

Set the 
example

Personify the 
shared values

Teach others 
to model the 

values
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täten arvoistaan voi myös voimaantua. Lisäksi arvot tarjoavat itsessään motivaatioita keskittyä te-

kemiseen ja tavoitteisiin, kun palauttaa mieleen omat tärkeimmät periaatteet. (Kouzes & Posner 

2007, 52–53.) 

Jotta esimies voi toimia esimerkkinä muille, on hänen oltava perillä edustamistaan arvoista ja nii-

den ilmaisemisesta. Nuo arvot ja periaatteet, joita hän luo, kannattaa ja joiden mukaan hän elää, 

tulisi olla standardeja esimerkillisyydestä, sillä kun hän asettaa esimerkin arvoistaan helpottaa se 

yhteisymmärrystä yhteisten arvojen (shared values) rakentamisessa, ilmapiiristä huolimatta. 

(Kouzes, Posner & Biech 2010, 7.) Esimiehen on pidettävä huolta, että näistä yhteisistä arvoista on 

sovittu kaikkien johdettavien kesken, koska hän ei puhu vain omasta puolestaan puhuessaan niistä 

arvoista, jotka tukevat päätöksissä ja teoissa. Oman äänen löytämisellä (find your voice) ja yhteis-

ten arvojen vahvistamisella (affirm shared values) esimies onnistuu identifioimaan omat arvonsa ja 

yhteiset arvot, minkä kautta hänen uskottavuutensa kasvaa. (Kouzes & Posner 2007, 47–48.) 

Myös Jäppinen painottaa yhteisten arvojen merkitystä Kouzesin ja Posnerin tavoin. Jäppisen 

(2012, 84) mukaan kaiken yhteisöllisen toiminnan tulisi perustua yhteisille arvoille. Tällaisia arvoja 

ovat ne asiat, mihin koko työyhteisö, niin yhdessä kuin erikseen, on valmis näkemään vaivaa ja uh-

raamaan esimerkiksi aikaansa.  

Oman äänen löytäminen 

Alaiset odottavat, että heidän esimiehensä sanat kohtaavat heidän tekonsa, ja että nuo sanat 

muodostuvat esimiehen arvojen ja omantunnon mukaisesti. Mutta sanat eivät voi kohdata tekoja, 

jos ei ole mitään sanottavaa. Sanoakseen jotakin, on esimiehen määriteltävä omat syvät uskomuk-

sensa – arvot, periaatteet, normit, eettiset normit ja ihanteet – vapaasi ja rehellisesti sekä osattava 

ilmaista niitä niin, ettei niiden merkitykset katoa. (Kouzes & Posner 2007, 47–48, 68.) 

Omien uskomusten löytäminen on vahvasti sidoksissa oman äänen löytämiseen (find your voice). 

Oman äänen löytämiseksi on harjoitettava itsetutkiskelua eli tutkittava itseään sisältä päin ja löy-

dettävä syvimmät arvot sydämestä ja sielusta, jotta niiden perusteellinen tutkiminen ja lopulta nii-

den päivänvaloon tuominen on mahdollista. Sieltä kumpuaa myös se oma ääni, jota sieltä alun pe-

rin lähdettiinkin etsimään. Jos omaa ääntään ei löydä, löytää itsensä lausumassa vain muiden 
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sanoja ja aatteita, jotka eivät edusta itseä yhtään, mikä johtaa lopulta epäjohdonmukaisuuteen sa-

noissa ja teoissa, joka taas heikentää uskottavuutta. (Kouzes & Posner 2007, 48–50, 68.) 

Mitä enemmän ihminen ottaa itsestään selvää, sitä tietoisemmaksi hän tulee käyttäytymisestään 

ja vasta sitten hän voi johtaa itseään, eli kehittää omia heikkouksiaan ja vahvistaa vahvuuksiaan 

(Manka 2007, 105). RuPaul Charlesin sanoin: “If you can’t love yourself, how in the hell you gonna 

love somebody else?” Johtamisen voidaan ajatella toimivan samalla tavalla: jotta voi johtaa muita, 

tulee ensin johtaa itseään. Koska esimiehen hyvinvointi ja pahoinvointi ovat suoraan suhteessa 

alaisiin, sen merkitystä ei pidä aliarvioida. Itsensä johtaminen ja itsestään huolehtiminen ei ole it-

sekkyyttä, vaan vastuullisuutta itseään ja alaisiaan kohtaan, vastuullista suhteen työstämistä työn-

antajaan sekä pyrkimystä sitoutumiseen ja hyvinvointiin. Itsetuntemus ja realistinen näkemys it-

sestä johtaa täten parempiin suorituksiin ja hyvinvointiin sekä esimiehenä kehittymiseen. 

(Aarnikoivu 2008, 37–40.)  

Yhteisten arvojen vahvistaminen 

Esimiehet asettavat esimerkin alaisille organisaation odotuksista, joihin heidän on pystyttävä sa-

maistumaan, joten esimiehen omien arvojen on oltava yhdenmukaisia myös alaisten ja organisaa-

tion arvojen kanssa. Yhteiset arvot (shared values) ovat toimivan ja aidon työyhteisön perusta ja 

niillä on tärkeä ja positiivinen vaikutus työyhteisön asenteisiin ja suorituksiin. Yhteiset arvot ovat 

organisaation lupauksia ja ne ovat joka organisaatiossa omansa, sillä yhteiset arvot rakennetaan 

yhdessä organisaation jäsenten kesken dialogin ja väittelyn kautta. Kaikkien ei tarvitse olla kaikesta 

samaa mieltä, mutta työyhteisössä on oltava edes vähän yhteisymmärrystä näistä arvoista, sillä 

vaikka hyvät esimiehet arvostavatkin alaisten monimuotoisuutta, johtajuus perustuu kuitenkin lo-

pulta yksimielisyyteen. (Kouzes & Posner 2007, 60, 63, 67–68.) 

Yhteisten arvojen tulee olla syvästi ja laajasti tuettuja uskomuksia siitä mikä on tärkeää ja esimies 

on avainasemassa arvojen vahvistamisessa (affirm). Tämä tarkoittaa sitä, että alaiset pystyvät lis-

taamaan nämä arvot, tiedostamaan miten ne laitetaan käytäntöön, miten ne vaikuttavat heidän 

työhönsä ja miten ne suoraan edistävät organisaation tulosta. Yhteiset arvot ovat vahvimmillaan, 

kun työntekijät kokevat omien arvojensa ja esimiehen arvojen kohtaavan. Kun tämä toteutuu, syn-

tyy syy välittää työstään, jonka vuoksi toimii työssään tehokkaammin ja tyytyväisemmin. Lisäksi 
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näiden yhteisten arvojen tunnistamisella työyhteisölle kehittyy yhteinen kieli. (Kouzes & Posner 

2007, 60–61, 67.) 

3.2.2 Esimerkin asettaminen 

Esimiehet (leaders) tietävät, että saavuttaakseen sitoutumista ja kunnioitusta, tulee heidän näyt-

tää esimerkkiä (set the example) siitä käyttäytymisestä mitä he muilta odottavat (Kouzes, Posner 

& Biech 2010, 7). Esimiehen tulee huolehtia, että nuo hänen asettamansa esimerkit ovat oikeita 

esimerkkejä, sillä yksikin väärä esimerkki voi tuhota uskottavuuden. Toteuttaminen onkin esimerk-

kijohtamisen perusta: kaikki on kiinni siitä, että tekee mitä sanoo ja koska esimiehen työpanosta ei 

seurata vain hänen omien tekemistensä kautta, on myös sillä merkitystä mitä alaiset tekevät – 

kuinka johdonmukaisesti heidän sanansa kohtaavat heidän tekonsa. Jotta esimies voi rakentaa sel-

laista työkulttuuria, missä jokainen sitoutuu asettamaan tekonsa yhteisten arvojen mukaisiksi sekä 

esiintyä esikuvana, jonka takana koko työyhteisö seisoo, tulee esimiehen personoida yhteiset ar-

vot (personify the shared values) ja opettaa muille, miten niitä mallinnetaan (teach others to mo-

del the values). Esimerkin asettamisen kautta esimies tekee arvoista todellisia, saavuttaa ja ylläpi-

tää uskottavuuttaan sekä pystyy osoittamaan omaa vahvaa sitoutumistaan organisaatioon ja 

hänen tulisikin osoittaa sitä aina kun mahdollista. (Kouzes & Posner 2007, 74–76, 94–95.) 

Yhteisten arvojen personointi 

Koska esimiehet ovat näkyvällä paikalla, kaikki heidän välittämänsä signaalit ovat tarkkailun alla ja 

nämä signaalit välittyvät arkisten valintojen välityksellä eri kanavissa, myös sanattomasti. Ja koska 

esimiehet ovat organisaation yhteisten arvojen edustajia, tulee heidän edustaa näitä arvoja koko 

maailmalle parhaansa mukaan. Tässä onnistuakseen on esimiehen oltava tietoinen lähettämistään 

signaaleista ja kuinka hän niitä lähettää. Jos hän esimerkiksi haluaa muiden olevan 100% sitoutu-

neita, tulee hänen omalla esimerkillään näyttää olevansa 100% sitoutunut, koska esimiehet asetta-

vat esimerkit siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei sekä, mikä on esimerkillistä ja mikä toisar-

voista. Tutkimusten mukaan ne, jotka uskovat vahvasti esimiestensä pitävän lupauksensa ja 

edustavan arvojaan ovat huomattavasti tuottoisampia. Tapoja, jotka antavat esimiehelle mahdolli-

suuden niiden osoittamiselle, ovat: 

• Ajan ja huomion käyttäminen viisasti niin, että se kohdentuu vain tärkeimpiin arvoihin 
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• Sanojen ja virkkeiden tarkkailu, niin että ne kuvaavat parhaiten sitä työkulttuuria, mitä 
hän tavoittelee 

• Tarkoituksellisten kysymysten kysyminen, jotka saavat vastaajat ajattelemaan tarkoi-
tuksellisemmin arvoja 

• Muilta palautteen pyytäminen oman käytöksensä vaikutuksista heidän suorituksiinsa 
ja siitä, kohtaavatko hänen tekonsa hänen sanansa. (Kouzes & Posner 2007, 76–79.) 

Opeta muille arvojen mallintaminen 

Esimiehiä mitataan siis myös sitä kautta, miten heidän alaistensa teot ilmentävät organisaation yh-

teisiä arvoja, joten esimiehen on opetettava alaistensa signaalien ja esimerkkien vastaamaan niitä. 

Hyviä tilaisuuksia opettaa suhtautumista hankaliin tilanteisiin, mitkä vahvistavat yrityksen yhteisiä 

arvoja, ovat itse hankalat tilanteet. Näistä hankalista tilanteista syntyy joskus tarinoita ja tarinat 

ovat yksi vaikuttavimmista keinoista opettaa arvoja. Lisäksi esimiehen on hyvä tukea toivottua käy-

töstä pitämällä kirjaa onnistumisista ja kertoa johdettaville niistä, sillä käytöstä mitä tuetaan, usein 

jatketaan. Jotta alaiset voivat pitää itseään vastuussa, tulee esimiehen opettaa heille myös mitä 

heiltä odotetaan. Kun johdettavat oppivat ilmaisemaan signaalejaan yhteisten arvojen mukaisesti, 

välittää koko organisaatio signaaleja samalla lailla, mikä parantaa koko organisaation uskotta-

vuutta ja siten myös johtajan. (Kouzes & Posner 2007, 87–95.) 

3.3 Esimerkillä johtavan esimiehen piirteet 

Baldoni (2008, xv–xvi) korostaa, ettei kukaan synny johtajan arvonimen kanssa, vaan titteli ansai-

taan ajattelemalla ja toimimalla organisaation ja sen ihmisten eduksi ja Lewis (2003, 81) muistut-

taa, ettei mitkään tietyt ominaispiirteet tee kenestäkään johtajaa, vaan kyky muovata johtamis-

taan eri tilanteissa. Parempaa pohjaa johtamiseen enteilevät kuitenkin kyky tulla erilaisten 

ihmisten kanssa toimeen, hyvät sosiaalisuus- ja vuorovaikutustaidot, vastuullisuus ja määrätietoi-

suus, kyky käsitellä vaikeita asioita ja hallita niitä, kyky hallita monimutkaisia kokonaisuuksia sekä 

kykyä muistaa lupaamansa asiat ja panna niitä käytäntöön. Ihminen tekee aina paremmin sellaista 

työtä, mistä hän pitää ja jo esimieheksi pyrkivän olisi hyvä käydä keskustelua itsensä kanssa niistä 

motiiveista, miksi hän pyrkii johtotehtäviin. Vääriä vastauksia tähän ei sinänsä ole, mutta jos moti-

vaation syynä on valta, raha tai oma eteneminen, ei johtaminen ole ehkä se oikea tie. Parempia 

syitä on esimerkiksi halu päästä vaikuttamaan asioihin vahvasti tai halu päästä vaikuttamaan ihmi-

siin, jotta asioita tapahtuu. Johtaminen on työ, ei pelkkä asema tai status (Erämetsä 2009, 20–22, 

27.) 
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Erityisesti esimerkillä johtavalta esimieheltä odotetaan luotettavuutta, sillä kukaan ei luota esimie-

heen, joka tekee eri asioita, kuin sanoo tekevänsä (Martinuzzi 2009). Lisäksi, että hänen sanat ja 

teot nähdään yhdenmukaisina, tarvitsee esimies uskottavuutta (Kouzes & Posner 2007, 40).  

3.3.1 Luotettu johtaja 

”JOHTAMINEN ON LUOTTAMUSBISNESTÄ.” (RISTIKANGAS JA RISTIKANGAS 2010, 163). 

Esimiehen tulisikin rakentaa luottamusta niin, että ihmiset haluavat tehdä töitä juuri hänen kans-

saan, sillä ilman luottamusta johtamiseen liittyvä vaikuttaminen on vajavaista. Luottamuksen tulisi 

olla kunnossa organisaation kaikkien jäsenten välillä ja parhaiten menestyvätkin ne esimiehet, 

jotka osaavat rakentaa luottamuksellisia vuorovaikutussuhteita. Mutta luottamuksen rakentami-

seen ja ylläpitämiseen liittyy vastavuoroisuus, eli siihen tarvitaan myös alaisia, koska luottamus ra-

kentuu suhteissa ja se on kaiken vuorovaikutuksen taustalla. Kun luottamuksen perustukset on 

pystytetty, voi luottamuksessa uida, eikä tarvitse pelätä pahinta, sitä että työyhteisön jäsenet eivät 

työskentele yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi vaan käyttävät toisten avoimuutta ja resursseja 

oman edun tavoittelemiseksi. Vaikeinta luottamuksessa on sen itsestäänselvyys, sillä suurin osa 

ihmisistä kokee olevansa luotettavia. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 163–166, 172–173.) 

Jotta alaiset luottavat esimieheensä, tulee heidän nähdä hänet joko samanlaisena kuin he itse ole-

vat tai sellaisena, joka ymmärtää heidän tarpeensa ja on halukas auttamaan näiden tarpeiden täyt-

tämisessä. Luottamuksen rakentaminen voi viedä aikaa, mutta se voidaan tuhota sekunneissa. (Le-

wis 2003, 174.) Kun alaiset näkevät esimiehensä esimerkiksi tekevän sitä, mikä on työryhmän 

eduksi, kuten tukevan, kehittävän, hoitavan ja puolustavan työryhmäläisiä hyvinä ja huonoina ai-

koina, luottavat he häneen (Baldoni 2008, xv). 

Luottamuksen voidaan ajatella rakentuvan osatekijöistä, jotka on kuvattuna kuviossa 2. Alaiset ar-

vioivat esimiehensä osaamista kokonaisuutena, tarkastellen hänen kykyä johtaa, tehdä päätöksiä, 

antaa vastauksia, kehittää toimintaa sekä kommunikoida avoimesti ja rehellisesti. Esimiehenä toi-

mivalta odotetaan riittävää osaamista työhönsä, mutta esimiehen luottamus on silti eniten kiinni 

hänen toiminnastaan ja jos hän käyttäytyy epärehellisesti tai kerää itselleen työryhmän saavutuk-

sia, on hänen asiantuntijuus toisarvoista. (Kupias, Peltola & Pirinen, 2014.) 
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Kuvio 2. Luotettavuuden osatekijät (Kupias, Peltola & Pirinen, 2014) 

Luottamuksen rakentamiseksi tulee tervehtiä, auttaa, kannustaa, lohduttaa, opettaa ja rohkaista 

muita. Luottamus rakentuu kuin itsestään, kun välittää ja on kiinnostunut muista, ottaa heidät 

huomioon sekä jakaa surut ja murheet yhdessä. (Manka 2007, 65.) Luottamuksen rakentamisessa 

on kuitenkin kyse kyvystä luoda turvallinen ja toisia kannustava ilmapiiri, jossa voidaan kasvaa ja 

kehittyä. Siihen liittyy avoin tiedonkulku, henkilökohtaisten asioiden salassapito, rehellisyys ja ar-

vostava vuorovaikutus. Myös esimiehen ennakoitavissa oleva käytös ja oikeudenmukaisuus raken-

tavat luottamusta. Kun luottoa on, pystyvät työryhmän jäsenet esimerkiksi ilmaisemaan avoimem-

min ideoita toiminnan kehittämiseksi, mutta ilman luottamusta esimies-alaissuhteen tuottavalle ja 

innovatiiviselle toiminnalle ei ole pohjaa. (Salmimies & Ruutu 2013, 88.) Mitä vahvempi esimiestä 

kohdistuva luottamus on, sitä helpompi hänen on johtaa ja saada aikaan isompia muutoksia vain 

siihen vedoten (Salminen 2014, 347). 

Esimiehen luottamus heijastuu siihen, että työntekijä kokee, että hänen osaamiseensa luotetaan. 

Yleisesti oletetaan, että kokki osaa valmistaa ruuan ja poliisi saa rosvot kiinni, mutta se ei saa olla 

itsestäänselvyys. Onnistumisen ja luottamuksen tunnetta luovat mahdollisuus vaikuttaa työhönsä, 

mikä on mm. sitä, ettei esimies vain sanele miten työt tulisi hoitaa tai kyttää vierestä työnteki-

jöidensä tekemisiä. Kun esimies luottaa alaisiinsa, on hänen helppo kannustaa heitä laajentamaan 

osaamistaan saaden heidän parhaat puolet esiin. Luottamus lisää luottamusta, mikä taas vahvistaa 

sitoutumista ja riskien ottamista. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 164, 167, 170.) 
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Esimiehen on pystyttävä luottamaan myös organisaatioon, muuten hän ei voi uskottavasti luvata 

asiakkailleen tai rahoittajilleen mitään. Esimies edustaa usein yksin organisaatiotaan, joten organi-

saation on puolestaan pystyttävä takaamaan antavansa luotettavaa tietoa organisaation tilan-

teesta. Jos esimies ei pysty tai halua luottaa organisaatioon hän joko itse urkkii, tutkii tai teettää 

kilpailevia ehdotuksia tai rakentaa valvontajärjestelmän avukseen. Tällainen vallankäyttö ei toimi 

ketterästi kansainvälisessä kilpailussa, sillä se luo huonosti uutta. (Valpola 2015, 80–81.) 

Luottamuksen kulttuuri organisaatiossa 

Organisaatiokulttuuri itsessään voidaan jakaa luottamuksen ja epäluottamuksen kulttuureihin. 

Luottamuksen kulttuuri luo mahdollisuuksia vastuuttamiselle ja osallistamisella, jossa esimies toi-

mii henkilöstöpalvelijana, jonka tehtävänä on synnyttää parhaita mahdollisia suorituksia. Kukin or-

ganisaation jäsen tiedostaa ja kantaa vastuunsa, myös virheistään, mutta yhteistyölle on aina tilaa. 

Johdon ja luottamusmiesten välillä vallitsee luottamus ja yhteistyö perustuu win-win -periaat-

teelle. Ihmiskäsitys on positiivinen ja toisten ihmisten tekemiset nähdään edistämässä yhteisiä ta-

voitteita, eikä motiiveja kyseenalaisteta. Epäluottamuksen kulttuuri puolestaan syntyy kovalla ku-

rilla ja tiukoilla, ylhäältä asetetuilla normeilla, joiden rikkomisesta rangaistaan. Tämä johtaa 

virheiden piilottamiseen ja syyn sysäämiseen muiden niskoille ja siihen, että jokainen on vastuussa 

vain omista töistään, eikä muita saa auttaa. Yhteistyön puute johtaa johdon ja henkilöstöedusta-

jien vastakkainasetteluun, minkä tarkoituksena on toimia vain voitto- ja häviöperiaatteella. Organi-

saatiossa vallitsee negatiivinen ihmiskäsitys, joten toisiin ihmisiin suhtaudutaan epäilevästi ja toi-

minnan tarkoitusperät tulkitaan negatiivisesti. Kulttuuri näkyy siinä, miten organisaatiossa 

kommunikoidaan: avoimesti vai välttelevästi. (Aarnikoivu 2008, 47–49.) 

3.3.2 Uskottava johtaja 

”THE DATA CONFIRM THAT CREDIBILITY IS THE FOUNDATION OF LEADERSHIP.” (KOUZES & POSNER 2007, 40). 

Aarnikoivu myötäilee Kouzesin ja Posnerin aatetta siitä, että uskottavuus on hyvän johtajuuden 

sekä esimerkillä johtamisen perusta. Aarnikoivun mukaan (2008, 160) esimiehen tulee esimerkkinä 

toimiessaan elää niin kuin opettaa, sillä tekojen ja sanojen sopusointu on uskottavuuden perusele-

mentti ja ilman sitä esimiehellä ei ole minkäänlaisia toimintaedellytyksiä, koska häneen ja hänen 

edustamiin asioihin ei uskota. Valpola (2015, 134) muistuttaa, että joskus johtajia tarvitaan myös 
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tuomaan uskottavuutta erilaisissa tilaisuuksissa esitettävien asioiden merkitykselle. Uskottavuutta 

voi osoittaa osallistumalla aktiivisesti tilaisuuksiin, joissa tulee olla aidosti läsnä, sillä tilaisuuksissa 

tapaa muita organisaation jäseniä eri puolilta organisaatiota ja näennäinen läsnäolo on vain hai-

taksi. 

Van Gorder (2015, 42–43) tuo esiin ajatuksen, että esimiehet usein puhuvat uskottavuudesta ja 

luottamuksesta siltä kannalta, kuinka läpinäkyvää heidän kommunikoiminen on, kuinka tehok-

kaasti he tuottavat tulosta, kuinka johdonmukaisesti he soveltavat käytäntöjä ja kuinka halukkaita 

he ovat tekemään rohkeita päätöksiä vaikeina aikoina. Myös kriisien aikana tehdyt uhraukset ovat 

merkityksellinen tapa rakentaa syvää ja pysyvää luottamusta oman työyhteisön keskuudessa, 

mutta uskottavuuden rakentaminen ei saa olla syynä näille uhrauksille. Uskottavuuden rakentami-

sen tulisi sisältää sellaisen kuvan rakentamisen itsestään, mikä osoittaa luonnetta, asiantunte-

musta ja johdonmukaisuutta (Carroll, S. J. & Flood, P. C. 2010, 66).  

Uskottavuuden ja luottamuksen rakentaminen vie yleensä aikaa, mutta joskus johtoasemassa ole-

vien on nopeutettava prosessia. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi uusien ihmisten tai ryhmien 

johtamisen, puheiden pitämisen ja työhaastatteluiden yhteydessä. Uskottavuuden ylläpitäminen 

on jatkuvaa ja erityisen kriittistä työssä sekä välttämätöntä muutoksen tai epävarmuuden keskellä. 

Paras tapa uskottavuuden ylläpitämiseksi on tekojen ja päätösten kautta, koska teot kertovat aina 

enemmän kuin sanat ja toiseksi paras tapa on tarkoituksenmukainen tarinoiden kertominen. Tari-

noiden kertominen on yksinkertaisin tapa koskettaa tunteita ja tarinoiden kertominen auttaa 

myös menestyksekkäässä vaikuttamisessa. Esimiehen tulee ymmärtää ja tukea sitä, että tunteet 

auttavat ihmisiä muistamaan, laukaisemaan toimintaa sekä nopeuttamaan aivojen toimintaa. (Do-

lan & Naidu 2013, 22, 33.) 

Yksi uskottavuuden puolista on kunnioitus ja se ansaitaan käytöksellä: eletään, miten opetetaan ja 

näytetään oikeaa tietä muille (Kouzes & Posner 2007, 15). Johtaja ei voi koskaan ansaita aitoa kun-

nioitusta johdettaviltaan, jos hän asettaa itsensä johdettavien yläpuolelle ja vaatii siten kunnioi-

tusta. Jos hän haluaa johtaa keskeltä, on hänen minimoitava kaikki turhat asemaa korostavat sym-

bolit, esimerkiksi teitittelyn ja keikaroinnin ja kohdeltava kaikkia kunnioittavasti ja tasapuolisesti, 

sekä olla pyytämättä palveluksia, jotka eivät suoraan liity työhön. (Hinkka 2015, 22–23.) 
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Jotta esimiehen viestiin uskottaisiin, tarvitsee hän siihenkin uskottavuutta ja luottoa ihmisiltä. Esi-

miehen tehtävä pelkästään tiedon jakajana on kuolemassa sukupuuttoon, joten tieto tulisi jakaa 

niin, että se on asiankuuluvaa, kiinnostavaa sekä merkityksellistä. (Dolan & Naidu 2013, 33.) Myös 

Ekonomisti Hermalin (1998) lähestyy tätä aihetta artikkelissaan. Hänen mukaansa uskottavuuteen 

kuuluu tiedon välittäminen vakuuttavasti, niin että johdettavat uskovat tiedon olevan oikeaa ja 

luotettavaa, eikä harhaanjohtavaa. Koska esimiehiä seurataan pääasiassa siksi, että seuraajat itse 

haluavat seurata heitä, tulee seuraamiselle olla jokin syy. Yksi syy on esimerkiksi ajatus siitä, että 

esimiehellä on parempaa informaatioita siitä, mitä työpaikalla pitää tehdä.  

Kouzes ja Posner (2003, xv) kiteyttävät uskottavuuden sanoin: ”If you don’t believe in the messen-

ger, you won’t believe the message.” Se antaa muistutuksen myös siitä, ettei uskottavuutta pidä 

koskaan ottaa itsestäänselvyytenä, sillä uskottavuuden puute ajaa alaiset kysymään neuvonsa 

muualta, mikä lopulta heikentää esimiehen asemaa johtajana (Lewis 2003, 171). Uskottavuus ei 

ole vain lupaus, vaan myös kykyä toteuttaa lupaukset (Kouzes & Posner 2007, 68). 

3.4 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 

”VUOROVAIKUTUS ON KAIKEN IHMISTEN JOHTAMISEN PERUSTAITO” (ERÄMETSÄ 2009, 129). 

Erämetsän ajatus kiteyttää sen, että esimiehellä on oltava hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. 

Hyvien vuorovaikutustaitojen avulla esimiehen on helpompi ohjailla muita tekemään tarvittavat 

asiat, koska hän saa heidät ymmärtämään miksi asiat pitää tehdä (Lewis 2003, 133). Mutta esimie-

het eivät voi yksin pelastaa organisaatiota itseltään, vaan se on koko työryhmän tehtävä. Se alkaa 

kommunikoinnilla, mutta onnistuakseen siinä tulee sen perustua henkilökohtaisiin yhteyksiin esi-

miehen ja alaisten sekä esimiehen ja organisaation välillä. Kommunikointi on ikkuna johtamisen 

ytimeen ja epäonnistunut kommunikointi on harvoin kiinni sanoista, vaan ulosannista ja asen-

teesta. Kommunikointi on paljon muutakin kuin vain viestin välittämistä, kuuntelemista ja oppi-

mista, vaan se on esimiehen tapa luoda yhteyttä alaisiinsa. Kommunikointi alkaa sanoista, mutta 

siihen kuuluu myös kyky lukea muita ja vallitsevia tilanteita sekä kyky johtaa esimerkillä. (Baldoni 

2008, 37, 40.)  
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Se mikä on kohtaamisen tavoite, määrittelee siinä käytettävän vuorovaikutuksen painotuksen. Kun 

pyritään motivoimaan, vuorovaikutuksessa painottuvat vaikuttaminen ja uskottavuus, ja puoles-

taan kuunteleminen on keskiössä silloin, kun pyritään ymmärtämään. Keskeistä on se, miten esi-

mies itse asennoituu työyhteisössä vallitsevaan vuorovaikutukseen, sillä asenteet välittyvät viestin-

nässä ja esimiehen tekemissä valinnoissa vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi 

esimiehen arvostus vuorovaikutusta kohtaan näkyy siinä, jos hän peruu tai siirtää tapaamisia tois-

tuvasti. (Kaski & Kiander 2005, 99–101.) 

Työyhteisön kehittämisen kannalta välttämätön asia onkin läsnä oleva vuorovaikutus. Läsnä oleva 

vuorovaikutus on kykyä keskittää koko huomio käsillä olevaan tilanteeseen ja ihmiseen. Siinä ko-

rostuvat avoin spontaanius, joustavuus, kiinnostuneisuus ja uteliaisuus uutta asiaa kohtaan, jolloin 

voi tarvittaessa muuttaa omaa suhtautumistaan. Toiset kohdataan arvostavasti, kärsivällisesti, ta-

savertaisesti ja rauhallisesti ja heidän ideoitaan hyödynnetään toimintojen kehittämisessä. Läsnä 

olevassa työilmapiirissä syntyy luovuutta, myönteisiä ihmissuhteita sekä positiivista tunne-ener-

giaa ja se antaa mahdollisuuden koko ryhmän kyvykkyyden hyödyntämiselle yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Salmimies & Ruutu 2013, 114–115.) 

Ideaalissa tilanteessa, milloin työyhteisön toimintaa ja sen kehittämistä tuetaan, vuorovaikutus on 

lisäksi suunniteltua ja tarkoituksellista. Esimiehen tulee toimia kuin kuoronjohtajan ja antaa eri ää-

nien tulla esiin oikeina aikoina ja pitää huolta, ettei mikään ääni puutu. Tämä voi kuulostaa yksin-

kertaiselta, mutta se vaati koko työyhteisöltä ymmärrystä siitä, missä ollaan nyt ja minne ollaan 

pyrkimässä. (Jäppinen 2012, 25–27.) Tätä kutsutaan jaetuksi ymmärrykseksi ja se pitää sisällään 

myös sen, että muut ymmärtävät asian niin kuin se on tarkoitettu (Erämetsä 2009, 149).  

3.4.1 Viestinnän muotoja 

Jaettu ymmärrys syntyy kuuntelemisen, kyselemisen ja kertomisen kautta vuoropuhelulla, eli dia-

logilla (Erämetsä 2009, 129). Dialogi tulisi nähdä ennen kaikkea välineenä, jonka kautta työyhtei-

sön jäsenet voivat jakaa käsityksiään ja ymmärrystään sekä määritellä yhteisen ja eroavan tietä-

myksen rajoja, eikä vain kommunikoimisena tai keskusteluna. Parhaimmillaan dialogi on se 

yhteisöllisyyden kasvun apukeino, joka on samaan aikaan jatkuvaa ja kriittistä. Aito, yhteisölli-

syyttä kasvattava dialogi on luonteeltaan monipuolista, monia eri tekijöitä ja ääniä huomioivaa ja 

muuntuu aina kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Dialogin keskipisteenä tulee aina olla se 
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asia, ymmärryksen tai tietämyksen kohde, johon siinä hetkessä kiinnitetään erityisesti huomiota 

eikä se juutu persoonien ansoihin, kuten kuviossa 3 on kuvattuna. Näin dialogi on jotain muuta 

kuin satunnaista jutustelua tai mielipiteiden vaihtoa ja muuttuu merkitykselliseksi osaksi työyhtei-

sön vuorovaikutusta. Tärkeintä on muistaa, että dialogi ei lopu koskaan. (Jäppinen 2012, 57–60.) 

 

Kuvio 3. Dialogi suhteessa sen kohteeseen (Jäppinen 2012, 59) 

Sanat 

Ihmiset eivät ole vielä kykeneviä telepatiaan, joten meidän on kommunikoitava sanoin. Johtami-

nen ei täten koostu enimmäkseen teoista vaan sanoista. Vaikka ”walk the talk” on tärkeää, esimie-

hiltä tarvitaan myös tietoa, näkemystä, visiota, suuntaa, ratkaisuja, kannustusta, kannanottoa ja 

päätöksiä, joten niistä kommunikoiminen pelkin teoin on vaikeaa. (Erämetsä 2009, 41–43.) Risti-

kangas ja Ristikangas (2010, 121) ilmaisevat asiaa hyvin seuraavasti: ”Ääneen sanottu sitouttaa 

enemmän kuin mielessä luvattu”.  

Hyvät sanalliset vuorovaikutustaidot pitävät sisällään viestin esittämisen niin, että viestin tavoite 

saavutetaan ja, että viesti on ymmärretty. Viestin on oltava tarpeeksi tiivis ja sen kielen ja sanojen 

tulee olla vastaanottajille ymmärrettävissä. Vertauksia ja esimerkkejä tulee käyttää viisaasti ja koh-

tuudella, ettei synny väärinymmärryksiä. Viestiä välittäessä tulee tehdä selväksi, että ollaan tosis-

saan, innossaan ja kiinnostuneita sen sisällöstä. On lisäksi huolehdittava, että eleet ja ilmeet, vies-

tin kanava, tilanne ja aika tukevat viestin sisältöä. Monikanavaisuuden vahvuus on se, että viestiä 

voidaan toistaa, jolloin se pysyy paremmin mielessä, mutta ei tunnu tuputtamiselta. (Erämetsä 

2009, 149- 151, 153, 155–156.) 
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Esimiehen on sanojensa avulla välitettävä alaisilleen rehellistä, olennaista ja ajankohtaista tietoa 

organisaation tilanteesta. Esimiehen on oivallettava roolinsa organisaation sisäisessä viestinnässä, 

eikä jäädä päätöstensä kanssa piiloon, ettei viestinnän puutteesta tule osa organisaation kulttuu-

ria. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 184.) Esimiehen on lisäksi ymmärtävät sanojen voima: sanat, 

joita ihmiset käyttävät ovat kielikuvia käsitteistä, jotka määrittelevät asenteet ja käyttäytymisen 

sekä rakenteet ja järjestelmät. Sanojen avulla voi vaikuttaa muiden ajatuksiin ja tekoihin ja esimie-

hen sanat toimivatkin esimerkkinä siitä, miten tulisi ajatella ja toimia. Sanat eivät anna vain ääntä 

ajatuksille ja uskomuksille, vaan ne saavat aikaan näkemyksiä siitä, mitä ihmiset toivovat saavansa 

aikaan muiden kanssa ja kuinka he odottavat muiden käyttäytyvän. (Kouzes & Posner 2007, 82–

83.)  

Kuunteleminen 

”Sinulla on kaksi korvaa ja yksi suu. Käytä niitä samassa suhteessa.” on tunnettu kiinalainen sanan-

lasku. Se ilmaisee selvästi sen, että kuuntelemisessa keskeisintä on tulla kuulluksi. Kuunteleminen 

on tehokas tapa osoittaa toiselle, että arvostaa häntä ja välittää hänestä. Kuuntelemalla esimies 

saa eväitä omaan johtamiseen, sillä kun tietää millaisessa todellisuudessa toinen elää, voi uudistaa 

asioita. Ehkä useampi esimies kuuntelisi paremmin, jos ymmärtäisi kuinka tärkeätä se on ja miksi. 

(Erämetsä 2009, 139.) 

Aktiivinen kuunteleminen viestii toiselle, että on kuullut ja ymmärtänyt mitä toinen on sanonut, 

mikä antaa puolestaan hänelle miellyttävän tunteen kuulluksi tulemisesta. Aktiivinen kuuntelija 

osaa keskittyä täysin siihen, mitä toinen sanoo ja tiedostaa tukevansa toisen ilmaisua, jotta hän 

saa merkitykselliset asiansa kerrotuksi. Haasteita tuovatkin ne tilanteet, missä ei haluta kuunnella, 

mutta kuunteleminen ei tarkoita, että pitää olla samaa mieltä asiasta, vaan mielenkiinnon osoi-

tusta toisen ajatuksia kohtaan. (Salmimies & Ruutu 2013, 106–107.) 

Ammattitaitoinen esimies kuuntelee kärsivällisesti, ei tulkitse eikä tuo omia ratkaisujaan ilmi heti, 

kiinnittää huomionsa viestijän kokonaisvaltaiseen kertomiseen, sallii toisen purkaa tunteitaan ja 

pyrkii saattelemaan ajatukset toisaalle, yhdistää syntyneitä ideoita ja ehdotuksia niin, että ne 

muuttavat ajatukset lopulta toteuttamiskelpoisiksi sekä tärkeimpänä esittää aiheeseen liittyviä tar-

kentavia kysymyksiä (Salmimies & Ruutu 2013, 107). Viisas esimies täten esittää kysymyksiä sen 

sijasta, että luulee tietävänsä kaiken. Itse kysymiseen harjaantuu kysymällä, seuraamalla niiden 
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vaikutuksia ja sillä, että itse kohtaa ajatuksia herättäviä kysymyksiä. Teknisesti kysymykset voivat 

olla joko suljettuja, joihin vastaaminen onnistuu usein vain kyllä tai ei -sanoilla, tai avoimia, jolloin 

kysymykset luovat tilaa vastaukselle. Hyvien kysymysten tarkoitus on virittää ajattelua tavoitteen 

saavuttamiseksi, eikä niistä saa syntyä sellaista kuvaa, että niihin olisi oikea vastaus. (Ristikangas & 

Ristikangas 2010, 111–113.) Siksi suljettuja kysymyksiä tulee käyttää harkiten, koska niiden ongel-

mana on se, että ne saattavat ohjata keskustelua tiettyyn suuntaan (Aarnikoivu 2016, 179). 

Sanaton viestintä  

Vuorovaikutus on aina enemmän kuin keskustelua, se on myös esimerkiksi sanomatta jättämistä 

sekä tunteiden siirtämistä ja aistimista (Kaski & Kiander 2005, 99). Vuorovaikutustilanteisiin saat-

taa liittyä monenlaisia tunteita ja tunnelatauksia, joten sanattoman viestinnän merkitystä ei saa 

unohtaa. Ihminen oppii tunnistamaan tunneilmaisuja ja ilmeiden merkityksiä jo noin puolen vuo-

den ikäisenä, joten taito vaikuttaa merkittävästi vuorovaikutukseen. Kehonkielen hallinta onkin 

yksi niistä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista, mitä esimieheltä vaaditaan, sillä viestinnästämme 

60 prosenttia on kehonkieltä, 30 prosenttia ääntä ja vain 10 prosenttia sitä mitä sanotaan. (Aarni-

koivu 2016, 184–186.) Myös esimiehen mieliala tarttuu helposti, joten on tärkeää miettiä, miten 

se ilmentyy muille (Hinkka 2015, 66). 

Kehonkieli ilmaisee asenteita ja tunteita, joten kiinnostus ja motivaatio tai niiden puute näkyvät 

kehonkielessä. Kun panostaa sitoutumiseensa keskusteluun, kehonkieli viestii positiivisia merkityk-

siä. Näitä ovat katsekontakti, istumisasento ja äänenkäyttö. Katsekontakti herättää luottamusta, 

mutta jatkuva katsekontakti voi aiheuttaa ahdistusta, joten katse on syytä laskea ajoittain alas, 

koska jatkuva ylöspäin katsominen taas viestii omiin ajatuksiin vajoamisesta ja pälyilevä katse puo-

lestaan epäluotettavuudesta. Istuma-asento viestii keskustelijoiden välisestä suhteesta ja esimer-

kiksi taaksepäin vetäytyminen tai käsien pitäminen puuskassa viestii torjuntaa. Vastaanottavai-

suutta ja kiinnostusta viestivät hiukan eteenpäin kumartuminen sekä käsien pitäminen vapaana 

sivuilla. (Aarnikoivu 2016, 186–187.)  

Kolmas tärkeä viestintämuoto kehonkielellä on äänenkäyttö. Jokaisella on oma ääni, jonka vivah-

teet, esimerkiksi murre, kertovat kasvuympäristöstä ja puhetyylin perusteella muut luovat vaiku-

telmia puhujan luonteesta. Puhumiseen osallistuu koko keho ja eleillä ja ilmeillä puhuja saa puhee-

seensa erilaisia sävyjä. On huomioitavaa, että eleet ja ilmeet tarttuvat aina ääneen, joten 
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äänenkäytön, puhetyylin, eleiden ja ilmeiden tulee sopia tilanteeseen. Luonteva, selkeä, rauhalli-

nen ja vaihteleva puhetapa luovat miellyttävän tilanteen ja esimiehen tulisi lisäksi sopeuttaa oma 

puhetemponsa suhteessa muiden tempoon miellyttävyyden ylläpitämiseksi. (Aarnikoivu 2016, 

187–188.) 

Sanattomaan viestintään sisältyy myös niin sanottu symbolinen viestintä. Se miten pukeutuu, kam-

paa hiukset ja koristaa kehoansa viestii toiselle siitä mitä itse on. Ulkoinen olemus voi tuottaa jopa 

ongelmia kahden ihmisen yhteisymmärryksessä, koska toinen nähdään niin erilaisena, että hänen 

ei voi mitenkään ymmärtää tai hänen kanssaan on mahdoton samaistua. Esimiehen on oltava eri-

tyisen tarkkana omasta ulkoisesta olemuksestaan tiedostaen, että jos hän haluaa näyttää erilai-

selta kuin ne ihmiset, joiden kanssa pyrkii samaistumaan, vaikeuttaa se juuri sen suhteen luomista, 

mitä hän tavoittelee. (Lewis 2003, 128.) 

3.5 Vallan rooli johtamisessa 

”YOU HAVE TO DEMONSTRATE THAT YOU ARE IN CHARGE AND THAT YOU HAVE WHAT IT TAKES .” (BALDONI 

2008, XIV). 

Esimerkin vaikutus on suuri, vaikka jokainen lopulta itse päättää antaako toisen toiminnan tarttua 

itseensä (Erämetsä 2009, 91). Esimiestoiminnan vaikutusta työryhmän toimintaan on pyritty lie-

ventämään nostamalla muiden työryhmän jäsenten vastuuta esiin, mutta esimiehellä on aina ase-

mansa mukaisesti suurin vaikutus ryhmään (Brandt 2011, 9). Tätä esimiehen asemaa ja valtaa on 

haluttu pitää piilossa ilmeisesti siksi, etteivät roolien väliset erot tuntuisi niin suurilta, mutta esi-

miehen vallankäyttö on tehokkaalle työyhteisölle välttämätöntä, sillä hän ei koskaan vastaa vain 

omasta työpanoksestaan. Esimiehellä pitää olla valta-asema tehdä vaikeita päätöksiä ja sanoa vii-

meinen sana, joka voi olla myös ”ei”. (Aarnikoivu 2008, 23–24.) 

3.5.1 Vaikutusvalta 

VAIKUTTAMINEN ON USKOTTAVUUS KERTAA KYKY SAADA ASIOITA AIKAISEKSI (BALDONI 2008, 62). 

Valta-asema ei takaa sitä, että esimiestä totellaan sokeasti ja pitää ymmärtää, ettei valta saa auto-

maattisesti muita tekemään mitään. Mutta, koska johtaminen on ennen kaikkea vaikuttamista, saa 
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hyvä esimies alaisensa seuraamaan ja kuuntelemaan häntä, sekä tekemään töitä päämäärän saa-

vuttamiseksi ja jopa enemmänkin, koska he itse haluavat sitä. (Lewis 2003, xii, 3, 15.) Esimies vai-

kuttaakin tekemisillään koko ajan, tarkoituksella tai ei, esimerkiksi puheillaan tai hiljaisuudellaan. 

Esimiehen keskeisenä tehtävänä onkin käyttää vaikutusvaltaansa oikein, sillä niitä kuunnellaan, 

keillä on valtaa. (Kaski & Kiander 2005, 126, 132.)  

Johtamisvoiman voidaan ajatella tarkoittavan sitä ohjaavaa vaikutusta, mikä esimiehellä on alai-

siinsa. Mitä vahvemman johtamisvoiman esimies kykenee kehittämään, sitä suurempi vaikutus hä-

nellä on alaisiinsa ja heidän toimimiseen tavoitteellisesti, tehokkaasti, motivoituneesti sekä luo-

vasti. Johtamisvoima saa vahvuutensa siitä millä taidoilla, tyylillä, energialla ja luottamuksella 

johdetaan ja sitä voi kehittää tutkailemalla omaa persoonaa johtamisen lähtökohtana ja kiinnittä-

mällä huomiota johtamisen laadukkaaseen tuottamiseen. Johtamisvoima ei voi kuitenkaan kos-

kaan olla täydellistä, sillä alaisiin vaikuttavat myös paljon muita ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. (Salmi-

nen 2014, 55, 333.) 

Vaikuttamisen keinoja on olemassa erilaisia. Positiivisella asennoitumisella saa jo paljon aikaiseksi: 

ongelmat nähdään mahdollisuuksina ja viestintä on toisia tukevaa ja rakentavaa, mistä syntyy seu-

raajuutta. Vastavuoroisuus on myös vaikuttamisen keino, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kynnys 

vastapalvelukselle madaltuu, kun sinulle on tehty ensin palvelus. Vaikuttajalta itseltään vaaditaan 

myös itseluottamusta, koska siten hän pystyy tukemaan toisia heidän osaamisensa kehittämisessä. 

Tämä johtaa siihen, että usko itseen ja toisiin välittyy ja näin vaikutusmahdollisuudet kasvavat. 

Myös luottamus ja oikeudenmukaisuus merkitsevät vaikuttamisessa, koska ne saavat aikaan seu-

raamista, mikä itsessään lisää tahtoa vaikutetuksi ja ohjatuksi tulemisesta. (Ristikangas & Ristikan-

gas 2010, 259.) 

Vaikuttavuuden ja uskottavuuden yksi elementeistä on karisma. Se kuvaa yksilön voimakasta ky-

kyä vaikuttaa ihmisiin tai viehättää heitä. Karisman perusta on se, kun sanat ja teot saavat muut 

uskomaan, että on aidosti sitä, mitä esittää olevansa. Karismaa voi kehittää käsittelemällä esimer-

kiksi oman läsnäolon, innoituksen, viestinnän, olemuksen tai itsetunnon vaikutusta muihin. Tätä 

helpottaa, kun kysyy muilta mikä itsessä on vakuuttavinta ja mikä taas heikentää sitä. Karisma on 

katsojan silmissä, eikä kaikkia voi siis vakuuttaa. (Hinkka 2015, 159–161, 164–165.) 
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3.5.2 Vallan määrittely 

Vallan voi määritellä tarkoittavan kykyä käyttää valtaa, omata valtaa sekä siirtää valtaa. Vallankäy-

tössä merkittävää ei ole valta, vaan se miten sitä käytetään ja mihin sillä pyritään, sillä valta elää 

ihmisten mielessä, prosesseissa ja rakenteissa eli kaikkialla. (Kaski & Kiander 2005, 126.) Vallankäy-

tön keinoja ovat esimerkiksi syyllistäminen, komentaminen, itku, mököttäminen, puhumattomuus, 

aggressiivisuus, sanallinen tai sanaton viestintä sekä uhkailu, pelottelu, kiristys, lahjonta, kehumi-

nen, mielistely, vääristely, erehdyttäminen ja manipulointi. Esimiehen on tarkasteltava näitä kei-

noja kahdesta eri näkökulmasta: mitkä vaikuttavat häneen ja mihin ne johtavat sekä tiedostaa ne 

keinot, joita hän itse pyrkii käyttämään ja millaisia lopputuloksia niillä on. (Salmimies & Ruutu 

2013, 245–246.) 

Voidaan ajatella, että valtaa on kahdenlaista: muodollista ja persoonallista. Muodollinen valta ja 

auktoriteetti annetaan esimiehelle organisaation puolesta ja täten hän on oikeutettu ja valtuu-

tettu toimimaan asemassaan. Tämä valtuutus helpottaa esimiestä toimimaan ja sitoutumaan ase-

maansa, mutta vain, jos organisaatio ilmaisee selvästi mihin se valtuuttaa ja oikeuttaa. Muodolli-

nen valta voi luoda väärentymiä, uskomuksia ja tulkintoja niin valtaa käyttävälle, kuin niille, joihin 

valtaa käytetään, jos esimies asetetaan muiden yläpuolelle. Tämä lisää muodollisuutta ja varovai-

suutta, mikä puolestaan alentaa luovuttaa ja itsenäistä ajattelua ja jonka kautta esimies on vaa-

rassa menettää inhimillisyytensä ja aitoutensa. Siksi esimiehen on ansaittava persoonallinen valta 

ja auktoriteetti alaisiltaan ja se ansaitaan teoilla työyhteisön arjessa aidosti ja avoimesti omana it-

senään. Vain näin esimiehellä on edellytykset toimia tuloksellisesti asemassaan, sillä hänen täytyy 

lunastaa paikkansa johtajana alaisten silmissä. Muodollista valtaa ei pidä kuitenkaan unohtaa, sillä 

silloin jätetään määrittelemättä esimiehen tehtävät ja vastuut, joten valta ja johtajuus hämärtyvät 

ja kaventuvat vain persoonallisten ominaisuuksien varaan. (Aarnikoivu 2008, 28–29, 31–33; Erä-

metsä 2009, 58–57.) 

Koska vallan mukana tuleva vastuu pitää sisällään itsensä likoon laittamista sekä sitoutumista hoi-

dettavaan asiaan, liittyy se sitten tehtävään tai ihmiseen, tulee valta nähdä myös myönteisenä il-

miönä. Ilman riittäviä valtuuksia, vastuuta ja sitoutumista ei asiat menisi eteenpäin. (Kaski & Kian-

der 2005, 126–127.) Hietikko (2008, 18) ilmaisee asian näin: ”Vallan käsittäminen yksinomaan 

negatiivisena ilmiönä̈ ei ole kuitenkaan mielekästä̈. Valta ja yksilön halu saada valtaa eivät välttä-

mättä johda tyranniaan.” Hietikko tutkii väitöskirjassaan J.R.R. Tolkienin teosta Taru Sormusten 
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Herrasta vallan ja johtamisen näkökulmasta ja hänen näkemyksensä perustuu mm. teoksen kät-

köistä nostettujen valta- ja johtoasemissa toimivien hahmojen vallankäyttöön suhteessa heidän 

syntyperäänsä ja taitoihinsa. 

3.5.3 Vastuu 

”IF YOU'RE IN A LEADERSHIP POSITION, THEN YOU KNOW THAT YOU HAVE A RESPONSIBILITY TO YOUR TEAM.” 

(MARTINUZZI 2009). 

Teoriassa valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä, mutta käytännössä on monia, jotka ottavat mie-

luusti valtaa jättäen vastuunoton vähälle huomiolle. Vastuuta on helpompi ottaa siitä, mikä kiin-

nostaa ja mikä koetaan tärkeäksi, mutta vastuunoton tulisi ulottua laajemmalle alueelle kuin vain 

itselle määrättyihin ja kiinnostaviin tehtäviin. On myös olemassa vääränlaista vastuunottoa, kun 

otetaan vastuuta asioista, jotka kuuluvat jonkun toisen henkilön tai ryhmän alueelle tai toiseen 

ajankohtaan. Vastuunoton ja vastuun jakamisen tulisi olla tasapuolista ja perusteltua, jottei ku-

kaan uuvu liiasta tai ylimääräisestä vastuusta. (Jäppinen 2012, 35–36.) Esimiehen tulee ottaa myös 

vastuu siitä, miten hänen toimintansa muokkaa alaistensa asennetta, skeemoja, motivaatiota, tun-

teita, havaintoja sekä kiintymystä työryhmää kohtaan (Ruohotie 2006, 117). 

Vastuunotto voidaan jakaa kahteen perustasoon – kollektiiviseen ja persoonalliseen vastuunot-

toon. Kumpaankin liittyy moraalista vastuunottoa, mikä on tiiviisti kytköksissä yhteisön arvoihin ja 

tavoitteisiin sekä sosiaalista vastuunottoa, mikä puolestaan painottuu visioon ja toiminnan tarkoi-

tukseen. Kollektiivinen eli yhteinen vastuunotto osallistaa tarkoituksellisesti ja suunnitelmallisesti 

useita työyhteisön jäseniä samanaikaisesti joko yhden asian tai monen pienen asian vastuunot-

toon. Vaikka tässä vastuunoton muodossa on voimaa, se ei ole aina oikea ratkaisu. Persoonallinen 

vastuunotto koskee usein vain yhtä yksilöä kerrallaan tai pieniä työyhteisön ryhmiä, koska siihen 

liittyy nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa. Se on äärettömän tärkeää yhteisöllisyyden kehitty-

misen kannalta, sillä ilman sitä ei olisi myöskään kollektiivista vastuunottoa, koska yksilöt näyttä-

vät suunnan mihin koko työyhteisö on menossa. (Jäppinen 2012, 96–97.) 

Lisäksi esimies on tavallaan vastuussa myös vastuunottamisesta. Itsensä etäyttäminen teoista on 

epäonnistunutta johtamista, mikä avaa oven huolimattomuudelle ja vastuuttomuudelle. Kun asiat 

menee huonosti, esimiehen tulee ottaa asioista vastuu ja kun asiat menee hyvin, hän ei voi ottaa 
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kaikkea kunniaa itselleen. Jokaisella päätöksellä on vaikutuksia, mutta kun esimies ymmärtää mi-

ten hänen päätöksensä vaikuttavat alaisiin, organisaatioon, hänen esimiehiin ja asiakkaisiin, saa 

hän paremman kuvan siitä, mitä hän tekee. Esimiehet tekevät päätöksiä, mutta jos he tarkoituk-

sella epäonnistuvat täyttämään alaistensa odotukset, ovat he kohtalonsa ansainneet. Pahempaa 

on se, että näin tehdessään he asettavat väärän esimerkin alaisilleen. Johtajuuden taakka on mer-

kittävä, mutta organisaatio on tuhon oma tai ainakin sen moraaliset arvot ovat, jos esimiehet kart-

tavat vastuuta teoistaan. (Baldoni 2008, 14–16, 142.) 
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4 Asiakaspalvelun ja myynnin johtaminen 

Yrityksen organisaatiokaavio tulisi järjestää alhaalta ylös niin, että johto on alimmaisena ja asiakas-

palvelijat ylimmäisenä, koska loppujen lopuksi esimiehet ovat asiakaspalvelijoita alaisilleen. Perin-

teisen organisaatiokaavion mukaan, missä toimitusjohtaja on ylimmäisenä, liiketoiminnan tavoit-

teet voivat hämärtyä. Yritys on olemassa vain rahan takia, vain niitä arvostetaan, jotka tuovat 

rahaa ja asiakaspalvelu nähdään alentavana. Mutta eikö liiketoiminta ole juuri asiakkaiden palvele-

mista? (Kannisto & Kannisto 2008, 86–87.) Esimiehen kuuluukin johtaa asioita ja ihmisiä niin, että 

organisaatiolla on tyytyväisiä ja sitoutuneita työntekijöitä sekä asiakkaita, sillä asiakkaat maksavat 

viime kädessä työntekijöiden palkat ja tuottavat organisaation voiton (Aarnikoivu 2008, 36; Kan-

nisto & Kannisto 2008, 4). 

4.1 Asiakaspalvelun johtaminen 

Asiakaspalvelun johtamisen ei tulisi keskittyä vain suoraan loppuasiakkaan palvelemiseen, vaan 

koko palveluketjuun. Johtamisen tehtävänä on kehittää organisaation kykyä hankkia uusia asiak-

kaita ja vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita. Parhaassa tapauksessa asiakas on asetettu toi-

minnan keskipisteeksi ja organisaation toimintaperiaatteita johdetaan sitä kautta. Asiakaspalvelun 

johtamisella pyritään luomaan sellainen kilpailuetu, että asiakkaat valitsevat juuri meidän palve-

lumme. (Salminen 2014, 113, 118.)  

Jotta asiakaspalvelua voi kehittää, tulee yrityksen ensin määrittää asiakkaat ja heille annetut asia-

kaslupaukset. Asiakaslupausten on perustuttava varsinaisiin asiakkaiden tarpeisiin ja mitä täsmälli-

sempi määritelmä on, sitä helpompi lupaukset on täyttää. Jos asiakaslupausta ei ole määritelty tar-

kasti, vaan esimerkiksi luvataan kaikenlaista, ei voida taata korkeatasoista ja kustannustehokasta 

palvelua. Erikoistumalla parannetaan tarjottavien palveluiden laatua ja saamansa asiakaslupauk-

sen perusteella asiakkaat luovat odotuksensa palvelulle ja arvioivat saamaansa palvelua suhteessa 

asiakaslupaukseen. Asiakaslupausta viestitään markkinoinnilla, erilaisten palvelusopimusten 

avulla, sosiaalisessa mediassa ja aiempien asiakaskokemusten kautta. (Salminen 2014, 115–116.) 

Esimiehen vastuulla on luoda puitteet hyvälle asiakaspalvelulle ja tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja 

odotuksia. Mitä lähempänä asiakasrajapintaa johtaja toimii, sen helpompaa hänen on toteuttaa 

näitä vaatimuksia. Vaikka asiakkaiden tarpeet ovat myyntiorganisaatioille yleensä melko selviä, ei 
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esimies toimi aina myynnissä tai suorassa asiakaspalvelussa. Esimiehen onkin tämän vuoksi pyrit-

tävä jatkuvaan vuorovaikutukseen niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden kanssa. (Salminen 

2014, 118.) 

4.1.1 Asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelu on markkinoinnin tärkeimpiä kilpailukeinoja, sillä hyvän palvelukonseptin ja ihmis-

suhdetaitojen kopioiminen on hankalaa. Kun yrityksellä on muita yrityksiä palveluhaluisempi, in-

nostuneempi ja koulutetumpi henkilökunta, on muiden vaikea vastata siihen. Asiakaspalvelu on 

lyhkäisyydessään kaikkea asiakkaiden hyväksi tehty työtä. (Lahtinen & Isoviita 2001, 45.) Organi-

saation näkökulmasta yrityksen asiakaspalvelu on niin vahva kuin sen heikoin lenkki on ja vaikka 

jotkut ovatkin niissä luonnostaan parempia, asiakaspalvelun ja myynnin taitolajit voi oppia ja myös 

keskiverto suorittajan pystyy jalostamaan osaksi huippuosaajia. Myynti- ja palvelutilanteissa onnis-

tumisen mahdollisuus on yhtä suuri kuin epäonnistumisen mahdollisuus. (Kukkola 2013, 17, 49, 

53.) 

Asiakkaat haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä, joiden tarpeet, ideat, tuntemukset ja persoona ote-

taan huomioon. Kun on selvittänyt nämä salat, on asiakaspalvelu antoisaa, mutta jos tuntee ihmi-

siä huonosti, tulee työstä nopeasti epämiellyttävää ja silloin tulisi hakeutua muihin tehtäviin. (Lah-

tinen & Isoviita 2001, 42.) Ja nämä salat on selvitettävä, sillä asiakas ei ole riippuvainen yrityksestä 

vaan yritys asiakkaista ja asiakas tekee palveluksen yritykselle asioidessaan, eikä toisinpäin. Koska 

asiakas on jokaisen yrityksen elämänneste, ansaitsee hän kohteliainta ja parhainta käytöstä. Asia-

kas ei koskaan keskeytä työtä, vaan on työn tarkoitus ja osa yritystä. (Kukkola 2013, 15.) 

4.1.2 Palvelun laatu 

Mitä tehokkaammin esimies pystyy ohjaamaan henkilöstöään, sitä parempaa palvelua organisaa-

tio voi tuottaa. Ja jos pystyy tuottamaan korkealaatuisia palveluita kustannustehokkaasti ja iloi-

sesti, ollaan vahvoilla. (Salminen 2014, 56, 116.) Palvelun laatu ei kuitenkaan ole koskaan täysin 

mitattavissa, sillä laatu on aina asiakkaan kokemus, eikä ehdoton totuus. Palvelu voi olla teknisesti 

täydellisesti toteutettu, mutta se voi silti olla huono kokemus, jos se ei kohtaa asiakkaan tarpeita. 

Hyvän asiakaspalvelun määrittämisessä kannattaakin lähteä siitä, että se on asiakkaan tarpeisiin, 

toiveisiin ja odotuksiin vastaamista. Palvelutyö on asiantuntijatehtävä ja kun asiakas on kuvannut 
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tarpeensa ja toiveensa, on asiakaspalvelijan tehtävä löytää siihen paras ratkaisu asiakkaan kanssa. 

(Eräsalo 2011, 13–14, 16–17.)  

Palvelun laatu voidaan jakaa tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu osoittaa tuot-

teen tai palvelun laadun ja toiminnallinen laatu osoittaa, miten asiakas saa ja kokee saamansa pal-

velun. Toiminnalliseen laatuun kuuluu esimerkiksi palvelun sujuvuus ja joutuisuus. Asiakkaat ar-

vioivat saamansa palvelua myös koko palveluprosessin laadun ja mielikuviensa pohjalta. 

Palveluprosessi sisältää yrityksen sisäiset toiminnot palvelun tuottamiseksi, mihin kuuluu enna-

koivia asiakkailta näkymättömissä olevia toimintoja sekä yrityksen toiminnan yhteneväisyyttä luo-

via sisäistettyjä toimintaperiaatteita. Palveluprosessiin sisältyy myös asiakaskohtaamisissa tapah-

tuva vuorovaikutteinen palvelun tuotanto ja kulutus, mikä tarkoittaa esimerkiksi asiakaspalvelijan 

kykyä tunnistaa erilaiset asiakkaat ja sovittamaan oma palveluroolinsa vastaamaan asiakkaan tar-

peita ja odotuksia. Mielikuvat voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, ja ne toimivat eräänlaisina suo-

dattimina, jonka läpi palvelukokemusta suodatetaan. (Eräsalo 2011, 17–18, 20, 134.) 

Hyvän palvelun perus periaate on se, että asiakas asetetaan aina etusijalle, häntä kunnioitetaan, 

kuunnellaan ja hänelle annetaan aikaa. Lisäksi hyvän palvelun on aina oltava luotettavaa ja tasa-

laatuista. Hyvän palvelun takaamiseksi asiakaspalvelun tulee joskus joustaa asiakkaiden ja heidän 

tarpeidensa mukana, mutta joustaminen herättää kuitenkin kysymykset siitä, missä kulkee asiak-

kaan ja yrityksen edun välinen raja ja siitä, miten paljon asiakaspalvelija voi poiketa säännöistä, ja 

vaikuttaako se asiakkaiden eriarvoiseen kohteluun. Asiakaspalvelija tarvitsee työssään harkintaa, 

hänet on valtuutettu siihen ja asiakkaalla on oikeus päästä sellaisen asiakaspalvelijan puheille, 

joilla on näitä valtuuksia. Esimiehen tehtävä on varmistaa, että valtuutus asettaa asiakaspalvelijat 

ja asiakkaat samalle viivalle, ettei asiakaspalvelijat anna asiakkaille toisistaan eriäviä myöntymyk-

siä, asiakkaat eivät joudu eriarvoiseen asemaan ja että asiakkaan edut suhteessa yrityksen etuun 

eivät nouse yrityksen tulokselle haitaksi. (Kannisto & Kannisto 2008, 12–14, 73.) 

Tutkimusten mukaan 27:stä pettyneestä asiakkaasta 26 jättää antamatta palautetta, joten asiak-

kaita tulee rohkaista palautteen antamiseen ja toimia sitten palautteen mukaisesti korjaamalla vir-

heet. Erityisesti juuri asiakaspalvelusta palaute tulisi saada johdolle asti, jotta siihen voidaan puut-

tua. Virheiden korjaamisella yritys saavuttaa pian hyvän maineen, koska asiakas jakaa mielellään 

positiivisia kokemuksia eteenpäin. Erään tutkimuksen mukaan asiakkaalla onkin keskimäärin 25 
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henkilöä, joille hän kertoo kokemuksistaan ja kielteisestä kokemuksesta asiakas kertoo keskimää-

rin 11 henkilölle. Asiakkaiden kanssa on siis onnistuttava joka kerta, jotta palveluyhteisön osaami-

sen vaatimus 100 prosentista täyttyy. Jokaisen asiakaspalvelijan tulee pystyä palvelemaan tasok-

kaasti, ettei asiakkaalla synny erilaista kuvaa organisaation palvelusta eri palvelukerroilla. 

(Lahtinen & Isoviita 2001, 10, 42, 44.) 

4.1.3 Haasteita palvelun laadussa 

Useimmat palvelun laadun haasteet ovat organisaation tai asiakaspalvelijan itsensä luomia ja nii-

hin voidaankin puuttua omalla toiminnalla. Palvelun parantaminen edellyttää näitä fyysisten ja 

henkisten esteiden purkamista, jotka ovat mm. oletukset, pelot ja asiakaspalvelija tai yritys itse 

sekä palvelukulttuuri. Esteen ytimen selvittäminen on ensimmäinen askel laadukkaan palvelun pa-

lauttamiseksi ja se auttaa selvittämään, miten asiakkaan on helpompi lähestyä yritystä ja miten yri-

tyksen on helpompi lähestyä asiakkaita. (Kannisto & Kannisto 2008, 56, 75.) 

Nuo oletukset ovat näkymättömiä ja joskus tiedostamattomia käsityksiä, jotka ohjaavat toimintaa. 

Ne voivat koskea liiketoimintaa, asiakkaita, kilpailijoita tai yritystä itseään. Yrityksen oletukset asi-

akkaista pyrkivät ennakoimaan, hyödyntämään sekä ohjaamaan asiakkaiden käytöstä ja ne voivat 

perustua tutkittuihin keskiarvoihin, arkisiin havaintoihin tai liikemaailman trendeihin. Mutta mi-

tään ei voi olettaa tai pitää itsestäänselvyytenä, varsinkaan asiakasta. Pelot puolestaan vaikeutta-

vat asiakkaan kohtaamista, jos asiakaspalvelija pelkää esimerkiksi virheiden tekemistä, esimiestä, 

sääntöjen rikkomista ja sen seurauksia, epäonnistumista tai myyntiä. Pelkojen ohjaama työntekijä 

seuraa mieluummin sääntöjä, kuin joustaa asiakkaan toiveiden mukaisesti, mikä lopulta johtaa sii-

hen, että asiakas katoaa työnkuvasta ja työstä tulee suorituskeskeistä. Myyntiä pelkäävän työnte-

kijän pelko huokuu epäonnistumisen pelosta, joten hän lykkää ja lykkää myyntikohtaamistaan. 

(Kannisto & Kannisto 2008, 56, 60, 67–68, 75–77.) 

Työnantaja, lähiesimies ja kollegat ovat tärkeitä resursseja asiakaspalvelijalle, sillä he auttavat liial-

lisen työkuorman kantamisessa ja silloin, kun liikutaan asiantuntemuksen rajoilla. Asiakaspalvelu 

on tiimityötä, jossa jatketaan siitä, mistä toinen ei osaa enää jatkaa. Jos työyhteisön jäsenten välit 

ovat hyvän palvelun esteenä, on työryhmän kokoonpano järjesteltävä uudestaan niin, ettei asiak-

kaat kärsi tilanteesta. Esimiehen on muistutettava tiimityöstä ja siitä saavutetuista eduista sekä 

jaettava tietoa yrityksestä, tuotteista ja tilanteista sekä osoittaa työn vaikutuksista kassavirtaan ja 
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sisään tulevan rahan yhteydestä palkkoihin. Näin hän saa asiakaspalvelijan ymmärtämään, että 

kollegojen ja asiakkaan etu on myös hänen etunsa. Asiakkaat siis todellakin maksavat asiakaspalve-

lijoiden palkat. (Kannisto & Kannisto 2008, 84–85.) 

Palvelukulttuuri itsessään voi myös aiheuttaa esteitä palvelun laatuun. Palvelukulttuuri voi olla esi-

merkiksi kehittymätön korkean verotuksen ja siitä johtuvan itsepalvelukulttuurin vuoksi. Kehittä-

miseen vaaditaan rakenteellisia muutoksia, jotka muokkaavat palvelujen kustannusrakenteita ja 

rohkaisevat niiden käyttöön. Tätä ei voida muuttaa yhden yrityksen voimin, vaan yksi yritys, yksi 

äänestäjä ja yksi asiakas kerrallaan. (Kannisto & Kannisto 2008, 101.) 

4.2 Myynti 

Asiakaspalvelijoita ovat kaikki organisaation työntekijät, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa, 

joten tähän kuuluvat asiakaspalvelussa työskentelevien lisäksi myyjät. Asiakaspalvelu onkin poh-

jimmiltaan myyntiä, myynti on asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä ja asiakaspalvelija tuntee nuo 

tarpeet parhaiten, sillä hän on eniten suoraan tekemisissä asiakkaan kanssa. (Kannisto & Kannisto 

2008, 7). Myyntiä itsessään voidaan pitää lajina, missä ihminen vapaaehtoisesti asettaa oman per-

soonansa ja identiteettinsä vieraiden ihmisten tarkkailuun. Myynnissä on äärimmäisen tärkeää, 

että asiakkaat saavat jotainkin suhteestaan myyjään, sillä organisaatio menestyy vain, jos asiakas 

haluaa sen menestyvän. Myyntityössä ratkaisee kuitenkin eniten asenne, joten huippumyyjäksi voi 

kasvaa vain oikealla asenteella. (Kukkola 2013, 13, 15, 21.) 

Asenne kertoo taipumuksesta reagoida hyväksyvästi tai hylkäävästi johonkin asiaan tai henkilöön. 

Yhtä oikeaa asennetta ei ole määritelty, vaan se riippuu aina ammatista ja organisaatiosta, mutta 

myyntityössä oikea asenne sisältää ainakin nälkäisyyttä, halua kehittyä, sisukkuutta ja oma-aloit-

teisuutta. Liian lukkoon lyöty negatiivinen tai positiivinen asenne rajoittaa oppimista ja kehitty-

mistä, sekä estää huomaamasta, että asenteessa on ylipäätään jotakin muutettavaa. Asenteita ei 

ole aina helppo tunnistaa, sillä asenteet heijastavat arvoja, jotka on opittu tiedostamatta. Arvot 

ovat valintataipumuksiamme ja niitä on vaikea muuttaa, mutta jos mielii muutosta, tulee sitä ha-

luta ja harjoittaa. Oikean asenteen sijaan kannattaakin tavoitella avointa asennetta. (Nieminen & 

Tomperi 2008, 23-24.) 
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Hyvien työelämätaitojen, mm. vuorovaikutustaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi myyjät 

tarvitsevat ammattiosaamista. Se on suurilta osin asiakassuhteen rakentamista, kehittämistä ja si-

touttamista – asiakasläheisyyttä. Tämä asiakassuhde kehittyy asiantuntijuussuhteesta yhteis-

työsuhteeksi ja asiantuntijuus onkin ensimmäinen asia, mitä myyjän tulee osoittaa asiakkailleen 

pitkää asiakassuhdetta tavoitellessaan. Mutta asiantuntija ei ole asiantuntija siksi, että hänellä on 

kaikki tarpeellinen tieto, vaan siksi, että hän voi sen varassa luoda uutta tietoa ja uusia käytäntöjä. 

Asiantuntijasuhteessa on onnistunut, kun sisäistää kyvyn ymmärtää asiakkaan tarpeet ja löytää nii-

hin ratkaisut, mutta asiantuntijuutta ei voi siirtää toiselle, vaan asiantuntijaksi opitaan yhdessä 

muiden asiantuntijoiden kanssa. (Nieminen & Tomperi 2008, 39–41.)  

Myyjien myyntiosaamisen tasoon vaikuttavat työtulokset, suorituskyky sekä myyjien henkilökoh-

tainen kasvu. Koska myyjät ”pelaavat” esimiehilleen, on esimiehen oltava läsnä ja organisaation 

menestys perustuukin usein esimiehen ja työntekijöiden yhtenäiseen yhteistyöhön. Myynnin joh-

taja voi auttaa tiimiään menestymään, kun hän itse toimii esimerkkinä, innostaa muita, luo hyvää 

yhteishenkeä, vaatii huippusuorituksia, auttaa muita saamaan asiakkaita, tutustuu alaisiinsa sekä 

kehittää ja uudistaa ryhmän toimintatapoja ja noudattaa konseptia seurannan, palautteen ja yh-

teistapaamisten suhteen. Tiiminsä myyntiosaamisen tason kehittämiseen esimies voi puolestaan 

vaikuttaa konkreettisten ohjeiden avulla, alaisten itsevarmuuden vahvistamisella, korkean tasalaa-

tuisen toiminnan varmistamisella, sitouttamisella, myynnin esteiden raivaamisella sekä työryhmän 

ulkopuolisten suhteiden hoitamisella. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 128, 146–149, 171.) 

4.2.1 Myynnin johtaminen 

Myynnin johtamisessa olennaista on tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen, joten esi-

miehen tulee saada asiat luistamaan sitä kohti. Hänen on määriteltävä nuo tavoitteet sekä ajoit-

taa, analysoida ja organisoida työt niiden mukaisesti, sillä myyntiorganisaatio on olemassa siksi, 

että sille jaetaan tehtäviä ja resursseja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi esimiehen tu-

lee olla perillä myös myyjien tulosten toteutumisesta suhteessa tavoitteisiin ja auttaa tarvittaessa 

tavoitteiden saavuttamisessa. (Kukkola 2013, 73, 75.) Esimiehen tulee myös saada iskostettua alai-

silleen, että kaikki yrityksessä tapahtuva toiminta on myyntiä tai sitä tukevaa toimintaa. Esimiehen 

on tehtävä selviksi odotuksensa, jotta myyjät voivat kehittyä työssään ja niistä tulee muistuttaa 
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säännöllisesti, koska tehtävät, toimintatavat ja asiakkaat vaihtuvat. Esimiehen on myös huolehdit-

tava siitä, että myyjä ymmärtää mitä hän tekee ja miten hänen tekonsa vaikuttavat koko organi-

saation toimintaan ja tulokseen. (Rubanovitsch & Aalto 2007, 170.) 

Myynnin johtamiseen kuuluu myös tiedon kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen ja hyvällä 

myynnin johtamisella voidaan pienentää myynnin kustannuksia (Kukkola 2013, 73, 75). CRM-

järjestelmä (Customer, Relationship ja Management) toimii erinomaisena välineenä tavoitteiden ja 

kommunikoinnin sekä niiden saavuttamisen mittaamisessa. CRM-järjestelmän avulla esimies ja 

työntekijät voivat seurata, miten hyvin ja millaisia aktiviteetteja asiakkaisiin on kohdistettu ja mi-

ten myyntitavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Myyntiä johdetaan tehokkaasti, kun ei keski-

tytä vain myynnin määrään, vaan myynnin kokonaisuus on hallinnassa systemaattisen ja vaiheiste-

tun asiakkuudenhallintaprosessin kautta. (Salminen 2014, 127.) 

Koska tuloksekas toiminta on jokaisen työyhteisön jäsenen eduksi, on siitä pidettävä huolta. Ihmis-

ten työtehokkuus vaihtelee sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vuoksi eikä kahden ihmisen tehok-

kuutta tulisi koskaan vertailla. Työyhteisö voi vaikuttaa lähinnä vain ulkoisiin tekijöihin, joten orga-

nisaation tulee pitää nämä kunnossa. Ulkoiset tekijät ovat organisaation strategia, organisaation 

fyysiset puitteet, esimiestoiminta, palkitseminen ja työkaverit. ”Tulosrohmut” ovat näihin ulkoisiin 

tekijöihin vaikuttavia asioita, jotka heikentävät tulosta rohmuamalla osan sen toiminnasta. Tulos-

rohmujen tiedostaminen edellyttää, että niiden vaikutukset yrityksen, yksilön ja vastuualueen tu-

lokseen luvuilla on selvitettävä ja ne tulosrohmut, jotka olennaisesti heikentävät tulosta on korjat-

tava. Koska tuotannontekijät ovat niukkoja, on niiden käytössä oltava tarkka ja varsinkin 

tärkeimmän tuotannontekijän, oman työajan, käytössä on oltava erityisen tarkka, sillä käytettyä 

työaikaa ei saa takaisin - oli se käytetty mihin tahansa. (Vilkkumaa 2017, 9–11.) 

Myynnin johtamisen pitääkin kohdistua niihin tekijöihin, mistä tulos syntyy, eikä vain saavutetun 

myyntituloksen tuijottamiseen. Koska myyntituloksen syntyminen noudattaa samaa logiikkaa kuin 

muukin tuloksellinen toiminta, jokaisen esimiehen on hyödyllistä tietää mistä se syntyy. Myyntitu-

lokseen vaikuttavat tekijät ovat osaaminen, aktiviteetti, tavoitteet, kulttuuri ja toimintaympäristö 

sekä arvot, motivaatio ja päämäärät. (Salminen 2014, 124, 126.) 
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksessa esimerkkijohtamisesta asiakaspalvelutilanteissa päädyttiin keräämään aineisto ky-

selyn avulla, koska haluttiin ottaa huomioon vastaajien anonyymisyys, vallitseva covid-19 -korona-

virustilanne sekä monen ihmisen näkökulman saaminen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin erään 

Keskimaan Prisman henkilökunta, jonka johtajan kautta tutkimukseen saatiin kaksi tiimiä: kassa-

työntekijät ja kampaamon työntekijät. Näiden tiimien asiakaspalvelutilanteet ovat hyvin erilaisia, 

joten tutkimuksen kannalta aineisto on lupaavaa. Kysely tehtiin Wepropol-kyselynä, sillä alusta tar-

joaa valmiiksi juuri niitä kysymystyyppejä, laadullisia ja määrällisiä, joita tutkimuksessa haluttiin 

käyttää. Kyselyn linkki lähetettiin tutkittavien tiimien esimiehille, jotka jakoivat sen eteenpäin alai-

silleen.  

Kyselyn suunnittelu 

Koska tutkimuksen tehtävänä oli selvittää johtajien ja työntekijöiden näkemyksiä esimerkillä johta-

misesta asiakaspalvelutilanteissa, kyselyssä tuli olla avoimia kysymyksiä, jotta voitiin kerätä näke-

myksiä aiheesta. Kysymysten asettelussa huomattiin, että jotkut asiat ovat kuitenkin kysyttävissä 

määrällisillä menetelmillä, joten tutkimus päädyttiin toteuttamaan laadullisen ja määrällisen tutki-

muksen yhdistelmällä. Laadulliseen tutkimukseen sopivat kysymykset olivat täysin avoimia ja mää-

rälliseen tutkimukseen sopivat kysymykset olivat suljettuja kysymyksiä, jotta vastaajien vastauksia 

voitiin tarvittaessa vertailla. Kysely sisälsi osittain eriäviä kysymyksiä esimiehille ja työntekijöille tai 

kysymyksen asettelu oli erilainen vastaajasta riippuen. Näin voitiin nähdä mahdollisia eroja saman 

työpisteen esimiesten ja työntekijöiden näkemysten välillä samasta asiasta. Kysymysten yhteys 

teoriaan on nähtävissä liitteessä 2. 

Kyselyä muokattiin pariin otteeseen mm. poistamalla, tiivistämällä, lisäämällä ja tarkentamalla ky-

symyksiä tai muokkaamalla kysymys laadullisesta määrälliseksi. Kysymykset aseteltiin niin, ettei 

vastaajille synny ennakkokäsityksiä tai syy-seuraussuhteita kysymysten perusteella, jotta vastaajat 

vastaavat omien näkemystensä kautta. Vastaajilta kysyttiin mm. esimerkkiä tilanteesta, missä hei-

dän mielestään he ovat itse johtaneet tai heitä on johdettu esimerkillä, mutta esimerkkijohtami-

sen käsitettä avattu vastaajille tarkemmin. Koska kysely haluttiin pitää käyttäjäystävällisenä, ker-

rottiin vastaajille aika-arvio kyselyn vastaamiselle, jottei kyselyyn vastaamista jätetä kesken. 
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Kysely aloitettiin taustamuuttujien valinnalla, joiksi valikoituivat sukupuoli, ikä, työvuodet yrityk-

sen palveluksessa, työpiste, työn kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus sekä mihin aikaan päivästä työtä 

tehdään. Lisäksi esimiehiltä kerättiin tieto siitä, kauanko he ovat toimineet esimiehenä tässä yri-

tyksessä. Nämä tiedot kerättiin, jotta poikkeavien vastausten kohdalla voitiin poikkeavasti vastan-

neita henkilöitä verrata muihin. 

Tutkimus sisältää vaikutteita laadullisesta ja määrällisestä tutkimusotteesta, joten kysymysten ai-

heet valikoituivat kerätyn teoria-aineiston pohjalta peilaten myös asetettuihin tutkimuskysymyk-

siin, kuten määrällisessä tutkimuksessa ja teoriaohjautuvassa tai -lähtöisessä laadullisessa tutki-

muksessa on tapana. Koska tutkittava ilmiö on osittain tuttu, muodostettiin kysymykset 

määrällisiksi tapauksissa, joiden syy-seuraussuhteet oli tunnettuja ja avoimeksi niissä tapauksissa, 

missä haluttiin kerätä vastaajilta näkemyksiä ja mielipiteitä. 

Kyselyn määrällisessä osiossa vastaajaa pyydettiin arvioimaan joko omaa suoritustaan (esimies) tai 

oman esimiehensä suoritusta (työntekijät) Likertin asteikon mukaisesti (asteikolla 1-5) eri väittä-

mien kohdalla. Asteikossa 1 tarkoitti ”täysin eri mieltä” ja 5 tarkoitti ”täysin samaa mieltä”. Näissä 

väittämissä aiheet määräytyivät teoriaosuuden pohjalta siten, että jokaiseen tutkimuskysymyk-

seen saataisiin vastauksia. Osa väittämistä oli suoraan Rubanovitschin ja Aallon teoksesta (2007), 

missä lueteltiin myynnin johtajan tärkeitä tehtäviä, joita olivat mm. alaisiin tutustuminen, alaisten 

innostaminen, hyvän yhteishengen luominen, huippusuoritusten vaatiminen, toiminnan tasalaa-

tuisuuden varmistaminen, asiakkaiden hankkiminen sekä myynnin esteiden raivaaminen. Asiakas-

lupaukset ovat tärkeässä osassa Salmisen (2014) teoriaa myynnin johtamisessa, joten ilmaiseeko 

esimies niitä alaisilleen, otettiin mukaan kyselyyn. Muilla väitteillä mitattiin enemmän suoraan esi-

merkillä johtamisen osa-alueisiin kuuluvia asioita, kuten ”walk the talkia”, uskottavuutta, luotta-

muksen osoittamista, vuorovaikutustaitoja, vastuuta, vaikutusvaltaa sekä kunnioitusta. 

Avoimet kysymykset, joiden tarkoituksena oli syventää ymmärrystä ilmiöstä, alkoivat vain esimie-

hille suunnatulla kysymyksellä ”kerro omin sanoin, kuinka päädyit esimieheksi”, sen vuoksi, että 

haluttiin kartoittaa esimiehen motiivia johtamiseen. Jos esimieheksi on päädytty vääristä syistä, 

voi se vaikuttaa johtamistyyliin, kuten Erämetsä (2009) asiaa ilmaisee. Seuraava avoin kysymys 

”kerro omin sanoin mieleenpainuvasta johtamisesta” oli suunnattu molemmille ryhmille ja sillä py-

rittiin saamaan esimerkkejä mieleenpainuvasta johtamisesta, sillä ajatuksella, että se jo itsessään 
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voisi sisältää esimerkillä johtamista. Myös kyselyn viimeinen kysymys ”palataan vielä lopuksi en-

simmäiseen avoimeen kysymykseen: Onko sinulle tullut mieleen jotain toista mieleenpainuvaa ti-

lannetta johtamisesta tai haluatko muuttaa/tarkentaa jo antamaasi tarinaa” johdatteli vastaajia 

miettimään aihetta uudestaan kyselyn tuomien näkökulmien kautta. 

Seuraavien kysymysten perusteella pyrittiin saamaan suoria vastauksia tutkimuskysymykseen 

”mitä on esimerkillä johtaminen?”. Niistä ensimmäinen oli muotoiltu molemmille ryhmille sopi-

viksi ja siinä kysyttiin suoraan tilanteesta, missä he ovat itse johtaneet tai heitä on johdettu esi-

merkillä. Kysymykset oli muotoiltu seuraavasti ”kerro esimerkki tilanteesta, jossa johdit esimer-

killä/näytit esimerkkiä” ja ”kerro esimerkki tilanteesta, missä sinua johdettiin esimerkillä”. Myös 

seuraava kysymys työntekijöille liittyi esimerkillä johtamiseen, kun kysyttiin ”miten ja mistä asi-

oista haluaisit, että esimiehesi näyttää esimerkkiä”.  

Kysymyksessä ”mikä tekee mielestäsi uskottavan johtajan” kerättiin esimerkkejä uskottavuudesta 

johtamisessa, jolla pyrittiin saamaan vastauksia suoraan tutkimuskysymykseen ”Mitä on uskottava 

esimerkillä johtaminen/ Miten uskottava esimerkillä johtaminen konkretisoituu?”. Uskottavuuden 

merkitys nousi mm. Kouzesin ja Posnerin (2007) johtamismallissa, joka perustuu siihen, että uskot-

tavuus on johtajuuden perusta. Kouzesin ja Posnerin malli esimerkillä johtamisesta painottaa, että 

esimiehen tulee tunnistaa omat arvonsa, osoittaa niitä työssään ja myös auttaa organisaation jäse-

niä tunnistamaan organisaation yhteiset arvot. Tämän vuoksi kysymys ”mitkä ovat sinun henkilö-

kohtaiset arvosi” on tärkeä osa tutkimusta, koska sen pohjalta tutkittiin, ovatko arvot samoja esi-

miesten, työntekijöiden ja organisaation välillä. 

Seuraava kysymys johdatteli vastaajia miettimään työyhteisön luottamuksen kulttuuria, joka ilme-

nee Aarnikoivun (2008, 49) mukaan siinä kommunikoidaanko organisaatiossa avoimesti vai vältte-

levästi. Kysymys oli laaja ja se kuului seuraavasti: ”Viestitäänkö työpaikallasi pääsääntöisesti avoi-

mesti vai välttelevästi? Osaatko sanoa mistä tämä johtuu? Voit kertoa esimerkkejä työpaikkasi 

viestinnästä”. Kysymys oli muotoiltu näin, sillä haluttiin ymmärtää syitä vuorovaikutuksen taus-

talla, jos se liittyisi esimerkiksi suoraan esimieheen. 
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Luottamus on iso osa esimiehen ja työntekijän välistä suhdetta, jota puolustavat mm. Ristikangas 

ja Ristikangas teoksessaan sanoen johtajuuden olevan luottamusbisnestä. Kyselyn seuraavissa ky-

symyksissä työntekijöille pyrittiinkin saamaan vastauksia siihen, mikä saa heidät luottamaan esi-

mieheen ja mikä puolestaan on luottamuksen esteenä. Kysymykset oli muotoiltu seuraavasti: 

”mikä saa sinut luottamaan esimieheesi” sekä ”entä mikä puolestaan estää sinua luottamasta esi-

mieheesi”. Luotettavuutta kysyttiin myös esimiehiltä kysymyksellä ”miten osoitat olevasi luotet-

tava esimies”. Tässäkin tarkoituksena oli saada mahdollista vertailua esimiesten ja työntekijöiden 

vastausten välillä. 

Iso osa johtamista on vaikutusvallan oikea käyttö. Jotkut esimiehet käyttävät valtaansa väärin, jo-

ten tätäkin asiaa haluttiin kysyä tutkimuksessa. Vaikutusvalta ja valta itsessään ovat keskeisiä mm. 

Jäppisen (2012) teoriassa työyhteisön kehittämisen kannalta katsottuna. Tähän aiheeseen haluttiin 

vastauksia molemmilta ryhmiltä, jotta vertailu oli taas mahdollista. Työntekijöiltä kysyttiin ”miten 

esimiehesi valta/vaikutusvalta mielestäsi ilmenee” ja esimiehille sama kysymys oli muotoiltu ”mi-

ten valtasi/vaikutusvaltasi mielestäsi ilmenee”. Myös esimiehille suunnatulla kysymyksellä ”millai-

sia vallankäytön keinoja olet joutunut käyttämään esimiehenä” liittyi aiheeseen ja sillä pyrittiin 

saamaan vastauksia työyhteisön toiminnasta ja ilmapiiristä, sekä esimiehen tavasta johtaa. Vallan-

käyttö on osa esimerkin näyttämistä ja se vaikuttaa ilmapiiriin sekä työntekijöiden kuvaan esimie-

hestä, kuten Aarnikoivu (2008) asian ilmaisee muodollisen ja persoonallisen vallan kautta. 

Seuraavilla kysymyksillä kerättiin vastauksia viimeiseen tutkimuskysymykseen ”miten esimerkillä 

johtamista tulisi kehittää, jotta asiakaspalvelu olisi sujuvampaa” kartoittaen vastaajien näkemyksiä 

asiakaspalveluun liittyvistä asioista. Kysymykset oli suunnattu molemmille ryhmille ja ne olivat 

”kerro omin sanoin, mikä on mielestäsi tärkeintä asiakaspalvelussa” ja ”mitkä asiat työpaikallasi 

ovat hyvän asiakaspalvelun esteenä”. Jälkimmäisellä kysymyksellä pyrittiin saamaan myös konk-

reettisia esimerkkejä, jota tutkimukseen osallistuvat ryhmät voivat halutessaan kehittää. Esimie-

hen vastuulla on luoda puitteet hyvälle asiakaspalvelulle ja saada alaisensa ymmärtämään, että 

kaikki mitä yrityksessä tehdään, on sitä tukevaa toimintaa, kuten Salminen (2014) asian ilmaisee. 

Kyselyn kaikkiin kysymyksiin tuli vastata, jotta kyselyssä pääsee eteenpäin. Tällä pyrittiin saamaan 

jokaiseen avoimeen kysymykseen vastauksia. Kysely testattiin ennen lähettämistä, minkä perus-
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teella saatiin rakentavaa palautetta kyselyn parantamiseksi. Palautteen mukaan kysely oli pääpiir-

teittäin sujuva ja eteni loogisesti, mutta se sisälsi muutaman kirjoitusvirheen sekä vaati muutaman 

lausemuodon selkeyttämisen. Kyselylle annettu aika-arvio (30 min) piti todella hyvin paikkaansa, 

sillä testivastaajalla meni vastaamiseen 28 minuuttia. Tutkimuksen kysely liitteenä 1. 

Aineistonkeruu  

Aineistonkeruu aloitettiin perjantaina 26.3.2021 ja kysely oli auki seuraavan viikon torstaille 

1.4.2021 klo 23:59 saakka. Kyselyä ei pidetty auki pääsiäisviikonloppuna, vaan se avattiin uudes-

taan tiistaina 6.4.2021 ja ulottui perjantaille 9.4.2021 asti, koska huomattiin ettei toinen esimies, 

eikä toisen tiimin työntekijät olleet vastanneet kyselyyn. Tiimeihin kuuluu yhteensä 85 henkilöä 

esimiehet mukaan lukien ja vastauksia kertyi yhteensä 40, joten vastausprosentiksi saatiin 47%. 

Kassan puolella työntekijöitä on yhteensä 65 ja vastauksia heiltä kertyi 25, joten vastausprosentti 

oli 38,5%. Kampaamon vastausprosentti oli 75%: heillä työskentelee 20 henkilöä, joista 15 vastasi 

kyselyyn. 

Kyselyn kaikki vastaukset kerättiin yhteen dokumenttiin ja kampaamontyöntekijöiden ja kassa-

työntekijöiden vastaukset myös eriteltiin omiin dokumentteihin. Taustamuuttujista kertovat taulu-

kot saatiin suoraan Webropolista ja ne tulkittiin siten, että vastauksia voitiin tarkastella suhteessa 

kaikkiin vastaajiin tai omiin kollegoihin. Varsinkin itse tutkimuksen vastausten erottelu kampaa-

mon ja kassan kesken oli tärkeää, jotta voitiin havaita näkemysten mahdollisia samankaltaisuuksia 

ja eroavaisuuksia esimiesten ja alaisten kesken: kampaamon esimiehen vastausten vertailu kassa-

työntekijöiden vastauksiin ei olisi tuottanut luotettavaa aineistoa, koska henkilöt eivät työskentele 

keskenään. 

Strukturoitujen väittämien kohdalla Webropolista tuotiin taulukoita, jotka itsessään kertoivat, mi-

ten vastaukset jakautuivat, Professional Statistics -analysointityökalulla vastauksista toteutettiin 

ristiintaulukointia ja lisäksi vastaukset kerättiin Excel-taulukkoon havaintomatriisiksi. Vastauksia 

tulkittiin väittämä kerrallaan enimmäkseen keskiarvon kautta, mutta poikkeavuudet, esimerkiksi 

asteikon numerot, joihin tuli vähiten vastauksia, näkyivät havaintomatriisissa. Kuviossa 4 näemme 

esimerkin havaintomatriisista, johon nämä poikkeavuudet on merkitty punaisella. Esimerkissä on 
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havaittavissa myös esimiehen vastaukset, jotka on alleviivattu sinisellä. Esimiehen vastauksia ver-

rattiin työntekijöiden vastauksien jakaumaan, jotta nähtiin vastausten samankaltaisuuksia ja poik-

keavuuksia. 

 

Kuvio 4. Esimerkki havaintomatriisista 

Jokaisen avoimen kysymyksen vastaukset listattiin allekkain kysymyksittäin ja vastaukset luettiin 

läpi, minkä jälkeen tyhjät, ”en osaa sanoa” ja muut sisällyksettömät vastaukset poistettiin. Tämän 

jälkeen aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti aineisto redusoitiin, eli vastauksista etsittiin 

ja merkittiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka listattiin mahdollisten samankaltaisuuksien ja erilaisuuk-

sien etsimisen vuoksi. Seuraavaksi aineisto klusteroitiin, eli pelkistettyjä ilmauksia ryhmiteltiin niin, 

että samankaltaiset ilmaukset yhdisteltiin alaluokiksi, jotka nimettiin sisältöä kuvaaviksi. Alaluokat 

nimettiin teoriaohjaavasti, eli ilmauksista etsittiin yhteyksiä teoriaan. Klusterointia seurasi abstra-

hointi, jossa alaluokissa oleva tutkimuksen kannalta oleellinen tieto yhdistettiin yläluokkiin. Seu-

raavaksi yläluokkia yhdisteltiin teoriasta tulleisiin pääluokkiin, kuten teoriaohjaavassa sisällönana-

lyysissä on tapana. Joitakin pääluokkia yhdisteltiin vielä yhdistäviin luokkiin, jotta aineisto saatiin 

yhdistettyä teoriaan mahdollisimman tarkasti. Esimerkki pelkistämisestä on nähtävillä kuviossa 5. 

Vahvistaa 

alaisten 

itsevarmuutta

Kannustaa 

työtehtävissä

Kannustaa 

kehittämään 

osaamista

Vaatii 

huippusuorituksia

Varmistaa toiminnan 

korkean 

tasalaatuisuuden

Auttaa muita 

saamaan asiakkaita

Sitouttaa 

alaisia

4 5 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 4 4 4 4

5 5 5 4 5 1 2

5 5 5 4 5 5 5

3 4 4 3 4 3 3

5 5 5 5 5 5 5

2 2 4 4 4 3 3

5 5 5 5 5 4 5

5 5 5 5 5 3 3

5 5 4 3 5 5 5

5 4 4 3 4 3 4

5 5 5 4 4 3 3

5 5 5 4 4 5 5

5 5 5 3 5 3 3

5 5 5 3 4 3 5

4 5 4 2 4 5 5

5 5 5 3 5 2 2

3 4 3 4 3 3 3

4 3 3 2 2 3 4
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Kuvio 5. Esimerkki pelkistämisestä 

5.2 Näkemyksiä esimerkillä johtamisesta 

Kyselyyn vastasi yhteensä 40 henkilöä: 25 kassatyöntekijää ja 15 kampaamon työntekijää, joista 38 

on työntekijää ja kaksi esimiestä. Kyselyn vastaajista 90% on naisia ja 10% miehiä, tarkemmin 36 

naista ja neljä miestä. Kaikki kampaamon vastaajat ja kassan esimies ovat naisia, joten nämä neljä 

miestä kuuluvat kassatyöntekijöihin.  

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma 

 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Kysymys

Johtaminen on vaikuttamista

Johdonmukainen johtaminen

Hyvät vuorovaikutustaidot

Alaisten huomioiminen

Asiakastilanteet

Alaisten huomioiminen

Konkreettinen esimerkki

Apu arjessa

Asiakaskohtaamiset

Kaikesta toiminnasta yrityksessä

Asemansa osoittaminen

Ryhmää koskevissa säännöissä ja toimintatavoissa

Muiden huomioonottaminen

Kunnioitus muita kohtaan

Avoimuus

Työstä suoriutuminen kunnialla

Avoimesti

Pääsääntöisesti avoimesti

Esimiehen toiminta

Alaisten huomioiminen

Hyvät käytöstavat

Epälojaalisuus työnantajalle

Toiminta epälinjassa

Epäasiallinen kohtelu

Esimiehen olemus

Käytännön asiat

Alaisten huomioiminen

Johdonmukaisuus

Alaisten huomioiminen

Työstä pitäminen

Hyvät vuorovaikutustaidot

Esimiehen vallan ilmentyminen

Uskottava johtaminen

E
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u
?

Esimiehen luottamuksen osoittaminen

12. Kerro omin sanoin 

mieleenpainuvasta johtamisesta

20. Mikä estää luottamasta?

22., 23., 24. Miten valta/vaikutusvalta 

ilmenee? Mitä vallankäytön välineitä 

olet joutunut käyttämään?

16. Mikä tekee mielestäsi johtajasta 

uskottavan?

Mallin näyttäminen

13. 14. Miten olet johtanut/miten 

sinua on johdettu esimerkillä?

15. Miten ja mistä asioista haluaisit, 

että esimiehesi näyttää esimerkkiä? 

17. Mitkä ovat arvosi?

18. Viestitäänkö työpaikalla avoimesti 

vai välttävästi?

19. 21. Miten osoitat luottamusta 

alaisillesi? Mikä saa sinut luottamaan 

esimieheesi?

Yhteensä

n Prosentti n Prosentti n Prosentti

18-28 11 28,9 % 0 0 % 11 27,5 %

29-39 11 28,9 % 0 0 % 11 27,5 %

40-50 11 28,9 % 2 100 % 13 32,5 %

51-61 5 13,2 % 0 0 % 5 12,5 %

62+ 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Yhteensä 38 2 40

Ryhmä 1 Ryhmä 2
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Vastaajien ikäjakauma on nähtävillä taulukossa 1, josta on havaittavissa, että iät vaihtelevat 

ikävuosien 18-61 välillä, mutta suurin osa on 40-50 vuotiaita (32,5%), johon lukeutuivat myös 

molemmat esimiehet (ryhmä 2). 

Taulukko 2. Palveluvuodet Keskimaalla 

 

Kysymyksissä työsuhteen kestosta ja kokoaikaisuudesta vastaukset jakautuivat oletetusti. Taulu-

kosta 2 näemme, että suurin osa on työskennellyt Keskimaan palveluksessa jo yli 10 vuotta (35%), 

johon kuuluu vain kassatyöntekijöitä ja heistäkin yli puolet (56%). Kampaamon työntekijät jakau-

tuivat tasan 1-3 vuoden ja 7-10 vuoden kesken (33%). Taulukon 4 tietojen perusteella voidaan 

puolestaan havaita, että vastaajista kokoaikaisena työskentelee 45% ja osa-aikaisena 55%. Osa-

aikaisista vastaajista 16 ihmistä työskentelee kassatyöntekijänä, 6 ihmistä kampaamossa ja mo-

lemmilla osastoilla 9 ihmistä työskentelee kokoaikaisena.  

Taulukko 3. Työpisteen suhde työsuhteeseen 

 

Osasta taustamuuttujista oli kätevää tarkastella ristiintaulukoinnin keinoin, koska taulukosta näkee 

hyvin vastausten jakautumisen eri osastojen vastaajien kesken, kuten voi havaita taulukoista 2,3 ja 

All

% % N % N

N=40 N=25 N=15

: 0-6 kk 5 0 0 13,33 2

: 7-12 kk 2,5 0 0 6,67 1

: 1-3 vuotta 27,5 24 6 33,33 5

: 4-6 vuotta 12,5 12 3 13,33 2

: 7-10 vuotta 17,5 8 2 33,33 5

: Yli 10 vuotta 35 56 14 0 0

KampaamossaKassalla

Millä osastolla työskentelet Keskimaalla?

Kauanko olet työskennellyt 

Keskimaalla?

All

% % N % N

Toimitko N=40 N=25 N=15

: Kokoaikaisena 45 36 9 60 9

: Osa-aikaisena 55 64 16 40 6

KampaamossaKassalla

Millä osastolla työskentelet Keskimaalla?
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4. Taulukko 4 kertoo, että kampaamon työntekijät tekevät vain päivävuoroa, kun taas kassapuo-

lelta suurin osa tekee aamuvuoroa (44%) ja toiseksi eniten iltavuoroa (32%).  

Taulukko 4. Vuorotyön jakautuminen viimeisen vuoden aikana 

 

5.2.1 Kampaamon tulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 15 kampaamon työntekijää, esimies mukaan lukien. Esimies on toiminut 

esimiehenä Keskimaalla vuodesta 2011 lähtien. Suurin osa kampaamon työntekijöistä on työsken-

nellyt Keskimaalla yhdestä kolmeen vuotta tai jopa seitsemästä kymmeneen vuotta, joten esimie-

hen toiminta on tässä mielessä alaisille tuttua. 

Ristiintaulukointi 

Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajien tuli arvioida esimiehen tehtäviin kuuluvien väittämien 

toteutumista Likert-asteikon mukaisesti. Työntekijöiden tuli pohtia väittämien toteutumista oman 

lähiesimiehen kohdalla ja esimiehen tuli arvioida omaa suoriutumistaan. Väittämiä oli 28 ja vas-

tausten keskiarvo vaihteli 4,71 ja 3,36 välillä. Havaintomatriisista oli mahdollista huomata myös 

sellaisia henkilöitä, joiden vastaukset poikkesivat huomattavan usein muiden vastauksista. Kam-

paamossa tällaisia henkilöitä oli kaksi. Syinä eriäviin mielipiteisiin toisen vastaajan kohdalla saattoi 

olla vastaajan ikä (40-50 vuotta) tai vuodet keskimaalla (0-6kk). Toisen poikkeavasti vastanneen 

henkilön kohdalla syyt eivät ole havaintomatriisin perusteella havaittavissa, sillä hän kuului kaik-

kien taustamuuttujien puolesta enemmistöön. 

All

% % N % N
Mitä vuoroa teet eniten 

(mieti viimeisintä 12kk)? N=40 N=25 N=15

: Aamu 30 44 11 6,67 1

: Päivä 50 24 6 93,33 14

: Ilta 20 32 8 0 0

: Yö 0 0 0 0 0

KampaamossaKassalla

Millä osastolla työskentelet Keskimaalla?
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Puolet strukturoiduista väittämistä olivat väitteitä, joilla mitattiin esimerkillä johtamisen osa-aluei-

siin kuuluvia asioita ja tulosten mukaan asiat ovat pääasiassa kunnossa, sillä keskiarvot näiden ky-

symysten kohdalla vaihtelivat 4,71 ja 3,57 välillä.  

Taulukko 5. ”Walk the talkin” ilmentyminen  

 

Väittämät toimii itse samalla tavalla, kuin ”ohjaa/opettaa” ja seisoo sanojensa takana haasteelli-

sissakin tilanteissa liittyivät ”walk the talk” -käytäntöön ja uskottavuuteen. Keskiarvot näissä väit-

tämissä olivat 4,13 ja 4,2, joten tuloksista voidaan päätellä esimiehen toimivan samalla tavalla, 

kuin hän ohjaa ja seisovan sanojensa takana myös haasteellisissa tilanteissa. Tarkemman vastaus-

ten jakautumisen voimme nähdä taulukossa 5. Taulukosta on huomattavissa, että väitteen toimii 

itse samalla tavalla, kuin ”ohjaa/opettaa” kohdalla yksi vastauksista poikkeaa muista ja väitteen 

seisoo sanojensa takana haasteellisissakin tilanteissa poikkeavia vastauksia on kaksi. 

% N % N % N

Toimii itse samalla tavalla 

kuin ”ohjaa/opettaa” N=15 N=1 N=14

: 1 0,00 0 0 0 0 0

: 2 6,67 1 0 0 7,14 1

: 3 20,00 3 0 0 21,43 3

: 4 26,67 4 0 0 28,57 4

: 5 46,67 7 100 1 42,86 6

: keskiarvo 4,13 5 4,07

% N % N % N

Seisoo sanojensa takana 

haasteellisissakin 

tilanteissa N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 13,33 2 0 0 14,29 2

: 4 53,33 8 0 0 57,14 8

: 5 33,33 5 100 1 28,57 4

: keskiarvo 4,2 5 4,14

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 6. Kehittämistä johdettavien tasa-arvoisessa kohtelemisessa 

 

Väittämät osoittaa alaisille luottamusta ja kohtelee alaisia samalla tavalla (tasa-arvoisesti) mittasi-

vat esimiehen kunnioitusta alaisiaan kohtaan ja vastausten keskiarvoksi saatiin 4,27 sekä 3,80. 

Taulukosta 6 voi nähdä vastausten jakautumisen olleen vaihtelevaa, mutta suurimman osan vas-

tauksista olleen vaihtoehdossa 4 molempien väittämien kohdalla. Taulukossa 6 on kuvattuna myös 

väittämän osaa kertoa yrityksen arvot ja niiden merkityksen työlle ristiintaulukointi, missä on näh-

tävillä myös keskiarvo 4,67 ja yksi poikkeava vastaus vaihtoehdossa 3. Taulukoiden perusteella 

voimme sanoa, että esimies osoittaa luottamustaan alaisiinsa heille kiitettävästi, esimiehen tasa-

arvoinen kohtelu toteutuu hyvin, mutta ei kiitettävästi, ja että esimies osaa kertoa yrityksen ar-

voista ja niiden merkityksestä työlle kiitettävästi. 

% N % N % N

Osoittaa luottamustaan N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 60,00 9 100 1 57,14 8

: 5 33,33 5 0 0 35,71 5

: keskiarvo 4,27 4 4,29

% N % N % N

Kohtelee johdettaviaan 

tasa-arvoisesti N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 7 1 0 0 7 1

: 3 20,00 3 0 0 21,43 3

: 4 60,00 9 100 1 57,14 8

: 5 13,33 2 0 0 14,29 2

: keskiarvo 3,8 4 3,79

% N % N % N

Osaa kertoa yrityksen 

arvot ja niiden 

merkityksen työlle N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 20,00 3 0 0 21,43 3

: 5 73,33 11 100 1 71,43 10

: keskiarvo 4,67 5 4,64

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 7. Kehittämistä muiden inpsiroimisessa 

 

Valtaan, vaikutusvaltaan ja vastuuseen liittyvät väittämät ottaa vastuuta koko tiimin puolesta, on 

riittävän pätevä ammatillisesti ja inspiroi muita. Taulukossa 7 on kuvattuna, kuinka vastaukset ja-

kautuivat kunkin väittämän kohdalla. Taulukoiden perusteella voimme sanoa, että esimies ottaa 

vastuuta koko tiimin puolesta ja on ammatillisesti pätevä, mutta muiden inspiroimisessa hänellä 

on vielä kehittämisen varaa. 

 

% N % N % N

Ottaa vastuuta koko 

tiimin puolesta N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 33,33 5 0 0 35,71 5

: 5 60,00 9 100 1 57,14 8

: keskiarvo 4,53 5 4,5

% N % N % N

On ammatillisesti pätevä
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 0,00 0 0 0 0,00 0

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 33,33 5 0 0 35,71 5

: keskiarvo 4,33 4 4,36

% N % N % N

Inspiroi muita N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 46,67 7 0 0 50,00 7

: 4 46,67 7 100 1 42,86 6

: 5 6,67 1 0 0 7,14 1

: keskiarvo 3,6 4 3,57

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 8. Luotettavuuden ilmentäminen 

 

Väittämät on rehti (aidosti oma itsensä ja rehellinen, on helposti lähestyttävä, kannustaa alaisia 

työtehtävissä sekä kannustaa alaisia kehittämään osaamista mittasivat luotettavuuden ilmentä-

mistä. Näiden väittämien tulokset on nähtävillä taulukoissa 8 ja 9. Väittämän on rehti (aidosti oma 

itsensä ja rehellinen) kohdalla voimme havaita vastausten vaihtelevan runsaasti ja vaikka keskiarvo 

on hyvä (4,53) vastauksia on kertynyt myös vaihtoehdoille 2 ja 3. Keskiarvon mukaan voimme sa-

noa asian olevan kunnossa, vaikka kaikki eivät olekaan tästä samaa mieltä. Väittämällä on helposti 

lähestyttävä on korkein keskiarvo 4,67 ja sen voimmekin sanoa olevan kunnossa, myös sen perus-

teella, että suurin osa vastauksista on vaihtoehdossa 5. 

% N % N % N

On rehti (aidosti oma 

itsensä ja rehellinen) 
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 7 1 0 0 7 1

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 13,33 2 0 0 14,29 2

: 5 73,33 11 100 1 71,43 10

: keskiarvo 4,53 5 4,5

% N % N % N

On helposti 

lähestyttävä N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 0,00 0 0 0 0,00 0

: 4 33,33 5 100 1 28,57 4

: 5 66,67 10 0 0 71,43 10

: keskiarvo 4,67 4 4,71

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 9. Muiden kannustaminen 

 

Taulukosta 9 voimme nähdä, että väite kannustaa työtehtävissä ja kannustaa kehittämään osaa-

mista keskiarvot ovat samat 4,27 vaikka kysymysten vastaukset ovat jakautuneet hieman eriävästi. 

Molempien väittämien kohdalla voidaan kuitenkin todeta, että asia on esimiehen kohdalla kun-

nossa, vaikka vastauksia on jakautunut kolmeen eri vaihtoehtoon. 

Taulukko 10. Kehitettävää avoimessa ja selkeässä viestinnässä 

 

% N % N % N

Kannustaa 

työtehtävissä N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 60,00 9 100 1 57,14 8

: 5 33,33 5 0 0 35,71 5

: keskiarvo 4,27 4 4,29

% N % N % N

Kannustaa 

kehittämään osaamista N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 13,33 2 0 0 14,29 2

: 4 46,67 7 100 1 42,86 6

: 5 40,00 6 0 0 42,86 6

: keskiarvo 4,27 4 4,29

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

% N % N % N

Viestii avoimesti ja 

selkeästi N=15 N=1 N=14

: 1 7 1 0 0 7 1

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 26,67 4 0 0 28,57 4

: 4 46,67 7 100 1 42,86 6

: 5 20,00 3 0 0 21,43 3

: keskiarvo 3,73 4 3,71

% N % N % N

Antaa muillekin tilaa 

puhua N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 7 1 0 0 7 1

: 3 13,33 2 0 0 14,29 2

: 4 40,00 6 100 1 35,71 5

: 5 40,00 6 0 0 42,86 6

: keskiarvo 4,13 4 4,14

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Viimeisillä esimerkillä johtamisen osa-alueisiin kuuluvilla väitteillä mitattiin esimiehen viestintä- ja 

vuorovaikutustaitoja. Väittämät viestii avoimesti ja selkeästi ja antaa muillekin tilaa puhua vas-

taukset vastauksien jakautuminen on kuvattuna taulukossa 10, josta voimme nähdä, kuinka mo-

lempien väittämien kohdalla vastaukset jakautuivatkin paljon. Tulosten perusteella voidaan to-

deta, että esimies antaa muille tilaa puhua, mutta että hänellä on parantamisen varaa avoimessa 

ja selkeässä viestinnässä. 

Taulukko 11. Kehitettävää muiden innostamisessa 

 

Loput väittämistä koskivat asiakaspalvelua ja myyntiä, sekä niiden johtamista. Niistä kolmetoista 

oli suoraan Rubanovitschin ja Aallon teoksesta, missä lueteltiin myynnin johtajan tärkeitä tehtäviä. 

Näiden väittämien keskiarvot olivat välillä 4,4 ja 3,33. Näistä väittämistä kolme ensimmäistä olivat 

väittämät tutustuu alaisiinsa, innostaa muita ja luo hyvää yhteishenkeä, joiden vastauksien jakau-

tumiset ja keskiarvot voimme nähdä taulukossa 11. Vastausten perusteella voidaan todeta, että 

% N % N % N

Tutustuu alaisiinsa N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 0,00 0 0 0 0,00 0

: 4 60,00 9 100 1 57,14 8

: 5 40,00 6 0 0 42,86 6

: keskiarvo 4,4 4 4,43

% N % N % N

Innostaa muita N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 20,00 3 0 0 21,43 3

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 13,33 2 0 0 14,29 2

: keskiarvo 3,93 4 3,93

% N % N % N

Luo hyvää 

yhteishenkeä N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 26,67 4 0 0 28,57 4

: keskiarvo 4,2 4 4,21

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä



59 
 

 

esimies tutustuu alaisiinsa ja luo hyvää yhteishenkeä, mutta hänellä on hiukan parantamisen varaa 

muiden innostamisessa. 

Taulukko 12. Kehitettävää huippusuoritusten vaatimisessa 

 

Seuraavan kolmen väittämän kehittää ja uudistaa ryhmän toimintatapoja, vahvistaa alaisten itse-

varmuutta ja vaatii huippusuorituksia vastausten jakautumisen voimme nähdä taulukossa 12. Vas-

tausten perusteella voidaan todeta, että esimies kehittää ja uudistaa ryhmän toimintatapoja ja 

vahvistaa alaisten itsevarmuutta, mutta hän ei vaadi huippusuorituksia, mikä ei välttämättä ole ne-

gatiivinen asia. Huippusuoritusten vaatiminen kuuluu myynnin johtamiseen ja vastaajat ovat asia-

kaspalvelijoita, eivät myyjiä. 

% N % N % N

Kehittää ja uudistaa 

ryhmän toimintatapoja N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 13,33 2 0 0 14,29 2

: 4 73,33 11 100 1 71,43 10

: 5 13,33 2 0 0 14,29 2

: keskiarvo 4 4 4

% N % N % N

Vahvistaa alaisten 

itsevarmuutta N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 20,00 3 0 0 21,43 3

: 4 53,33 8 100 1 50,00 7

: 5 26,67 4 0 0 28,57 4

: keskiarvo 4,07 4 4,07

% N % N % N

Vaatii huippusuorituksia
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 13 2 0 0 14 2

: 3 40,00 6 100 1 35,71 5

: 4 46,67 7 0 0 50,00 7

: 5 0,00 0 0 0 0,00 0

: keskiarvo 3,33 3 3,36

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 13. Kehitettävää myynnin johtamisessa 

 

Taulukossa 13 on kuvattu seuraavan kolmen väittämän vastausten jakautuminen, jotka olivat var-

mistaa toiminnan korkean tasalaatuisuuden, auttaa muita saamaan asiakkaita ja sitouttaa alaisia. 

Taulukon perusteella voidaan huomata, että esimiehellä on kaikkien kohdalla parannettavaa. Hän 

varmistaa toiminnan korkeaa tasalaatuisuutta, auttaa muita saamaan asiakkaita ja sitouttaa alaisi-

aan tyydyttävästi, mutta ei kiitettävästi. 

% N % N % N

Varmistaa toiminnan 

korkean tasalaatuisuuden
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 33,33 5 0 0 35,71 5

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 0,00 0 0 0 0,00 0

: keskiarvo 3,67 4 3,64

% N % N % N

Auttaa muita saamaan 

asiakkaita N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 40,00 6 0 0 42,86 6

: 4 46,67 7 100 1 42,86 6

: 5 13,33 2 0 0 14,29 2

: keskiarvo 3,73 4 3,71

% N % N % N

Sitouttaa alaisia N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 7 1 0 0 7 1

: 3 40,00 6 0 0 42,86 6

: 4 40,00 6 100 1 35,71 5

: 5 13,33 2 0 0 14,29 2

: keskiarvo 3,6 4 3,57

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 14. Kehitettävää asiakaspalvelun esteiden raivaamisessa 

 

Taulukossa 14 on kuvattuna väittämien raivaa asiakaspalvelun esteitä, antaa konkreettisia ohjeita 

sekä noudattaa konseptia seurannan, palautteen ja yhteistapaamisten suhteen vastausten jakau-

tumisen ja niiden keskiarvot. Vastausten perusteella huomataan, että esimies antaa konkreettisia 

ohjeita ja noudattaa konseptia seurannan, palautteen ja yhteistapaamisten suhteen, mutta hä-

nellä on parantamisen varaa asiakaspalvelun esteiden raivaamisessa. Asiakaspalvelun esteet voivat 

olla sellaisia asioita, mihin esimies ei edes pysty vaikuttamaan. 

% N % N % N

Raivaa asiakaspalvelun 

esteitä N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 7 1 0 0 7 1

: 3 20,00 3 0 0 21,43 3

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 6,67 1 0 0 7,14 1

: keskiarvo 3,73 4 3,71

% N % N % N

Antaa konkreettisia ohjeita
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 6,67 1 0 0 7,14 1

: 4 53,33 8 0 0 57,14 8

: 5 40,00 6 100 1 35,71 5

: keskiarvo 4,33 5 4,29

% N % N % N

Noudattaa konseptia 

seurannan, palautteen ja 

yhteistapaamisten suhteen
N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 13,33 2 0 0 14,29 2

: 4 46,67 7 0 0 50,00 7

: 5 40,00 6 100 1 35,71 5

: keskiarvo 4,27 5 4,21

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 15. Kehitettävää tulosten seuraamiseen ohjaamisessa ja asiakaslupausten kertomisessa 

 

Taulukossa 15 näemme viimeiset kaksi väitettä, joista ensimmäinen on Rubanovitschin ja Aallon 

teoksesta ja asiakaslupaukset ovat tärkeässä osassa Salmisen teoriaa, joten aihe otettiin mukaan 

kyselyyn. Tulosten perusteella nähdään, että esimies ohjaa alaisiaan seuraamaan tulosta hyvin, ei 

kiitettävästi ja erästä hän ei ole ohjannut siihen ollenkaan. Hänellä on myös hiukan parantamisen 

varaa asiakaslupausten kertomisesta alaisilleen, vaikka keskiarvo onkin lähellä 4. Asiakaslupauksiin 

liittyvässä väitteessä mielenkiintoista on myös se, että esimies on kolmesta selvästi keskiarvosta 

poikkeavasti vastanneesta ihmisestä yksi. 

Puolistrukturoidut kysymykset 

Avoimissa kysymyksissä pyrittiin saamaan selittävämpiä vastauksia. Esimiehen ja työntekijöiden 

ajatukset asioista olivat pääsääntöisesti samoilla linjoilla. Mieleenpainuva johtaminen oli vastaa-

jien mielestä johdonmukaista johtamista hyvien vuorovaikutustaitojen mukaisesti sekä alaisten 

huomioimista ymmärtäen johtamisen olevan vaikuttamista, jopa pyrkien siihen. Eräs vastaajista 

kuvasi asiaa seuraavasti:  

Antaa työntekijälle tilaa ja luottaa sekä johtamisesta tulee aina hyvä vuorovaikutusti-
lanne.  

% N % N % N

Ohjaa seuraamaan tulosta 

(omaa tai yrityksen) N=15 N=1 N=14

: 1 7 1 0 0 7 1

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 26,67 4 0 0 28,57 4

: 4 66,67 10 100 1 64,29 9

: 5 0,00 0 0 0 0,00 0

: keskiarvo 3,53 4 3,5

% N % N % N

Osaa kertoa yrityksen 

asiakaslupaukset N=15 N=1 N=14

: 1 0 0 0 0 0 0

: 2 0 0 0 0 0 0

: 3 26,67 4 0 0 28,57 4

: 4 53,33 8 0 0 57,14 8

: 5 20,00 3 100 1 14,29 2

: keskiarvo 3,93 5 3,86

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Eräs vastaaja painotti vastauksessaan johtamisella vaikuttamista: 

Mielestäni johtajuus on valinta. Johtajuus on vaikuttamista ihmisiin. Meistä jokainen 
vaikuttaa toisiin päivittäin tiedostamatta. Johtajuus on valinta mahdollistaa asioita 
toisille. 

Esimies ja työntekijät kokivat esimerkillä johtamisen olevan pääasiassa konkreettisen avun anta-

mista arjessa asiakastilanteissa ja laitteiston toimintaan liittyvissä asioissa. Työntekijät kaipasivat 

myös muiden huomioimisessa ja ryhmää koskevien sääntöjen noudattamisessa esimiehen esi-

merkkiä. Työntekijät nostivat esiin toiveissaan myös esimiehen tavan osoittaa asemaansa ja esi-

merkkinä olemisen kaikessa yrityksen toiminnassa. Esimiehen aseman osoittamisesta sanottiin 

seuraavaa:  

- - osoittaa omalla työllään ja ammttitaidolla miksi hän on ohjaamassa muuta ryh-
mää. 

Uskottava johtaja on vastaajien mielestä sellainen, joka toimii johdonmukaisesti esimerkiksi seiso-

malla sanojensa takana ja perustelemalla valintojaan. Alaisten kunnioittaminen ja heidän puolus-

taminen koettiin myös tärkeiksi, sekä myös selkeä ulosanti ja työn tekeminen sydämellä. Eräs vas-

taajista sanoi uskottavuudesta näin:  

On askeleen edellä, jotta osaa informoida työryhmää tulevista asioista. Turvalliselta 
tuntuu, jos johtaja tietää mitä tekee. 

Kysyttäessä vastaajien henkilökohtaisista arvoista, nostettiin tärkeimmiksi muiden kunnioittami-

nen ja kohteleminen samoin, kuin itseä haluttaisi kohdeltavan, avoimuus sekä työstä suoriutumi-

nen kunnialla. Esimies korosti arvoissaan muiden kunnioittamista seuraavasti: 

Jokainen työntekijä on samanarvoinen, jokaista täytyy kuunnella, olla aidon kiinnos-
tunut jne. 

Työyhteisön viestinnästä oltiin lähes yksimielisiä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Työryh-

mässä koettiin, että heillä on hyvä ilmapiiri, missä asiat käydään läpi suoraan. Esimies on aina läsnä 

ja viestintä toimii selkeästi, avoimesti, rakentavasti ja hyvin myös uudella Workplace-alustalla. 
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Muutaman vastaajan mielestä viestintä on pääsääntöisesti avointa, eräs perusteli tätä väitettä 

näin:  

Työpaikan viestintä ei ole aina riittävää. Välillä tiedotetaan yhteisesti ja välillä vain 
osaa. 

Esimies kertoi osoittavansa luotettavuuttaan seuraavasti:  

Omalla toiminalla, olemalla työntekijälle luottamuksen arvoinen sekä johtaa johdon-
mukaisesti.  

Työntekijöiden mielestä esimies osoittaa olevansa luotettava pääsääntöisesti seisomalla sanojensa 

takana ja pitämällä lupaukset sekä myös osoittamallaan kiinnostustaan alaisia kohtaan tasapuoli-

sesti kommunikoimalla ja auttamalla heitä sekä kohtaamalla heidät yksilöinä. Työntekijöiltä kysyt-

tiin myös, mikä estäisi heitä luottamasta esimieheen, joihin vastauksiksi nousivat, että jos hän ei 

seiso sanojensa takana, on epälojaali työnantajaa kohtaan tai kohtelee alaisia epäasiallisesti, es-

täisi se luottamasta. Eräs vastaaja koki asian olevan myös ajankohtainen ja kertoi seuraavaa:  

Normaalin poikkeustilanteen vuoksi huolehtimaan laajemmin työn monista asioista. 
Joka saattaa silloin tällöin tuntua että muut asiat jäävät taka-alalle. Mutta koen sa-
malla tämän inhimilliseksi. 

Esimiehen vallan ja vaikutusvallan nähtiin ilmentyvän siten, että häneltä varmistetaan käytännön 

asiat ja hän tekee päätöksiä, koska hänellä on päävastuu tekemisestä. Lisäksi hän on se, joka jakaa 

vastuuta ja vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin, kuten eräs vastaajista sen ilmaisi:  

Esimies vaikuttaa työyhteisössä työhyvinvointiin omalla toiminnallaan ja asenteella, 
joka puolestaan samalla heijastuu työntekijöihin. 

Myös hänen olemuksensa esimiehenä koettiin positiivisena, kuten yksi vastaajista asian ilmaisi: 

 Vaikka hän tavallaan on yksi meistä niin silti tietää, että häneen voi turvautua ja saa 
apua, jos kysyy.  
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Esimies itse toivoi, että hänen vaikutusvaltansa näyttäytyy yleisesti alaisille niin, että häntä pide-

tään luotettavana ja hänen tapaansa tarttua epäkohtiin rohkeutena, vaikka kertoi joskus joutu-

neensa huomauttamaan, kun alainen on ollut eri mieltä toiminnan suhteen. 

Tärkeintä asiakaspalvelussa on vastaajien mielestä asiakaspalvelijan olemus, asiakaspalvelijan teot 

ja asiakkaan palvelukokemus. Asiakaspalvelijan tulee olla ystävällinen ja asiantunteva, hänellä tu-

lee olla asiakaslähtöinen asenne ja selkeä ilo ihmisten kohtaamisesta. Lisäksi hänen tulee kohdata 

jokainen asiakas yksilönä pyrkien palvelemaan häntä parhaansa mukaan. Näin asiakas kokee tul-

leensa henkilökohtaisesti huomatuksi ja hän tulee uudestaankin. Erään vastaajan mielestä asiakas-

palvelussa tärkeää on myös se, että: 

 - - missä saa tietysti asiakkaan tyytyväiseksi, mutta itsellekin samalla hyvän fiiliksen. 

Hyvän asiakaspalvelun esteiksi nostettiin kampaamotilan ahtaus, mikä aiheuttaa melua ja kiire, 

mikä vaikuttaa asiakaspalvelijan tekemisiin, mm. siten, että joskus palvelu keskeytyy. Esteitä ku-

vailtiin mm. näin:  

Ahtaus aiheuttaa hirveää meteliä niin ei kuule jutella ja se vaikuttaa negatiivisesti. 

5.2.2 Kassan tulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 25 kassatyöntekijää, esimies mukaan lukien. Kassatyöntekijöiden esi-

mies on toiminut esimiehenä yli kymmenen vuotta ja päätyi esimieheksi, koska halusi lisää vas-

tuuta ja haasteita työhönsä. Kaikki työntekijät ovat työskennelleet Keskimaalla yli vuoden, joista 

suurin osa jopa yli kymmenen vuotta, joten esimies ja hänen toimintatapansa ovat tulleet tutuksi 

kaikille. 

Ristiintaulukointi 

Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajien tuli arvioida esimiehen tehtäviin kuuluvien väittämien 

toteutumista Likert-asteikon mukaisesti. Työntekijöiden tuli pohtia väittämien toteutumista oman 

lähiesimiehen kohdalla ja esimiehen tuli arvioida omaa suoriutumistaan. Näitä väittämiä oli 28 ja 

niiden keskiarvot vaihtelivat 4,92 ja 3,67 välillä. Havaintomatriisista voitiin havaita myös kassapuo-
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lelta sellaisia vastaajia, joiden vastaukset poikkesivat usein enemmistön vastauksista. Kassapuo-

lella tällaisia henkilöitä oli neljä, joista yhden kohdalla poikkeavasti vastaamiselle ei löydy tausta-

tietojen perusteella mitään perusteluja: hän kuuluu enemmistöön niin iässä, sukupuolessa kuin 

vuosissa Keskimaalla. Eräs usein poikkeavasti vastanneista on iältään 29-39 vuotias ja hän on työs-

kennellyt Keskimaalla 4-6 vuotta, eli hän poikkeaa näissä asioissa enemmistöstä. Myös yksi mie-

histä kuuluu näihin poikkeavasti vastanneisiin ja hän eroaa enemmistöstä ikänsä (29-39 vuotta) ja 

työskentelyvuosiensa (4-6) puolesta. Mutta suoraa syytä hänen poikkeaville vastauksille emme voi 

tietää, sillä kaikki miehet, 29-39 vuotiaat tai 4-6 vuotta Keskimaalla työskennelleet eivät vastan-

neet usein poikkeavasti. 

Puolet strukturoiduista väittämistä olivat väitteitä, joilla mitattiin esimerkillä johtamisen osa-aluei-

siin kuuluvia asioita ja tulosten mukaan asiat ovat kiitettävästi kunnossa kassan esimiehen koh-

dalla, sillä keskiarvot näiden kysymysten kohdalla vaihtelivat välillä 4,92-4,44. Näistä väittämistä 

toimii itse samalla tavalla, kuin ”ohjaa/opettaa” ja seisoo sanojensa takana haasteellisissakin ti-

lanteissa liittyivät ”walk the talk” -käytäntöön ja uskottavuuteen. Väittämät osoittaa alaisille luot-

tamusta ja kohtelee alaisia samalla tavalla (tasa-arvoisesti) mittasivat esimiehen kunnioitusta alai-

siaan kohtaan ja väittämä osaa kertoa yrityksen arvot ja niiden merkityksen työlle mittasi nimensä 

mukaisesti arvoja. Valtaa, vaikutusvaltaa ja vastuuta mitattiin väittämillä ottaa vastuuta koko tii-

min puolesta, on riittävän pätevä ammatillisesti ja inspiroi muita. Puolestaan väittämät on rehti 

(aidosti oma itsensä ja rehellinen, on helposti lähestyttävä, kannustaa alaisia työtehtävissä sekä 

kannustaa alaisia kehittämään osaamista liittyivät luotettavuuteen. Lopuksi mitattiin esimiehen 

viestintä- ja vuorovaikutustaitoja väitteillä viestii avoimesti ja selkeästi ja antaa muillekin tilaa pu-

hua. Koska kaikkien näiden väittämien tulosten perusteella voitiin todeta asioiden olevan kun-

nossa kiitettäväsi, on seuraavaksi esitettynä kolmen väittämän tulokset, koska niissä on havaitta-

vissa jotakin merkittävää, esimerkiksi poikkeavia mielipiteitä. 
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Taulukko 16. Luottamuksen osoittamisesta 

 

Taulukko 16 kuvaa esimiehen luottamuksen osoittamista ja se on nostettu esiin sen yhden poik-

keavan vastauksen takia. Taulukosta on kuitenkin havaittavissa, että vastauksia on eniten kertynyt 

vastauksen 5 kohdalle, eikä yksi vastaus vaihtoehdossa 3 laske keskiarvoa alle 4,6, joten voimme 

todeta esimiehen osoittavan luottamustaan kiitettävästi. 

Taulukko 17. Lähes yksimielinen mielipide 

 

Taulukko 17 kuvaa kassan vastausten korkeimman keskiarvon saanutta väitettä. Kuten taulukosta 

on havaittavissa 22/25 vastausta on vaihtoehdossa 5, joten kassan esimies on yli 10 vuoden koke-

muksella selvästi alaistensakin mielestä ammatillisesti pätevä, vaikka hän itse arvioi osaamistaan 

vain 4 arvoiseksi. 

% N % N % N

Osoittaa luottamustaan
N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 4,00 1 0 0 4,17 1

: 4 28,00 7 0 0 29,17 7

: 5 68,00 17 100 1 66,67 16

: keskiarvo 4,64 5 4,63

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

% N % N % N

On ammatillisesti pätevä
N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 0,00 0 0 0 0,00 0

: 4 12,00 3 100 1 8,33 2

: 5 88,00 22 0 0 91,67 22

: keskiarvo 4,88 4 4,92

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 18. Eriäviä mielipiteitä 

 

Kannustaa työtehtävissä -väittämän taulukko on nostettu esiin sen poikkeavien vastausten vuoksi. 

Kuten taulukosta 18 on havaittavissa suurin osa ihmisistä on ollut samoilla linjoilla, mutta varsinkin 

kaksi työntekijää on ollut todella eri mieltä väittämän kohdalla. Nämä poikkeavasti vastanneet ih-

miset kuuluivat molemmat niihin henkilöihin, jotka olivat vastanneet huomattavan usein poik-

keavasti. Molemmat olivat 29-39 vuotiaita ja ovat työskennelleet Keskimaalla 4-6 vuotta. Poikkea-

vista vastauksista huolimatta, voidaan todeta, että esimies kannustaa alaisiaan työtehtävissä. 

Loput väittämistä koskivat asiakaspalvelua ja myyntiä, sekä niiden johtamista. Niistä kolmetoista 

oli suoraan Rubanovitschin ja Aallon teoksesta, missä lueteltiin myynnin johtajan tärkeitä tehtäviä 

ja näiden väittämien keskiarvot olivat väliltä 4,71-3,67. Näiden väittämien vastauksissa oli enem-

män vaihtelevuutta, kuin esimerkillä johtamiseen liittyvien väittämien kohdalla, mutta väittämistä 

on esitettyinä ristiintaulukointi vain, jos jotakin merkittävää oli havaittavissa.  

% N % N % N

Kannustaa työtehtävissä
N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 4,00 1 0 0 4,17 1

: 3 4,00 1 0 0 4,17 1

: 4 20,00 5 0 0 20,83 5

: 5 72,00 18 100 1 70,83 17

: keskiarvo 4,6 5 4,58

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 19. Hajanaisia mielipiteitä 

 

Näistä väittämistä neljä ensimmäistä olivat tutustuu alaisiinsa, innostaa muita, luo hyvää yhteis-

henkeä sekä kehittää ja uudistaa ryhmän toimintatapoja. Näiden kaikkien väittämien keskiarvo oli 

yli 4,5, minkä perusteella voidaankin todeta, että esimiehellä on kaikki nämä asiat kunnossa kiitet-

tävästi. Väite vahvistaa alaisten itsevarmuutta on nostettuna kuitenkin taulukkoon 19 sen vaihte-

levien vastauksien takia. Mielenkiintoisesti yksi työntekijöistä on vastannut 2, eli hän on eri mieltä 

väittämän kanssa. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että esimies vahvistaa alaisten 

itsevarmuutta lähes kiitettävästi. 

Taulukko 20. Kassan esimiehellä kehitettävää huippusuoritusten vaatimisessa 

 

Taulukossa 20 on kuvattuna seuraava väittämä vaatii huippusuorituksia, sillä kuten kampaamonkin 

vastauksissa, sai se alhaisen keskiarvon. Kassankaan esimies ei siis niinkään vaadi huippusuorituk-

sia alaisiltaan, mutta se ei välttämättä ole negatiivinen asia, koska huippusuoritusten vaatiminen 

% N % N % N

Vahvistaa alaisten 

itsevarmuutta N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 4,00 1 0 0 4,17 1

: 3 12,00 3 0 0 12,50 3

: 4 20,00 5 100 1 16,67 4

: 5 64,00 16 0 0 66,67 16

: keskiarvo 4,44 4 4,46

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

% N % N % N

Vaatii huippusuorituksia
N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 8,00 2 0 0 8,33 2

: 3 32,00 8 0 0 33,33 8

: 4 44,00 11 100 1 41,67 10

: 5 16,00 4 0 0 16,67 4

: keskiarvo 3,68 4 3,67

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä



70 
 

 

kuuluu myynnin johtamiseen ja vastaajat voivat kokea olevansa enemmän asiakaspalvelijoita, kuin 

myyjiä.  

Taulukko 21. Kassan esimiehellä kehitettävää myynnin johtamisessa 

 

Taulukkoon 21 on nostettu väittämien varmistaa toiminnan korkean tasalaatuisuuden, auttaa 

muita saamaan asiakkaita ja sitouttaa alaisia tulokset, koska niissä kaikissa on nähtävillä vastaus-

ten vaihtelevuutta. Mielenkiintoista on, että esimerkiksi väitteen auttaa muita saamaan asiak-

kaita kohdalla, ihmiset ovat arvioineet sen ilmentymistä ääripäiden mukaisesti ja myös kahden 

muun väitteen kohdalla on nähtävillä suuria mielipide-eroja. Vastausten perusteella voidaan to-

deta, että esimies varmistaa toiminnan korkeaa tasalaatuisuutta lähes kiitettävästi, mutta hän aut-

taa muita saamaan asiakkaita ja sitouttaa alaisiaan vain hyvin. 

% N % N % N

Varmistaa toiminnan 

korkean tasalaatuisuuden N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 4,00 1 0 0 4,17 1

: 3 8,00 2 0 0 8,33 2

: 4 40,00 10 100 1 37,50 9

: 5 48,00 12 0 0 50,00 12

: keskiarvo 4,32 4 4,33

% N % N % N

Auttaa muita saamaan 

asiakkaita N=25 N=1 N=24

: 1 4,00 1 0 0 4,17 1

: 2 4,00 1 0 0 4,17 1

: 3 40,00 10 0 0 41,67 10

: 4 24,00 6 100 1 20,83 5

: 5 28,00 7 0 0 29,17 7

: keskiarvo 3,68 4 3,67

% N % N % N

Sitouttaa alaisia N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 8,00 2 0 0 8,33 2

: 3 32,00 8 0 0 33,33 8

: 4 20,00 5 100 1 16,67 4

: 5 40,00 10 0 0 41,67 10

: keskiarvo 3,92 4 3,92

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 22. Kassan esimiehellä kehitettävää asiakaspalvelun esteiden raivaamisessa 

 

Seuraavaan taulukkoon 22 nostettu väitteiden raivaa asiakaspalvelun esteitä ja antaa konkreetti-

sia ohjeita tulokset, koska kuten edelliset väittämät, myös nämä keräsivät merkittävästi eriäviä 

mielipiteitä. Samaa väitettä on arvioitu ääripäiden mukaisesti, vaikka molempien keskiarvot ovat 

lähellä 4. Vastausten perusteella huomataan kuitenkin, että esimies antaa konkreettisia ohjeita lä-

hes kiitettävästi, mutta hänellä on parantamisen varaa asiakaspalvelun esteiden raivaamisessa. 

Myös kassatyössä asiakaspalvelun esteet voivat olla sellaisia asioita, mihin esimies ei pysty itse vai-

kuttamaan. 

% N % N % N

Raivaa asiakaspalvelun 

esteitä N=25 N=1 N=24

: 1 4,00 1 0 0 4,17 1

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 24,00 6 0 0 25,00 6

: 4 40,00 10 100 1 37,50 9

: 5 32,00 8 0 0 33,33 8

: keskiarvo 3,96 4 3,96

% N % N % N

Antaa konkreettisia ohjeita N=25 N=1 N=24

: 1 4,00 1 0 0 4,17 1

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 4,00 1 0 0 4,17 1

: 4 36,00 9 0 0 37,50 9

: 5 56,00 14 100 1 54,17 13

: keskiarvo 4,4 5 4,38

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Taulukko 23. Kassan esimiehellä kehitettävää tulosten seuraamisen ohjeistamisessa 

 

Kolmen viimeisen väitteen joukosta, on taulukkoon 23 nostettuna ne kaikki. Väitteen noudattaa 

konseptia seurannan, palautteen ja yhteistapaamisten suhteen keskiarvoksi saatiin 4,68, mutta sen 

vastauksissa on yksi merkittäviä poikkeama. Voimme kuitenkin todeta esimiehen ilmentävän tätä 

kiitettävästi. Väitteiden ohjaa seuraamaan tulosta ja osaa kertoa yrityksen asiakaslupaukset tulok-

set on nostettuna esiin, sillä molempien kohdalla on huomattavia eroja vastauksissa ja molem-

missa mielipiteet ovat jakautuneet myös ääripäihin. Keskiarvot molemmissa ovat hyvät, mutta var-

sinkin tulosten seuraamisen ohjaamisessa on esimiehellä kehittämisen varaa. 

% N % N % N

Noudattaa konseptia 

seurannan, palautteen ja 

yhteistapaamisten suhteen N=25 N=1 N=24

: 1 0,00 0 0 0 0,00 0

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 4,00 1 0 0 4,17 1

: 4 24,00 6 100 1 20,83 5

: 5 72,00 18 0 0 75,00 18

: keskiarvo 4,68 4 4,71

% N % N % N

Osaa kertoa yrityksen 

asiakaslupaukset N=25 N=1 N=24

: 1 4,00 1 0 0 4,17 1

: 2 0,00 0 0 0 0,00 0

: 3 8,00 2 0 0 8,33 2

: 4 20,00 5 100 1 16,67 4

: 5 68,00 17 0 0 70,83 17

: keskiarvo 4,48 4 4,5

% N % N % N

Ohjaa seuraamaan tulosta 

(omaa tai yrityksen) N=25 N=1 N=24

: 1 4,00 1 0 0 4,17 1

: 2 8,00 2 0 0 8,33 2

: 3 12,00 3 0 0 12,50 3

: 4 36,00 9 0 0 37,50 9

: 5 40,00 10 100 1 37,50 9

: keskiarvo 4 5 3,96

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä

Kummassa asemassa toimit Keskimaalla?

Yhteensä Esimiehenä Työntekijänä
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Puolistrukturoidut kysymykset 

Avoimien kysymysten kohdalla vastauksiksi saimme seuraavaa: Mieleenpainuva johtaminen ilmen-

tyy vastaajien mielestä alaisten huomioimisella, asiantuntevalla johtamisella, alaisiin luottamisella 

sekä esimerkkinä toimimisena. Eräs vastaajista kuvasi ilmiötä näin: 

Mieleen on painunut ne hetket, jolloin olen nähnyt esimiehen samoissa työtehtävissä 
meidän työntekijöiden kanssa. 

Itse esimerkillä johtaminen nähtiin toteutuvan näyttämällä tai ohjeistamalla, miten asiat hoide-

taan sekä esimiehen itse osallistumalla töiden tekemiseen ja näin hän omalla tekemisellään näyt-

tää mallia oikeista toimintatavoista. Erään vastaajan kohdalla asia oli mennyt seuraavasti:  

Kehityskohteena oli, että opettelen työskentelemään itsepalvelukassalla. Sain tar-
peeksi opastusta homman opetteluun ja nyt kykenen sujuvasti työskentelemään 
siellä. 

Lisäksi työntekijät toivoivat esimiehen esimerkkiä asiakastilanteiden hallitsemisessa sekä kollegoi-

den kohtelemisessa ja pelisääntöjen noudattamisessa, jota eräs työntekijä kuvasi sanoin:  

Mielestäni tärkeää olisi esimieheni näyttää esimerkkiä siinä, miten työkavereita koh-
dellaan, kuinka otetaan vastuuta työtehtävistä ja miten suhtaudutaan tilanteisiin, 
joissa on tehnyt virheen. 

Uskottava johtaja on vastaajien mielestä sellainen, joka on aidosti ja rehellisesti oma itsensä, hän 

viestii ja toimii selkeästi ja johdonmukaisesti, kuuntelee alaisiaan tasapuolisesti ottaen jopa heidän 

ideoitaan huomioon toiminnan kehittämisessä sekä toimii asiantuntevasti työtehtävissä, esimer-

kiksi jakamalla osaamistaan ja vastuuta työntekijöille. Eräs vastaajista oli ilmeisesti innoissaan 

tästä kysymyksestä, sillä hänen vastauksensa kuului seuraavasti: 

TEKEE, NIINKUIN OPETTAA, KUUNTELEE, OTTAA OPPIA ITSEKIN TYÖNTEKIJÄSTÄ. 

Henkilökohtaisiksi arvoikseen esimies nosti rehellisyyden, aitouden ja halun auttaa muita, mitkä 

olivat samassa linjassa työntekijöiden kesken vallitsevien arvojen kanssa. Työntekijöiden vastauk-

sista nousivat muiden kohteleminen samoin, kuin itseä haluaisi kohdeltavan, rehellinen ja avoin 
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olemus, itsenä arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävien noudattaminen organisaation 

sääntöjen mukaisesti ja aidosti työtään arvostaen. Erään työntekijän vastaus liittyi suoraan asia-

kaspalveluun ja se kuului näin: 

tasa-arvoisesti rakkaudesta asiakaspalveluun.  

Työyhteisön viestinnän koettiin olevan avointa, varsinkin nykyään Workplace-alustan käyttöön-

oton jälkeen, jossa viestit kulkevat tehokkaasti ja säännöllisesti. Lisäksi työyhteisön ilmapiiri koet-

tiin hyväksi, mikä vaikuttaa viestinnän avoimuuteen ja siihen, että myös ns. ikävistä asioista puhu-

taan avoimesti ja rakentavasti. Joidenkin vastaajien mielestä viestintä on pääsääntöisesti avointa, 

mutta se koettiin positiivisena, koska se koskee asioita, jotka eivät kuulu kaikille. Pääsääntöisesti 

avoimesta viestinnästä ja osittain negatiivisesta viestinnästä saatiin ajatuksia eräältä vastaajalta:  

On myös tapauksia, kun asiat ilmaistaan hieman rivien välistä ja asia saattaa jäädä 
silloin hieman kummittelemaan. Laitetaan kuvia, miten hommat on hoidettu ja mo-
net lukevat viestejä sitten kotona. 

Esimies itse koki viestinnän olevan avointa ja hän kertoi, mitä viestintä mm. pitää sisällään:  

Julkaisemme henkilökunnan Workplaceen säännöllisesti tiedotteita ajankohtaisista 
asioista, tuloksista ja tavoitteista. 

Esimies koki osoittavansa olevansa luotettava pitämällä lupauksensa ja työntekijät olivat asiasta 

samaa mieltä. Lupausten pitämisen ja sanojen takana seisomisen lisäksi työntekijät nostivat esiin 

esimiehen ammattitaitoisuuden ja uskottavuuden, alaisten kunnioittamisen ja huomioimisen sekä 

sen, että hän on oma itsensä ja rehellinen. Työntekijöiden mielestä omassa esimiehessä ei ole piir-

teitä, jotka estävät luottamasta häneen, mutta jos hän ei pidä lupauksiaan tai kohtelisi alaisia epä-

asiallisesti luottamus särkyisi. Eräs vastaajista nosti esiin mielenkiintoisen aatteen luottamuksen 

esteistä: 

jos toinen on jostain asiasta toista, mistä tiedät ketä uskoo. 
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Esimies kokee valtansa ja vaikutusvaltansa ilmentyvän siten, että häntä kunnioitetaan, arvostetaan 

ja hänen mielipiteitään kysytään. Hän on joutunut antamaan huomautuksia ja kirjallisia varoituk-

sia, mutta työntekijät eivät itse nostaneet näitä erikseen esiin. Työntekijöiden sanoin  

Mielestäni hän ei tuo sitä esiin mitenkään painokkaasti. Tietysti tarvittaessa on na-
pakka ja antaa palautetta. 

Esimiehen valta näkyy työntekijöiden mukaan esimiesmäisenä olemuksena, siinä että hänellä on 

oma työhuone ja siinä, miten työntekijät skarppaavat, jos hän on töissä. Lisäksi se, että esimies on 

päävastuussa asioista, mm. työvuoroista ja toimintatavoista sekä niiden noudattamisesta, osoittaa 

hänen valta-asemaansa. Työntekijät kokivat positiivisena vaikuttamisena sen, että esimies kohte-

lee alaisiaan tasa-arvoisesti, pitää heidän puoliaan, huolehtii heidän terveydestään ja etsii ihmisitä 

aina heidän parhaita puoliaan. Lisäksi esimiehen vaikutusvallalla koettiin olleen vaikutus hyvään 

työilmapiiriin. 

Tärkeintä asiakaspalvelussa oli vastaajien mielestä asiakaspalvelijan olemus ja teot sekä asiakkaan 

oma kokemus. Asiakaspalvelijan tulee toimia ystävällisesti hyvällä asenteella, nopeasti mutta huo-

lellisesti sekä palvella asiakkaat yksi kerrallaan. Asiakas tulee asettaa edelle, mutta pelisilmää on 

oltava. Näiden lisäksi esimerkiksi asiakkaaseen samaistuminen auttaa asiakasta saamaan palve-

lusta positiivisia kokemuksia, jotta hän haluaa tulla uudestaan. Yksi vastaajista tiivisti asian hyvin 

seuraavasti:  

Aitous, sydämellisyys, se, että asiakas tuntee itsensä huomatuksi. 

Esteinä hyvälle asiakaspalvelulle koettiin olevan varsinkin kiireiset asiakkaat, asiakaspalvelijan 

huono asenne, asiakaspalvelijan oma jaksaminen, sekä asiat, joihin ei voida itse vaikuttaa, esimer-

kiksi tuotepuutokset, meteli tai radiopuhelinliikenne. Omasta jaksamisesta ja muista asiakaspalve-

lun esteistä eräs vastaaja kertoi seuraavaa:  

Henkilökohtaisesti, minulla tessin mukainen kahvitauko 12min Prisman välimatkoi-
neen ja matkan varrella asiakkaiden pysäytyksineen saa lähinnä pahalle tuulelle. Se 
sitten näkyy asiakaspalvelussa. Sanoisin, että suurin osa tämän alan työntekijöistä on 
osa-aikaisia joten meillä harvoin on tarpeeksi pitkä päivä ruokataukoon. Siispä päivät 
ovat 7h mittaisia kahdella 12min hötkyilytaukolla, jos kukaan ei pysäytä matkalla 
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taukohuoneeseen eikä tarvitse vessassa käydä niin voi yrittää syödä evästä tukehtu-
misen uhalla. 

5.3 Yhteenveto tuloksista 

Vastaajista suurin osa oli naisia (90%). Miehiä oli neljä ja he kaikki kuuluivat kassatyöntekijöihin. 

Työntekijöiden iät jakautuivat tasan vaihtoehtojen 18-28 vuotta, 29-39 vuotta ja 40-50 vuotta kes-

ken ja molemmat esimiehet kuuluivat samaan ryhmään: 40-50 vuotta. Keskimaan palveluksessa 

suurin osa on ollut jo yli 10 vuotta, mutta kampaamon puolelta löytyi kolme henkilöä, joiden pal-

velus on kestänyt alle vuoden. Kokoaikaisten ja osa-aikaisten suhde oli lähes puolet ja puolet, 

mutta osa-aikaisia kassatyöntekijöitä oli runsaasti, koska alalla on tapana kirjoittaa erilaisia tunti-

sopimuksia. 

Kampaamon esimies on toiminut asemassaan 7-10 vuotta, joten vankka kokemus esimieheydestä 

löytyy. Hänen alaiset ovat työskennelleet Keskimaalla vaihtelevasti alle vuodesta kymmeneen vuo-

teen, joten odotettavissa oli erilaisia näkemyksiä hänen johtamisestaan. Strukturoitujen väittä-

mien kaikkien tulosten keskiarvo oli 4,07 ja tulokset osuivatkin enimmäkseen välille 4,4-3,9, joten 

esimies ilmentää väitteiden asioita hyvin. Kehittämiskohteiksi esimiehelle nousivat muiden inspi-

roiminen, avoin ja selkeä viestintä, asiakaspalvelun esteiden raivaaminen, alaisten sitouttaminen, 

alaisten tasa-arvoinen kohtelu, alaisten ohjaaminen seuraamaan joko heidän omaa tai yrityksen 

tulosta, huippusuoritusten vaatiminen sekä muiden auttaminen asiakkaiden saamisessa. 

Puolistrukturoitujen kysymysten kohdalla kampaamon esimies oli pääsääntöisesti samoilla linjoilla 

alaistensa kanssa, vaikka kaikkien vastaukset olivat paikoittain lyhyitä ja sisällyksettömiä. Vastauk-

sia saatiin onneksi kaikkiin kysymyksiin ja vastauksissa oli nähtävillä samanlaisuuksia sekä myös yh-

täläisyyksiä teoriaan. Eräs vastaajista korosti useassa vastauksessaan johtamisen olevan vaikutta-

mista, joka johtajan tulee tiedostaa ja jopa pyrkiä siihen. Suoria syitä taustamuuttujista poikkeaviin 

vastauksiin ei löydetty ja kysymysten vastaukset kaikkien osalta olivat yhdistettävissä muiden vas-

tauksiin. Kenenkään arvot eivät olleet suoraan samat, kuin yrityksen arvot, vaikka samoja teemoja 

oli löydettävissä.  

Kassan esimies on toiminut jo yli 10 vuotta esimiehenä ja hänen alaisissaan on varmasti paljon 

vaihtelevuutta alan yleisen vaihtelevuuden vuoksi. Onneksi suurin osa kyselyyn vastanneista on 

toiminut Keskimaalla yli 10 vuotta, joten näkemykset ovat luotettavia. Eräs vastaajista kuvasikin 
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yhteishenkeä näin: ”Suurinosa työntekijöistä on vanhoja tekijöitä ja ovat ystäviä keskenään. uudet 

työntekijät/kesätyöntekijät uskaltavat olla avoimia.” 

Hyvä yhteishenki voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kassan strukturoitujen kysymysten kes-

kiarvo 4,47, oli kampaamoa korkeampi. Osittain tätä selittää se, että vastauksia kertyi enemmän, 

sillä yhden ihmisen erimielisyys ei vaikuta täten keskiarvoon niin voimakkaasti. Vastauksien kes-

kiarvoista suurin osa oli yli 4,5, eli kassan esimies selvästi yli 10 vuoden kokemuksella ilmentää 

väitteiden asioita kiitettävästi. Hänenkin kohdallaan kehittämiskohteiksi nousivat alaisten sitoutta-

minen, heidän ohjaaminen seuraamaan tulosta, asiakaspalvelun esteiden raivaaminen, huippusuo-

ritusten vaatiminen sekä muiden auttaminen saamaan asiakkaita. 

Kassan vastaukset puolistrukturoituihin kysymyksiin olivat pidempiä ja informatiivisempia, kuin 

kampaamon vastaukset, joten tekstien analysoiminen oli mielenkiintoisempaa. Kysymysten koh-

dalla työntekijät ja esimies olivat samoilla linjoilla pääsääntöisesti kaikkien kysymysten kohdalla, 

mutta esimerkiksi eräs perustelu sille, miksi henkilö luottaa esimieheensä oli poikkeava: ”Esimie-

heni on mukava, itseni ikäinen - - ”. Myöskään kassapuolella suoria syitä poikkeaviin vastauksiin 

avointen kysymysten kohdalla ei taustamuuttujien pohjalta voitu tulkita, sillä jokainen vastaus oli 

yhdistettävissä ainakin yhteen vastaukseen. Samoin kuin kampaamon, myöskään kassapuolelta 

kenenkään arvot eivät olleet suoraan samat, kuin yrityksen arvot, vaikka samoja teemoja oli löy-

dettävissä. 

Vaikka näiden ryhmien tuloksia tutkittiin erikseen, olivat tulokset kuitenkin samansuuntaisia. Ryh-

millä oli hyvinkin samanlaisia ajatuksia esimerkillä johtamisesta, uskottavuudesta ja arvoista. 

Vaikka kampaamotyössä palvelutilanne asiakkaan kanssa kestää jopa tunteja ja kassatyössä se voi 

kestää alle minuutin, olivat molempien ryhmien ajatukset asiakaspalvelusta samoja: tärkeintä on 

asiakkaan asettaminen edelle ja hänelle mahdollisimman parhaan kokemuksen luominen. 
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6 Pohdinta 

6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää mitä on esimerkillä johtaminen asiakaspalvelutilanteissa. 

Tutkimuksen tehtäväksi muodostui näin ollen selvittää millaisia kokemuksia työntekijöillä ja esi-

miehillä on esimerkillä johtamisesta asiakaspalvelutilanteista, jolle muodostettiin seuraavat tutki-

muskysymykset: mitä on esimerkillä johtaminen, mitä on uskottava esimerkillä johtaminen ja mi-

ten esimerkillä johtamista tulisi kehittää, jotta asiakaspalvelu olisi sujuvampaa.  

Tutkimuksella kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että esimerkillä johtaminen on pääasi-

assa esimiehen tapa kertoa ja näyttää konkreettisesti, miten asiat tulee hoitaa oikein. Jotta esimie-

hen esimerkki menee perille, on esimiehen oltava uskottava ja luotettava sekä osallistuttava itse 

työn tekemiseen. Tätä voidaan perustella myös tiedonkeruussa kerätyllä aineistolla: Kouzesin ja 

Posnerin mukaan (2007, 40) uskottavuus on johtajuuden perusta ja sanojen ja tekojen sopusointu, 

”walk the talk” -käytäntö on paras tapa sen ilmentämiselle. Martinuzzi (2009) ja Baldoni (2008, xiv, 

1, 33) puolestaan painottivat luottamuksen merkitystä ”walk the talkin” kohdalla, sillä oikean esi-

merkin asettaminen luo perustan luottamukselle, eikä kukaan luota sellaiseen esimieheen, joka 

tekee eri asioita, kuin sanoo tekevänsä tai joka ei ole valmis tekemään itse niitä asioita, joita alaisil-

taan odottaa. Tutkimuksen aineistonkeruussa sanojen ja tekojen sopusointu nousi esille juuri 

niissä kysymyksissä, jotka koskivat luotettavuutta ja uskottavuutta, joten voimme sanoa, että luot-

tamus, uskottavuus sekä sanojen ja tekojen sopusointu ovat esimerkillä johtamisen ytimessä 

Tutkimustulokset vastaavat myös melko suoraan kysymykseen, mitä on uskottava esimerkillä joh-

taminen, sillä ryhmät nostivat uskottavasta johtajasta kysyvässä kysymyksessä esille erityisesti sa-

nojen ja tekojen sopusoinnun, mitä myös Kouzes ja Posner (2007, 40-41) painottavat. Tutkimuk-

seen vastanneiden mielestä myös muu johdonmukainen toiminta, esimerkiksi valintojen 

perustelu, alaisten huomioiminen ja kunnioittaminen, esimiehen hyvät vuorovaikutustaidot ja se, 

että esimies on aidosti oma itsensä, tukevat uskottavuutta. Alaisten kunnioittaminen ja uskotta-

vuus nousivat keskeisiksi myös luotettavuuteen liittyvissä kysymyksissä, sanojen ja tekojen sopu-

soinnun lisäksi, joten voidaan sanoa uskottavuuden ja luottamuksen kulkevan käsi kädessä. Näin 

ollen, tutkimuksella kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että uskottava esimerkillä johta-

minen on lupausten pitämistä, alaisten kunnioittamista sekä aidosti omana itsenään toimimista. 
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Erämetsä (2009, 56) kiteyttää omana itsenään toimimisen selkeästi: ”Ihmiset ottavat ihmisten joh-

tamista parhaiten vastaan toiselta ihmiseltä. - - - Arjen karisma syntyy aitoudesta, siitä että sinä 

olet rohkeasti sinä.” 

Viimeiseen tutkimuskysymykseen, miten esimerkillä johtamista tulisi kehittää, jotta asiakaspalvelu 

olisi sujuvampaa, saamme vastauksia sen perusteella, mitä teoreettinen viitekehys kertoo ja mitä 

tutkimukseen vastanneet ajattelevat esimerkillä johtamisesta, asiakaspalvelun esteistä ja esimie-

hiensä kehittämiskohteista. Esimerkillä johtaminen oli tutkimukseen vastanneiden mukaan mm. 

esimiehen tapa kertoa ja näyttää, miten asiat tulee tehdä ja sen perille menemiseksi on esimiehen 

osallistuttava itse työn tekemiseen. Tätä tukee Martinuzzin (2009) ajatus siitä, että omalla esimer-

killään esimies osoittaa alaisilleen mikä on mahdollista ja muiden on helppo seurata perässä ajatel-

len: ”kun hän pystyy tuohon, pystyn minäkin!”. Tämä on muiden inspiroimista, missä kampaamon 

esimiehellä on kehitettävää. Kampaamon esimiehellä on kehitettävää myös avoimessa ja selkeässä 

viestinnässä, sillä esimerkillä johtaminen on vastaajien mielestä myös esimiehen tapa kertoa, mi-

ten asiat tulee tehdä. 

Kanniston ja Kanniston mukaan (2008, 56, 75) palvelun parantaminen edellyttää̈ fyysisten ja hen-

kisten esteiden purkamista ja esteen ytimen selvittäminen on ensimmäinen askel laadukkaan pal-

velun palauttamiseksi. Salminen (2014, 118) muistuttaa, että esimiehen vastuulla on luoda puit-

teet hyvälle asiakaspalvelulle ja mm. Aarnikoivu (2008, 36) lisää, että esimiehen kuuluu johtaa 

asioita ja ihmisiä̈ niin, että̈ organisaatiolla on tyytyväisten ja sitoutuneiden työntekijöiden lisäksi 

tyytyväisiä ja sitoutuneita asiakkaita. Molemmilla esimiehillä olikin kehitettävää asiakaspalvelun 

esteiden raivaamisessa sekä alaisten sitouttamisessa ja kampaamon esimiehen kohdalla nousi 

myös alaisten tasa-arvoinen kohtelu yhdeksi kehittämiskohteeksi. Tasa-arvoisella kohtelulla esi-

mies huolehtii kaikkein alaistensa hyvinvoinnista ja auttaa myös asenteiden korjaamisessa. On 

huomioitava, että myyntityössä ei ole olemassa yhtä oikeaa asennetta ja sen sijasta tulisi tavoitella 

avointa asennetta. 

Asiakaspalvelu on pohjimmiltaan myyntiä ja myynnissä on tärkeää seurata tulosta, koska tulokse-

kas toiminta on jokaisen työyhteisön jäsenen eduksi (Kannisto & Kannisto 2008, 7; Vilkkumaa 

2017, 10). Molempien esimiesten kehittämiskohteeksi nousikin se, että heidän tulisi ohjata alaisi-
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aan seuraamaan joko heidän omaa tai yrityksen tulosta ja kampaamon esimiehen on varmistet-

tava paremmin toiminnan korkeaa tasalaatuisuutta. Kumpikaan esimiehistä ei vaatinut alaisiltaan 

huippusuorituksia, mikä toisaalta helpottaa kassatyöntekijöiden arkea, sillä kaikki asiakkaat eivät 

halua tulla palveltaviksi päivittäistavarakaupassa, mutta toisaalta asiakaspalvelu on yksi tärkeim-

mistä kilpailukeinoista, jolla erotutaan kilpailijoista. Neljäs suoraa myynnin johtajan tehtäviin kuu-

luvista kehittämiskohteista oli molempien esimiesten kohdalla: auttaa muita saamaan asiakkaita, 

sillä johtamisen tehtävänä̈ ei ole vain kehittää̈ organisaation kykyä̈ vahvistaa olemassa olevia asia-

kassuhteita, vaan myös hankkia uusia asiakkaita (Salminen 2014, 118). 

Tutkimuksen kautta saatiin siis selvitettyä, millaisia kokemuksia esimiehillä ja alaisilla on esimer-

killä johtamisesta asiakaspalvelutilanteissa, joten tutkimuksen tavoite, mitä esimerkillä johtaminen 

asiakaspalvelutilanteissa on, selvisi. On tärkeää pitää mielessä Salmisen ajatus siitä, että mitä̈ te-

hokkaammin esimies pystyy ohjaamaan henkilöstöään, sitä parempaa palvelua organisaatio voi 

tuottaa. 

6.2 Tulosten luotettavuus 

Sisäisellä validiteetilla mitataan sitä, että vastaavatko tutkimuksen mittaukset teoriassa esitettyjä 

käsitteitä, joten voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa tämä toteutui, sillä mittaukset antoivat 

mielipiteitä esimiehen toiminnasta, joka saattoi olla kunnossa tai ei. Toki esimiehen toiminnan ar-

viointi riippuu aina esimiehestä itsestään ja hänen alaisistaan, mutta jos tutkimus toteutettaisiin 

uudestaan samassa ympäristössä, tulokset olisivat vastaavia. Ulkoisen validiteetin sekä ulkoisen ja 

sisäisen reliabiliteetin näkökulmasta katseltuna, tutkimus voitaisiin toistaa samoilla väitteillä ja 

joku muu tutkija voisi tulkita tulokset samankaltaisiksi. 

Tutkimuksessa ei tullut merkittäviä mittausvirheitä, mutta kampaamon keskiarvojen tulkitsemi-

sessa keskiarvoihin painottuminen saattoi antaa esimiehestä liian epäpätevän kuvan. Kampaamon 

vastaajien määrä oli vain 15, eli yksi eriävä mielipide saattoi vaikuttaa keskiarvoon rankasti, kun 

taas kassan vastauksissa (yhteensä 25), yksi eriävä mielipide ei vaikuttanut keskiarvoon juurikaan. 

Tutkimuksen laadullista luotettavuutta mietittäessä tutkimuksen kohde on perusteltu, sillä koh-

teena olivat juuri sellaiset henkilöt, jotka elävät asiakaspalvelun arjessa ja esimerkillä johtaminen 
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kuuluu siihen. Tähän liittyy myös tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu tutkimuksen tiedonanta-

jien näkökulmasta, sillä tutkimuksen tiedonantajat olivat oikeasti kokeneita henkilöitä ja lisäksi 

suurimmalla osalla oli pitkä yhteistyö esimiehiensä kanssa. Kampaamon tuloksissa eriävät mielipi-

teet tulivat selkeästi niiltä henkilöiltä, jotka eivät tunne esimiestä ja hänen toimintaansa vielä hy-

vin. Kassan tuloksissa esille nousseita eriäviä mielipiteitä oli suhteessa todella vähän, joten onkin 

luotettavaa luottaa vallitseviin mielipiteisiin, sillä työkokemusta suurimmalla osalla oli yli 10 

vuotta.  

Opinnäytetyön sitoumukset näkyvät siinä, että hän on itse kokenut asiakaspalvelija ja työskennel-

lyt sellaisissa työpaikoissa, missä esimiehet tekevät samoja tehtäviä alaistensa kanssa, joten ym-

märrän esimerkin merkityksen asiakaspalvelun kannalta. Voidaan siis sanoa, että tutkija-tiedonan-

taja-suhde on myös luotettava, sillä tutkija itse ymmärtää tiedonantajien työn sisällön 

henkilökohtaisesti. Tiedonantajat eivät nähneet tuloksia kesken tutkimuksen, joten tutkijan mieli-

piteet tuloksista pysyivät samoina, eikä suhde heidän välillään muuttunut. 

Tutkimuksen tavoite nousee oikeista ongelmista ja vaikka esimerkillä johtamisesta ei löytynyt juu-

rikaan suomenkielistä materiaalia, on tässä opinnäytetyössä käytetyt vieraskieliset lähteet merkit-

tävien asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta. Kouzes ja Posner ovat esitelleet mallinsa esimerkilli-

sestä johtamisesta ensimmäisen kerran jo kahdeksankymmentäluvun lopulla ja mukauttaneet sitä 

uusien tutkimusten mukaisesti aina ajankohtaisemmaksi. Muiden asiantuntijoiden näkemykset tu-

kivat vahvasti Kouzesin ja Posnerin ajatuksia, mutta saattoivat painottaa eri asioiden merkitystä 

esimerkin asettamisessa. Asiakaspalvelun ja myynnin johtamisen luvussa käytetyt lähteet ovat 

suomalaisten myynnin huippuasiantuntijoiden, kuten Rubanovitschin ja Aallon, Salmisen sekä Kan-

niston ja Kanniston, ajatuksia, jotka antoivat yleiskäsityksen asioista selkeästi ja joiden sanomat 

tukivat toisiaan erinomaisesti.  

Aineiston keruu toteutettiin verkkokyselynä, johon uskon tiedonantajien vastanneen rehellisesti, 

mutta vastaukset olivat valitettavan lyhyitä suurimmalta osalta. Tutkimus kesti noin neljä kuu-

kautta, johon aineistonkeruulle oli varattu noin kaksi viikkoa. Toki tätä aikaa olisi voitu pidentää, 

jotta olisi saatu lisää aineistoa. Aineiston analysointi raportoitiin vaihe vaiheelta ja sen luotetta-
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vuutta voidaan tutkia suoraan analyysirungon kautta. Tutkimuksen raportointi on muutenkin kat-

tava, etenee johdonmukaisesti ja tutkimuksen vaiheet on selitetty uskottavasti. Vaikka tutkimuk-

sen teoreettinen viitekehys sisältääkin paljon informaatiota, on kaikki turha informaatio karsittu.  

Merkittävintä tutkimuksen tuloksissa on se, että esimerkillä johtamista ei ole tutkittu asiakaspalve-

lun yhteydessä ja kuitenkin vastaajat kokivat sen olevan tärkeää myös heidän arjessaan. Mielen-

kiintoista on myös se, että vaikka tutkimukseen osallistujille ei määritelty etukäteen, mitä esimer-

killä johtaminen on tai mitä kaikkea se pitää sisällään, heidän vastauksissaan nousivat esille juuri 

ne samat asiat, mitkä olivat asiantuntijoiden näkemyksissä. Mielestäni tämä osoittaa sitä, että esi-

merkillä johtamisella on paikkansa myös asiakaspalvelun ja myynnin johtamisessa, sillä juuri siellä 

työt opitaan helpoiten esimiehen asettamien esimerkkien kautta.  

Tulosten luotettavuutta tutkittaessa on nostettava esiin myös se näkökulma, että tutkimuksen 

määrällisen ja laadullisen tulosten vertailu antoi viimeisen tutkimuskysymyksen kohdalla mielen-

kiintoista tietoa, sillä vastaajat antoivat puolistrukturoiduissa kysymyksissä esimerkkijohtamiselle 

raamit ja huomaamattaan strukturoiduissa kysymyksissä antoivat tietoa juuri sen kehittämiskoh-

teista.  

6.3 Kehittämisideoita ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimus olisi kannattanut toteuttaa vain yhtä tutkimusmenetelmää käyttäen, jolloin tulosten ana-

lysoinnissa ja tulkitsemisessa olisi päästy syvemmälle. Laadullisen aineiston keräämiseksi aihetta 

olisi voitu rajata vielä enemmän ja määrällisen aineiston keräämiseksi syy-seuraussuhteita olisi pi-

tänyt hahmotella etukäteen enemmän. Vaikka suoraa aiempaa selittävää teoriaa esimerkillä johta-

misesta asiakaspalvelutilanteissa ei ollut, mikä viittaisi laadulliseen tutkimukseen, asiaa olisi voitu 

tutkia määrällisesti, sillä tutkimuksen ilmiöt, esimerkillä johtaminen ja asiakaspalvelutilanteet, ovat 

erikseen tunnettuja ja selittävää teoriaa molemmista osa-alueista on saatavilla. Onneksi laadullista 

ja määrällistä tutkimusta voidaan käyttää myös yhdessä ja tutkimuksen eri menetelmillä saadut 

tulokset tukivat toisiaan. 

Tutkimukseen olisi kannattanut rekrytoida vain yhdenlaisia asiakaspalvelun ammattilaisia, sillä 

kampaamon työntekijöiden päivittäinen toimenkuva eroaa merkittävästi kassatyöntekijöiden toi-

menkuvasta. Näiden alojen palvelutilanteet eroavat ajallisesti tosistaan hurjasti ja palvelun laadun 
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näkökulmasta ajateltuna kampaamon asiakkaille sillä on suurempi merkitys, kuin kassan asiak-

kaille. Tässä tutkimuksessa haluttiin kuitenkin kerätä näkökulmia mahdollisimman monelta ihmi-

seltä, joten otos oli siinä mielessä hyvä. 

Ilmiötä kannattaisi lähteä tutkimaan lisää määrällisenä tutkimuksena, sillä tämän tutkimuksen 

kautta saatiin jo ilmiötä selittävää tietoa. Tuota tietoa kokeiltiin tutkia myös osittain määrällisesti, 

mutta ilmiölle tekisi hyvää saada kattavampaa dataa sen ilmentymisestä, syy-seuraussuhteista ja 

vaikutuksista. Toki, ilmiöstä vois kerätä lisää aineistoa myös laadullisilla menetelmillä, mutta täl-

löin aihetta tulisi rajata vielä tarkemmin koskemaan esimerkiksi juuri päivittäistavarakauppaa tai 

kampaamoa. 
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