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LUKIJALLE

 

Kaikkiin mainittuihin työelämän ajankohtaisiin taitoi-
hin liittyy merkityksellisyyden kokemus. Me haluam-
me lopulta tuntea, että tavoitteemme ovat omien 
arvojemme oloisia. Tarvitsemme riittävästi tilaa 

tehdä tekemisestä oman näköistämme. On rakennettava 
näkymä hyödyistä, joiden vuoksi hankalienkin aikojen läpi 
kannattaa rämpiä.  

Tuo merkityksellisyyden löytäminen vaatii aikaa pysähtyä ja 
pohtia: teemmekö oikeita asioita järkevällä tavalla? 

Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama 
neljän yliopiston ja seitsemän hyödyntäjäorganisaation yh-
teinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt tässä kirjassa 
pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua pysähtyä välillä 
ihmettelemään – saadaanko pysähtymisestä lisää vauhtia – 
eli tutkitaan reflektiivisen työotteen vaikutuksia suo-
rituskykyyn ja innovatiivisuuteen. 

On kai periaatteessa selvää, että kyky tiedostaa ja ymmär-
tää toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin 
mielin vaihtoehtoja – eli reflektiivinen työote – on nykyorga-
nisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa 
rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja in-
novaatioita. Reflektiivinen kyky tunnistaa ajattelun ja toimin-

nan ajureita löytyy myös motivaation ja vuorovaikutustaito-
jen taustalta. Onko meillä kykyä ja väljyyttä tämänkaltaiseen 
ajatteluun ja toimintaan?

Kirjassa lähdetään siitä, että ihmisissä ja organisaatioissa it-
sessään on valtavaa osaamispotentiaalia, joka saataisiin käyt-
töön reflektion avulla. Tämä opaskirja on syntynyt kolmen 
vuoden mittaisessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa 
yritysyhteistyönä pohdimme ja testasimme, miten reflektiivi-
syys voitaisiin kutoa tuottavaksi osaksi päivittäistä työtä. Tun-
nistimme neljä keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat reflektiivisen 
työotteen toteutumiseen organisaatiossa. Ensimmäinen on 
yksilön kyky ja halu tutkia omaa ajatteluaan, tuntei-
taan ja toimintaansa. Tätä voidaan kehittää esimerkiksi 
yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä työnohjauksella. Tämän 
rinnalla on tärkeää tukea dialogisen vuorovaikutuksen 
taitoja ja tiloja, joissa avoimin mielin etsitään yhdessä uusia 
näkökulmia. Kolmas keskeinen tekijä on kannustaa esimiehiä 
ja työntekijöitä tekemään reflektio-kokeiluja työn arjessa, 
joista löydetään organisaatiolle ja yksilöille sopivia käytän-
töjä. Neljäs ja hyvin keskeinen tekijä on selvittää, edistävät-
kö vai estävätkö organisaation rakenteet, johtami-
nen, mittarit ja palkitseminen reflektiivisyyttä – onko 
ajattelemaan pysähtyminen OK ja osataanko syntyvät oival-
lukset tehdä näkyväksi?

?Mietipä hetki itseäsi tai organisaatiotasi:  
Miten kehität taitoa motivoitua, sitkeyttä,  innostusta, uteliaisuutta tai sitoutumista? 
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Tämä kirja tarjoaa työkaluja reflektiivisyyden kehittämiseen toi-
mivan työympäristön rakentamiseksi ja yrityksen suorituskyvyn 
parantamiseksi. Erään mukana olleen yrityksen HR-päällikkö 
viestitti hankkeen loppusuoralla meille kirjoittajille näin:

[Kertoo uudesta reflektiivisestä työkalusta, joka on otet-
tu organisaatiossa systemaattisesti käyttöön]… ”Tämän 
lisäksi olen ottanut jatkuvasti esiin reflektioajan varaa-
misen tärkeyden niin johtoryhmässä, esimiesaamuissa 
kuin työhyvinvointitiimissäkin.

Kävimme esimiesaamussa myös läpi teiltä saama-
ni ”Ref nnon Reflektiot”, jotka nekin herättivät todella 
hyvää keskustelua. Päätimme yhdessä vielä uudistaa 
esimiesaamuja, lisätä niitä neljästä kuuteen kertaan 
vuodessa ja ottaa teidän esiin nostamianne asioita sii-
nä yhteydessä. Työ on vasta alkamassa, teemme uudis-
tustyötä yhdessä esimiesten kanssa, joten vielä en tiedä 
kertoa enempää siitä, minkälaiseksi konsepti ennen jou-
lua viilataan.

Reflektioaihe ei siis ole meillä mitenkään unholassa, ja 
teemme jatkuvasti työtä, jotta ei unohtuisikaan. 

Mukavaa kirjoitustyötä teille, opaskirjaa jo odotankin 
innolla! Kai te laitatte minulle heti tietoa, kun se on eet-
terissä?”

”

Juhani Ukko (TkT), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
Lahti School of Innovation

Kati Tikkamäki (KT), Tampereen yliopisto, CIRCMI - Re-
search on Information, Customer and Innovation Mana-
gement

Sanna Pekkola (TkT), Lappeenrannan teknillinen yliopis-
to, Lahti School of Innovation

Minna Saunila (TkT), Lappeenrannan teknillinen yliopis-
to, Lahti School of Innovation

Sanna Hildén (TkT), Tampereen teknillinen yliopisto, CMC 
- Cost Management Center

”
Purjehtijat tietävät, ettei kiristämällä aina saa lisää vauhtia. 
Mistä köydestä löysäämällä sinä ja organisaatiosi saisitte li-
sää vauhtia? 

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
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ALUKSI

Miten kyseenalaistaa tapoja,  
jos niistä ei ensin tule tietoiseksi? 

Tässä kirjassa puhutaan reflektiivisestä työotteesta 
ja siitä, kuinka sen avulla ja sitä kehittämällä voidaan 
vaikuttaa yksilön ja organisaation suorituskykyyn. 
Yksinkertaistettuna suorituskyky on sitä, että yksilö 

tai organisaatio kykenee saavuttamaan asetetut tavoitteet 
ja toisaalta kykenee tunnistamaan tarpeen muuttaa tavoit-
teita silloin, kun olosuhteet sitä edellyttävät. Taloudelliset 
tavoitteet, kuten kannattavuus tai maksuvalmius, ovat yri-
tystoiminnassa tärkeitä, mutta suorituskyky ilmenee myös 
monissa muissa toiminnallisissa tavoitteissa, kuten täsmäl-
lisyydessä, asiakkaiden kuuntelussa tai esimiestyön laadus-
sa. Miten sitten reflektiivisyys liittyy tähän? Ytimeltään syy, 
miksi reflektiivisyyden potentiaali kasvaa, liittyy signaaleihin 
maailman muutoksesta. On sanottu1, että organisaatioiden 
toimintaympäristöä leimaa kasvavasti monimutkaisuus, 
epävarmuus, näkökulmavaihtelut ja monimerkityksisyys. 
Avainasemaan nousee kysymys siitä, millaista ajattelua ja 
toimintaa tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Aiheel-
lisesti on tuotu esiin se, miten vähän ajattelun merkitystä 
analysoidaan tai tiedostetaan. Ajattelutapamme kuitenkin 
vaikuttaa aina siihen, mitä teemme ja tunnemme. Tämän 
vuoksi on syytä pysähtyä tutkimaan, mitä ja miten itse asias-
sa ajattelemme.

Reflektiivisyys on opittavissa oleva taito, jos vain alamme 
harjoitella sitä pienin askelin: vaikkapa kysymällä tietoises-
ti päivittäin yhden hyvän kysymyksen. Esimerkiksi: ”Miksi 
vilkuilen sähköpostia parin minuutin välein, vaikka toden-
näköisesti en saa päivän aikana yhtäkään viestiä, johon 
olisi reagoitava välittömästi?” Voit myös kysyä itseltäsi, mitä 
hyötyä sinulle olisi reflektiivisemmästä työtavasta. Kenties 
vastaat, että tunnistaisit terävämmin sen, mihin kiireen kes-
kellä kannattaa keskittyä. Silloin on tärkeää jatkaa kysymistä, 
mitä hyötyä sinulle siitä olisi. Näin voit edetä yhä lähemmäksi 
oman motivaatiosi syvimpiä juuria.

Hyöty reflektiivisyydestä liittyy siihen, että se 
vapauttaa meidät. Tulemme tietoisiksi ajatte-
luamme rajoittavista uskomuksista ja oletuk-
sista, lannistavasta puheesta ja kapeutuneista 
rutiineista. Meille avautuu uutta ymmärrystä 
ja näköalaa kykyihin ja voimavaroihin, joita 
emme aiemmin ole huomanneet tai tiedosta-
neet. Olemme saavuttaneet mahdollisuuden 
muutokselle.

Suorituskyvyn johtamisessa suurin potentiaali liittyy siihen, 
miten saamme käyttöön kaiken sen osaamisen ja ideoiden 
yhdistelmät, joita meissä on työntekijöinä, asiantuntijoina 
ja ammattilaisina. Iso osa tuosta osaamisestamme kun on 
meiltä itseltämmekin hiukan piilossa, tai emme eri syiden 
vuoksi saa sitä täyteen käyttöömme. 

?

 KYSYMYSTÄ, JOILLA ALOITTAA REFLEKTIIVINEN TUTKIMUSMATKA

1. Mitkä ovat kolme tärkeintä taitoa, joilla vaikutat organisaatiosi menestykseen päivittäin? 
2. Missä olet erityisen hyvä? Missä aivan uusissa yhteyksissä voisit käyttää tuota taitoasi työssäsi? 
3. Miten voisit nauttia enemmän työstäsi? Mistä voit olla kiitollinen työssäsi?
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M I L L A I S I S S A  O R G A N I S A A T I O I S S A  
T U T K I M U S  T O T E U T E T T I I N ?

Kodin Terra on kotimainen S-Ryhmän rauta-
kauppaketju. Tuotevalikoima keskittyy raken-
tamiseen, remontointiin, sisustamiseen, puu-
tarhatuotteisiin ja eläinruokiin ja -tarvikkeisiin. 
Tutkimus toteutettiin Lahden yksikössä, jossa 

työntekijöitä on yhteensä n. 50. Yritys panostaa palvelun laa-
tuun, ja tämän takia päällimmäiset osaamistavoitteet, joihin 
reflektiivisyydestä haettiin apua, olivat tekninen ja tuotteisiin 
liittyvä moniosaaminen, kauppiasajattelu ja palveluhaluk-
kuus, esimiestyön valmennustaidot sekä lisäksi kauppias-
ajatteluun kytkeytyvä systeemiosaaminen, mm. kassa- ja 
muut tietojärjestelmät. 

Pfizer Oy on maailman johtava lääketieteen tut-
kimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja, jonka 
henkilöstö Suomessa muodostuu 130-päisestä 

joukosta eri toimintojen asiantuntijoita. Globaalin matriisiorga-
nisaation kolmessa liiketoimintayksikössä työskentelee pääosin 
myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, kuten tuotespesialis-
teja, myynti- sekä asiakkuuspäälliköitä. Lääkkeiden myyntiä ja 
markkinointia tukee lähes 15 muuta osastoa, jotka työskentele-
vät yhteistyössä saadakseen potilaiden saataville parhaan mah-
dollisen hoidon ja kantaakseen vastuun lääkkeiden laadusta ja 
oikeasta käytöstä koko niiden elinkaaren ajan. Pfizerille tärkeitä 
osaamistavoitteita, joihin reflektiivisyydestä toivottiin tukea liittyi-
vät sisäisen yrittäjyyden, omistajuuden ja luovuuden vahvistami-
seen. Johtoryhmän toiveena oli, että reflektiivisyys tukisi esimies-
ten ja asiantuntijoiden omien voimavarojen hallintaa, luottavaista 
oloa ja positiivisuutta hektisessä arjessa pärjäämiseen. Lisäksi 
kuluneiden vuosien tiheät muutokset koettiin esimiehille erityi-
sen raskaina, minkä takia haluttiin, että projektin aikana panokset 
kohdistetaan voimakkaasti esimiesten tukemiseen.

Tampereen työterveys ry on 
suomalainen työterveyshuol-
topalveluita tuottava yhdistys. 
Sillä on jäseninä 950 asiakasyri-

tystä, joissa on yhteensä 33 400 työntekijää. Henkilökuntaa 
yhdistyksessä on n. 160, ja se koostuu pääosin lääkäreistä, 
hoitajista ja muista työterveyshuollon asiantuntijoista. Erityisiksi 
tavoitteiksi TTry nosti tutkimuksen alkuvaiheessa moniamma-
tillisuuden kehittämisen, osaamisen jakamisen, yhteistyön asia-
kasyritysten kanssa ja reflektiivisen työotteen kehittämisen. 

Henry ry on hankkeen kummina toiminut 
riippumaton, valtakunnallisesti tunnettu hen-
kilöstöjohdon ja  ammattilaisten yhdistys. Jä-
seniä yhdistyksellä on lähes 3000. HENRY ry 

tarjosi mm. mahdollisuuden hyödyntää jäsenrekisteriään 
laajan kyselytutkimuksen tekemiseen. HENRY ry on mie-
lellään jäsenkuntansa kautta tukemassa edelläkävijyyttä ja 
uudenlaista tapaa tehdä työtä. Siksi HENRY ry koki hank-
keen erityisen tärkeänä. 

Talent Vectia Oy on arvostettu kon-
sultoinnin ja valmennuksen asian-
tuntijayritys, jonka taustalla on poik-

keuksellisen vankka kokemus ja osaaminen. Yhtiön tärkein 
pääoma ovat osaavat ja ammattitaitoiset asiantuntijat. Yhtiö 
on partnerien omistama, joilla on laaja ja syvällinen osaami-
nen yritysten sekä julkisen sektorin kehittämisessä. Talent 
Vectiassa työskentelee 100 asiantuntijaa. Talent Vectia toi 
asiantuntijoidensa kautta tärkeätä sparrausvoimaa hank-
keen ohjausryhmätyöskentelyyn.

Pihlajalinna Oy on yksi 
Suomen suurimmista 

yksityisen ja kotimaisen terveydenhuollon palvelujen tar-
joajista. Pihlajalinna tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluita, 
kunnille ostolääkäripalveluja ja perusterveydenhuollon pal-
velupaketteja sekä työterveyspalveluita. Sen henkilökuntaan 
kuuluu n. 400 terveydenhuollon ammattilaista. Pihlajalinna 
ei osallistunut hankkeeseen tutkimuksellisesti, vaan kummi-
na toivoi yhteistyötä oman Tekes-rahoitteisen kehittämis-
hankkeensa reflektiiviseen sparraukseen, erityisenä tavoit-
teena kehittää reflektiivistä ja dialogista johdon ohjausta.
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Lisäksi laaja joukko suomalaisten yritysten edustajia (N=171) 
vastasi Vauhtia pysähtymisestä -kyselyyn. Kyselyssä kartoi-
tettiin suomalaisten yritysten valmiuksia ja tietoisuutta re-
flektiivisen työotteen olemuksesta sekä mahdollista yhteyttä 
organisaation koettuun ja raportoituun suorituskykyyn.

T U T K I M U S A I N E I S T O I S T A

Kyselyn ohella tutkimusaineistoa koottiin kolmen vuoden 
ajan monimuotoisilla keinoilla. Projektissa käytettiin ns. 
interventionistista tutkimusotetta, eli tutkijat jalkautuivat 
organisaatioihin erimuotoisten interventioiden eli oppi-
misryhmien, työyhteisövalmennusten ja kahdenvälisten 
sparraustuokioiden kautta. Näitä yleensä edelsivät alku-
haastattelut ja kartoittavat henkilöstökyselyt, joilla selviteltiin 
reflektiivisyyteen ja suorituskykyyn liittyviä kokemuksia, toi-
veita ja mielikuvia. Varsinaisista interventioista syntyi laajat 

Aktivoi osallistumaan

Tekee pohtimisesta ja ajattelusta pe-
rusteellisempaa ja tietoisempaa, lisää 
meta-tason ajattelua

Herättää kyseenalaistamaan

Tuottaa vaikeita kysymyksiä, lisää 
epävarmuutta ja epämukavuutta

Saattaa tarkastelemaan asioita erilai-
sista näkökulmista käsin 

Lisää itseymmärrystä ja oman toimin-
nan tietoista säätelyä

Haastaa aitoon läsnäoloon ja kuunte-
lemiseen sekä avoimeen kysymiseen

Lisää itseluottamusta esimiehenä

Rauhoittaa tekemistä

Kaavio 1: Muutoksia, joita reflektiivinen työote tuottaa
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Lisää keskustelua ja tekee siitä roh-
keampaa

Edistää kokemusten jakamista, toisilta 
oppimista ja yhdessä ajattelemista

Muuttaa ilmapiiriä positiivisemmaksi

Edistää sisäistä verkostoitumista ja yh-
teisöllisyyttä

Lisää spontaania vuorovaikutusta

Vahvistaa esimiehen sparraavaa roolia

Auttaa tunnistamaan vaihtoehtoisia 
vuorovaikutustapoja ja soveltamaan 
niitä haastavissa vuorovaikutustilan-
teissa

Synnyttää ideointia ja tuottaa uuden-
laisia ratkaisuja

Tuottaa palautetta rakenteista ja pro-
sesseista g edistää arvioimista ja uu-
distamista

Lisää rakentavaa kriittisyyttä, tuo esil-
le esimerkiksi mittaamisen ja palkitse-
misen merkityksellisyyden

Lisää omistajuutta ja sitoutumista te-
kemiseen

Lisää ymmärrystä ns. metaosaamisen 
(vuorovaikutus, luovuus, reflektiivi-
syys) merkityksellisyydestä ja arvosta 
organisaation toiminnassa

Johtamistyökalujen (ohjauspaketti) 
tietoinen pohtiminen auttaa selkiyttä-
mään ja pelkistämään kehitystarpeita 
ja siten myös karsimaan ja yksinker-
taistamaan työkaluja

video- ja ääninauha-aineistot sekä monimuotoista harjoi-
tuksissa ja työpajoissa syntynyttä materiaalia. Ryhmätilan-
teissa hyödynnettiin luovia, toiminnallisia menetelmiä (ku-
vakortit, symbolityöskentely, taidemenetelmät, metaforat, 
tietoisen läsnäolon harjoitukset, videokuvaukset), joilla esim. 
palavereissa voidaan lähteä tutkimaan omaa ja yhteistä ajat-
telua ja tunteita. Kaikissa organisaatioissa panostettiin lisäksi 
siihen, että organisaatioiden johdolle raportoitiin tutkijoiden 
havainnot ja keskeisimmät suositukset, jotta reflektiivisen 
työotteen kehittämistyö jatkuisi konkreettisten kokeilujen ja 
ajattelutapojen muutosten siivittämänä.

M I K S I  T Ä M Ä  O P A S  K A N N A T T A A  L U K E A ?

Kaavio 1 esittää projektin aikana tunnistettuja ajattelu- ja toi-
mintatapojen muutoksia, joita reflektiivinen työote organisaa-
tioon tuottaa ja joiden kautta suorituskykyyn vaikutetaan:
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Tämä kirja tarjoaa järkisyitä siihen, miksi refl ektiivisyys on 
”järjettömän” hyvä työkalu suorituskyvyn kehittämisessä. 
Herätämme sinut näkemään ja pohtimaan, miten reflektii-
vinen työote on – ei vähempää kuin - ammatillisen kasvun 
ja uudistumisen edellytys. Kirja esittelee tuoreita tutkimus-
tuloksia, jotka kertovat että refl ektiivisyys on merkittävä 
suorituskyvyn tekijä. Sanana reflektiivisyys kuulostaa hi-
taalta, akateemiselta ja abstraktilta. Siksi tässä kirjassa ku-
vaamme, miten käytännössä organisaatiot ovat tätä taitoa 
kehittäneet, ja millaisia vaikutuksia sen hyödyntämisestä on 
tunnistettu. Huomaat, että kyse on pienistä arkisista kokei-
luista, joilla kuitenkin on  ratkaisevan isoja vaikutuksia. Koska 
uskomme, että tunnistat reflektiivisyyden potentiaalin myös 
omalla kohdallasi, tarjoamme käyttöösi työkaluja. Niiden 
avulla voit helposti lähteä kehittämään ja kokeilemaan re-
flektiivistä työotetta. Annamme eväitä pohtia ja kyseenalais-
taa organisaation rakenteita ja toimintatapoja, jotka ovat 
uudistumisen esteenä. 

Kokemuksia ja pohdintaa eräästä yhteistyö-organisaa-
tiosta:

”Reflektointi olis varmaan tärkeetä, mutta kun koko ajan 
on niin kauhee kiire…” 

Tutkimuksessa yleisimpänä ja merkittävimpänä esteenä 
reflektiivisen työotteen toteuttamiselle työn arjessa pidettiin 
kiirettä. Reflektiivisen työotteen merkitys ja potentiaali tun-
nistettiin, mutta sille ei koettu olevan työn arjessa riittävästi 
aikaa. Kiire sopivassa määrin voi tehostaa toimintaa ja pi-
tää ns. liikkeessä. Samalla kiire pitää meidät myös vahvasti 
kiinni rutiineissa – vauhdista kun harvoin ehditään pysäh-
tymään ja miettimään vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

Kiireessä tekeminen on yleensä hektistä tekemistä – teh-
dään montaa asiaa samanaikaisesti aiemman kokemuk-
sen perusteella hyväksi todettujen tai alitajuisesti pinttynei-

den rutiinien pohjalta. Kiire myös kapeuttaa näkökenttää. 
Tämän tiedämme ajaessamme lujaa autolla – mitä no-
peammaksi vauhti kiihtyy, sitä vähemmän kykenemme 
kiinnittämään huomiota ympäristöömme. 

Siispä kysymme, viekö reflektiivinen työtapa todella enem-
män aikaa? Vastaus tähän kysymykseen toki riippuu siitä, 
mikä on kulloinkin tavoiteltava suoritus ja tulos. Reflektii-
vistä työotetta harjoitelleet esimiehet puhuivat siitä, että 
reflektiivisyys saattaa aluksi viedä enemmän aikaa, mutta 
ajallinen satsaus nähtiin kannattavana. Pysähtymiset ja 
kohtaamiset olivat etenkin alkuvaiheessa vieneet enem-
män aikaa, mutta jo lyhyellä aikavälillä ne olivat johta-
neet laadukkaampaan lopputulokseen. He olivat alkaneet 
pohtimaan omaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan 
aikaisempaa enemmän. Käytännössä se, mihin esimiehet 
kertoivat käyttäneensä aikaisempaa enemmän aikaa, oli-
vat kuulumisten vaihtaminen ja läsnäolo, työntekijöiden ja 
kollegojen aito kohtaaminen.  He olivat aiempaa enem-
män vuorovaikutuksessa tiimiläistensä ja kollegojensa 
kanssa, ja osa oli lisännyt mm. kahdenkeskisten tapaa-
misten määrää. Aikaisemmin he olivat vuorovaikutus- ja 
kokoustilanteissa esitelleet malttamattomina omat valmiit 
ratkaisuehdotuksensa, mutta nykyisin he ensin aktivoivat 
tiimiläisensä avoimilla kysymyksillä. Useat esimiehet pu-
huivat, miten tämäntyyppinen reflektiivinen esimiestyö 
oli lisännyt tiimiläisten itseohjautuvuutta, osallistumista 
ja aloitteellisuutta. ”Ovella ramppaamiset” ja sähköpostit 
olivat vähentyneet, ja työntekijät olivat alkaneet tuottaa ky-
symysten sijaan itse aktiivisemmin ideoita ja ratkaisuvaih-
toehtoja. Tekeminen kaiken kaikkiaan oli rauhoittunut, sillä 
osallistujien sanoin ”tempoa oli hidastettu”. Palavereissa 
keskusteltiin aiempaa enemmän ja aikaa varattiin myös 
kuulumisille ja yleiselle ”filistelylle”. Tämä oli lisännyt tiimien 
positiivista ja luottamuksellista keskusteluilmapiiriä. Vaikka 
määrällisesti töitä saattoi olla jopa enemmän kuin ennen, 
silti koettiin aiempaa vähemmän kiirettä. 

”
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Kiireessä on se 

paha puoli, 

että se vie 

paljon aikaa. 
 

- G. K. Chesterton

” POHD IT TAVAKS I 

l Voisiko olla niin, että suorituskykymme  
pahin vihollinen on harhamme kiireestä? 

l Mitä tapahtuu, jos jätän kiirehtimäni  
asiat tekemättä tai lykkään niitä viikolla?

 
l Tulisiko juuri silloin pysähtyä, kun siihen 

koetaan olevan vähiten aikaa, vain  
varmistuakseen siitä, että kovavauhtinen 

eteneminen vie varmasti oikeaan  
suuntaan ja tekemisessä ollaan  

ns. oikeiden asioiden äärellä?  
 

l Reflektiivisyys ei ole ylimääräinen  
aikaa vievä tekniikka, vaan uusi  

näkökulma ajattelemiseen ja toimimiseen, 
uusi työn tekemisen tapa. 

L ISÄÄ  POHD IT TAVAA –  
KYSYMYKSIÄ  

K I IR EEN TUNNET TA  
K IR KASTAMAAN 

Miksi teen juuri nyt tätä?

Miksi juuri minä teen tätä?

Miksi teen nyt juuri tätä?

”
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Vie epämukavuusalueelle

Tuottaa hyviä ajatuksia ja keskusteluja

Opettaa kysymään työntekijöiltä ratkaisuehdotuksia

Tarjoaa mahdollisuuksia jakaa asioita kollegojen kanssa

Opettaa käyttämään avoimia kysymyksiä keskusteluissa

Pysäyttää arvioimaan ajattelu- ja toimintatapoja sekä odotuksia

 Synnyttää kriittisempää pohdintaa toiminnoista, palveluista ja laadunhallinnasta

Vie huomiota aiempaa enemmän yhteistyökykyyn ja osallistumishalukkuuteen

Lisää vuorovaikutusta ja verkostoitumista organisaation sisällä

Aukikirjoittaa ja haastaa muuttamaan missiota ja arvopohjaa

Laittaa miettimään erilaisia/vaihtoehtoisia toimintatapoja

Tuo selkiytystä yhteisiin linjauksiin ja työtapoihin 

Lisää terveellä tavalla tuskaa 

Antaa pontta kehittämiselle

}}
1 REFLEKTI IVINEN TYÖOTE –  MITÄ IHMETTÄ?

Kuva 1: Reflektiivisen työotteen hyötyjä – poimintoja tutkimukseen osallistuneiden esimiesten kokemuksista

Reflektio on tavoitteellisen ja tietoisen oppimisen 
ydinprosessi ja ns. metakompetenssi. Metakom-
petenssilla tarkoitetaan yleishyödyllistä ja monen 
osaamisen taustalla olevaa pohjataitoa. Muita vas-

taavia ovat kommunikaatio-, tiedonkäsittely- ja ongelman-
ratkaisutaidot. Reflektiolla on useita määritelmiä, jotka riip-
puvat määrittelijän tieto- ja ihmiskäsityksestä. Määritelmien 
runsas joukko kertoo siitä, että on osoittautunut mahdot-
tomaksi rakentaa yhtä sellaista määritelmää, joka kuvaisi 
riittävän kattavasti kaikki reflektion ja reflektiivisen prosessin 
oleelliset piirteet. Esimerkkejä reflektion ja reflektiivisyyden 
yhteydessä viitatuista klassikoista kirjallisuusluettelossa2.

Oppimisen teoriassa ja käytännössä reflektio on keskeinen 
pedagoginen työkalu, mutta yritysmaailmassa sen potenti-

aalia on vasta alettu tunnistamaan. Puhuessamme reflek-
tiosta ja reflektiivisyydestä viittaamme keskeiseen tietoista 
ymmärtämistä sekä ajattelun ja toiminnan uudistamista 
stimuloivaan prosessiin. Reflektoidessamme ajattelemme ja 
käsittelemme tietoa, uskomuksia ja tuntemuksia pohtien, 
arvioiden ja analysoiden. Täten tulemme tietoisiksi ajattelu-
tavoistamme ja toimintamalleistamme sekä voimme muut-
taa ja kehittää niitä edelleen. Reflektoimalla avarramme 
ajatteluamme ja tehostamme toimintaamme, rakennamme 
uutta tietoa ja osaamista. 

Selvensimme vaikeaselkoista reflektio-käsitettä tutkimuk-
seen osallistuneille esimiehille ja työntekijöille seuraavan 
”lunttilapun” avulla:
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Reflektio on…
Tietoista pysähtymistä yksin ja yhdessä 

 pohtimaan ja arvioimaan 

• ajattelua

• uskomuksia

• tuntemuksia ja 

• toimintaa

Reflektio edellyttää…

Kykyä, halukkuutta ja tilaa

• ihmetellä

• kuunnella ja 

• kysyä

Reflektio tuottaa…

•  Oivalluksia ja merkityksellisyyttä   

työn sisältöihin

•  Ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta   

työyhteisöön

•  Suorituskykyä organisaatiolle

Reflektoinnin raaka-aineina toimivat kokemukset, ajatukset, 
tunteet ja uskomukset. Sitä voisi kutsua myös mielen, pu-
heen ja toiminnan tutkimiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Sen 
avulla pyritään tunnistamaan teorian (käsitykset ja puhe) ja 
käytännön (teot ja toiminta) välisiä kuiluja. Useinhan tiedäm-
me asioita enemmän verrattuna siihen, miten osaamme 
käytännössä tietomme mukaisesti toimia.

Arkiajattelumme on usein melko pinnallista, emmekä malta 
pohtia, mihin isoon kuvaan asiat liittyvät. Usein suuntaamme 
valikoivan tarkkavaisuutemme meille jo ennestään tuttuihin 
ja uskomuksiamme kannatteleviin tiedon lähteisiin. Emme 
myöskään aina tietoisesti havainnoi ja tiedosta toimintaam-
me ja sen seurauksia. Reflektiivisyyden avulla pyrimme 
selvittämään itsellemme sekä toisille toimintaamme, sen 
taustalla olevia motiiveja sekä perusteita sille, miten meidän 
kannattaisi toimia jatkossa. Reflektiivisyys on yritys–ereh-
dys-oppimista syvällisempää asiayhteyksien tunnistamista, 

käsitysten ja oletusten syiden ja seurausten tiedostamista ja 
ymmärtämistä, jota kutsutaan myös metatason ajatteluksi. 
Metatasolla ihminen ajattelee omaa ajatteluaan ja säätelee 
sen pohjalta toimintaansa.

Vaikka reflektiivisyydessä on kyse nimenomaan tietoisesta 
ja siten rationaalisuutta painottavasta ajattelusta ja toimin-
nasta, intuitiivinen ajattelu ja tunteet ovat myös sen raaka-ai-
neita. Reflektoitaessa tehdään hiljaista tietoa ja kuuluvaksi, 
näkymätöntä näkyväksi. Kokemuksia jalostetaan uudeksi 
tietämykseksi. Vain tulemalla tietoiseksi ajattelu- ja toimin-
tatavoista, käsityksistä ja kokemuksista sekä niitä kriittisesti 
uudelleen tulkitsemalla avautuu mahdollisuus muutokseen. 
Asioiden näkeminen uudessa valossa avaa portit uudistu-
miselle. 

Tutkimushankkeessa toteutettuihin reflektiivisiin oppimis-
ryhmiin osallistuneet esimiehet kertoivat reflektoinnin edel-
lyttävän uskallusta heittäydyttäessä vuorovaikutustilanteisiin 
ja ajattelun poluille, joiden kulkua ei voi etukäteen ennustaa. 
Reflektio haastaa uskomukset ja ennestään tutut ajatus-
polut. Se haastaa myös kestämään tietämättömyyttä, hä-
millään oloa ja jopa hetkittäistä turvattomuuden tunnetta. 
Turvallisuutta luovat rutiinit ja tottumukset kun tulisi murtaa 
tai vähintäänkin uskaltaa kurkistaa niiden taakse. Rutiinien 
murtuminen voi myös aktivoida erilaiset puolustusmeka-
nismit – uskallanko esimiehenä sittenkään olla tietämätön? 
Asiantuntijatehtävissä on usein tietämisen paine, ja oman 
tietämisen rajojen ja riittämättömyyden tunnistaminen voi 
tehdä kipeää. 

On esitetty ajatus3, että todellisen oppimisen toteutumiseksi 
aikuisen oppijan tapaan ajatella ja tietää pitää syntyä särö. 
Särö, epäilys, syntyy elämänkokemuksen ja ”ravistelevan” 
oppimiskokemuksen yhteentörmäyksessä. Reflektiivinen 
työote voi synnyttää juuri tämänkaltaisen ajattelu- ja toimin-
tatapoja muuttavan särön. Ihmettelyn ja kyselemisen poluil-
le lähdettäessä luvassa on aina seikkailu, eivätkä reflektiivi-
sen työotteen tulokset ole kaikilta osin etukäteen tiedossa 
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tai ennustettavissa. Ja juuri tässä, joskus kiduttavassakin 
epätietoisuudessa piilee se mahdollisuus uudistumiselle, 
luovuudelle ja innovaatioille. 

Määritelmämme4 mukaan reflektiivinen työote perään-
kuuluttaa yksilöiden reflektiokyvykkyyttä ja -halukkuutta, 
yhdessä toisten kanssa tapahtuvaa reflektointia eli 
reflektiivistä dialogia sekä reflektiivisyyttä tukevia orga-
nisaatiotason rakenteita ja johdon ohjausta (Kuva 2). 
Muutoksen aikaansaamiseksi ja uudistumiseksi tarvitaan 
myös yksilöllisesti, kollektiivisesti ja organisaation tu-
kemana työn arjessa tehtäviä kokeiluja. Arki-
elämässä kyseiset yksilö-, ryhmä- ja organi-
saatiodimensiot sekä kokeileva toiminta 
leikkaavat toisensa monisyisesti, mutta 
niiden analyyttinen jaotteleminen aut-
taa kuitenkin hahmottamaan, millaisin 
keinoin kaikilla olennaisilla ulottuvuuk-
silla reflektiivistä työotetta voidaan 
ja tulisi organisaatiokontekstissa tu-
kea. Kuten tässä kirjassa esiteltävät 
tutkimustulokset tulevat osoittamaan, 
reflektiivisellä työotteella ja suoritusky-
vyllä on tunnistettavissa merkittävä yh-
teys. Samat tekijät, jotka edistävät oppimista 
ja uudistumista, edistävät myös organisaation 
suorituskykyä. Reflektiivinen työote on siis tuottavaa 
reflektiota5.

Yksilölliset
kokeilutYksilön 

reflektiokyvykkyys

Reflektiivinen 
dialogi

Reflektiivinen 
johdon ohjaus

Yhteiset 
kokeilut

Kokeilujen 
vakiinnuttaminen

Kuva 2: Reflektiivisen työotteen kehät

REFLEKTIIVINEN TYÖOTE   
Ajattelun ja toiminnan tietoista  

uudistamista, jossa yhtyvät  
yksilöllinen, kollektiivinen ja  

rakenteellinen reflektiivisyys.
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RE FL E K T I IV ISEN TO IMINNAN 
MAHDOLL ISTA J IA  ES IMIESTEN 

KO KEMA NA

l Tietoinen reflektion käyttäminen

l Pysähtyminen ja keskittyminen

l Avoin ja myönteinen mieli

l Tekemisen mielekkyys ja hauskuus

l Heittäytymiskyky

l Tila, aika ja voimavarat

l Hyödylliseksi koettu sisältö

l Reflektoinnin hyödyt tunnistettavissa

l Reflektio-osaamisen ymmärrys

ESTEET  R EF LEKT I IV ISYYD ELLE 
ES IMIESTEN KOKEMANA

l ”Minä tiedän parhaiten” -asenne

l Ei osata hyödyntää reflektiivisyyttä

l Jatkuva kiire

l Halu oikaista, liian nopea päätöksenteko

l Tulospaine, liika yrittäminen

l Rutiinit, tavat, tottumukset
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Miten reflektiivinen työote sitten toteutuu suomalaisissa 
organisaatioissa? Tätä selviteltiin kyselytutkimuksella, johon 
osallistui 171 vastaajaa, pääosin kaikki eri organisaatioista. 
Kuviot (Kuva 3) kertovat lähtökohdan, mikä monissa yrityk-
sissä on näkyvissä: reflektiivisyys koetaan erittäin tärkeänä, 
ja yksilötasolla moni kokee jopa kykenevänsä siihen työs-

sään erittäin hyvin. Jostain syystä käsitys yhdessä reflek-
toinnista – kriittisestä tekemisen pohtimisesta, avoimesta 
vuorovaikutuksesta ja ideoiden toteuttamisesta käytännös-
sä – ei olekaan yhtä korkealla. Tämän vuoksi on tärkeää ym-
märtää, mitä reflektiivisen työotteen toteutumisen kannalta 
nämä eri tasot merkitsevät. 

Oivallusten vieminen
toimintaan

Avoin ja kuunteleva
vuorovaikutus

Tietoinen pohtiminen
ja arvioiminen 75 %

81 %

91 %

42 %

44 %

41 %

0
20 40 60 80 100

40 %

42 %

36 %

3 %

1 %

1 %

17 %

7 %

11 %

0
20 40 60 80 100

10 %

15 %

19 %

Yksilönä

Ryhmänä

Organisaationa

Huonosti tai 
erittäin huonosti

Hyvin tai 
erittäin hyvin

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Kuva 3: Reflektiivisyyden taito 
suomalaisissa organisaatioissa
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S E U RA A VA KS I  TA RKA STELEMME NÄIT Ä  R EF LEKT I IV ISEN  
TYÖO TTEEN ULOT TUVUUKSIA  T AR KEMMIN:

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen: Tahtoa, taitoa ja uskallusta (luku 1.1)

Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus: Yhdessä ajattelemista (luku 1.2)

Oivallusten vieminen toimintaan: Rakenteiden uudistamista (luku 1.3) ja Kokeiluja (1.4)

1 .1  TAHTOA,  TAITOA JA USKALLUSTA

Reflektiivisen työotteen toteutuminen edellyttää yksi-
löiltä tahtoa, taitoa ja uskallusta kyseenalaistaa rutii-
neja ja vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja. Tahdos-
sa on kyse sisäisestä motivaatiosta eli voimasta, joka 

suuntaa tai virittää toimintaan. Se on aktiivisuutta, ahkeruut-
ta ja vireyttä, jolla yksilö toimii/yksilöt toimivat saavuttaak-
seen tavoitteensa. Taidoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
niitä edellytyksiä, valmiuksia ja voimavaroja, joita yksilöillä ja 
ryhmillä on rutiinien kyseenalaistamiseen ja uudistumiseen. 
Kyse on meta-kognitiivisista taidoista eli ajatteluun, tunteisiin 
ja tietämiseen liittyvästä tietoisuudesta. Metakognitiolla tar-
koitetaan yksilön kykyä tiedostaa ja ohjata omaa ajatteluan-
sa ja toimintaansa.  Reflektiiviseltä työntekijältä edellytetään 
tahtoa ja kykyä sisäiseen dialogiin eli ajattelu- ja toimintata-
pojen kyseenalaistamiseen sekä vaihtoehtoisten ajattelu- ja 
toimintatapojen etsimiseen, sokeiden pisteiden tunnistami-
seen. Tahdon ja taidon lisäksi reflektiivisiltä toimijoilta edel-
lytetään uskallusta ja rohkeutta kyseenalaistaa itsestäänsel-
vyydet, kestää epävarmuuden ja tietämättömyyden tunteet. 

Tätä tahdon, taidon ja uskalluksen yhdistelmää kutsumme 
reflektiokyvykkyydeksi. 

Reflektiivisyys ei ole sisäsyntyistä, vaan opeteltavissa oleva 
taito. Yhteistyöyrityksissä toteutetuissa reflektiivisissä oppi-
misryhmissä fokus oli strategisten teemojen lisäksi vahvasti 
reflektiivisyys-käsitteen ”aukipurkamisessa” sekä reflektio-
harjoituksissa. Esimiehiltä kerätyn palautteen perusteella 
nimenomaan omakohtaisen tekemisen ja kokeilemisen 
kautta he olivat oivaltaneet syvällisemmin reflektiivisyyden 
”idean” ja potentiaalin. He olivat myös huomanneet, että 
reflektiivisiksi esimiehiksi kehitytään vain harjoittelemalla ja 
omaksumalla mm. metatason ajattelua, avointa kysymistä ja 
itsetarkkailua sekä dialogisuutta. Oppimisen juju onkin siinä, 
että vasta sitten, kun oivallamme omien ajattelumallimme, 
kokemusmaailmamme ja uskomustemme vaikutuksen työ-
toimintaamme ja tulemme tästä tietoisiksi, meillä on mah-
dollisuus kehittyä ja uudistua. 
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Reflektoidessaan yksilöt analysoivat, arvioivat, testaavat ja 
uudistavat ajattelu- ja toimintatapojaan sekä tunteitaan. 
He käyvät tutkivaa vuoropuhelua eli sisäistä dialogia itsensä 
kanssa, minkä seurauksena asioita aletaan näkemään ns. 
uudessa valossa6. Tästä syntyy uutta tietoa ja osaamista. 
Pysähtymisen ja pohtimisen kautta on mahdollista tunnis-
taa epäkohtia, murtaa rutiineja, kyseenalaistaa ja tunnistaa 
vaihtoehtoja, tiedostaa ja vahvistaa vahvuuksia sekä löytää 
uusia ratkaisumalleja. Kysymisen taito on keskeinen reflek-
tiivisyyden edellytys7. (Kysymisestä enemmän luvussa 3.5.1.)

Esimiehet näkivät reflektiivisen taidon omaksumisen hyö-
tyinä analyyttisyyden lisääntymisen sekä ajattelun avartu-
misen; omaa ajattelua opittiin kyseenalaistamaan aiempaa 
enemmän ja asioita tarkasteltiin laajemmin. Kysyttiin avoi-
mia kysymyksiä ja aktivoitiin myös vuorovaikutuskumppa-
nia itsenäisempään ajatteluun ja ongelmanratkaisuun sekä 
kuunneltiin paremmin ja oltiin tilanteissa aiempaa syvälli-
semmin läsnä. Reflektiivisen työotteen nähtiin palvelevan 
omaa kehittymistä kokonaisvaltaisesti, niin ammatillisesti 
kuin yksityishenkilönäkin.

Reflektiokyvykkyyden kehittyminen ei ole kuitenkaan vain yk-
silön päänsisäinen tapahtuma, sillä ympäristö/puitteet, elä-
mäntilanne ja ihmiset, joiden kanssa toimimme, vaikuttavat 
siihen, millaista kehittymistä kulloinkin tapahtuu.  

5  X  M I K S I ?  - H A R J O I T U S
 
Pohdi yksin tai harjoittele kollegan kanssa:

Mikä on sinulle työssäsi tällä hetkellä sellainen 
haastava tehtävä, johon sinun pitäisi tarttua, 
muttet jostain syystä ole tarttunut?

…kysy seuraavaksi: Miksi?

…ja toista miksi-kysymys vielä 4 kertaa…

Mitä huomaat?

5
T YÖKALUJA  

R EF LEKT IOKYVYKKYYD EN 
 L ISÄÄMISEEN

l Kysymisen opetteleminen ja kysymysten 
käyttäminen vuorovaikutustilanteissa. 

l Pohdi, mitä hyötyjä saisit  
reflektiivisemmästä työotteesta; rakenna oma 

merkityksesi reflektiolle. 

l Varaa tietoisesti itsellesi tilaa pysähtymiseen 
– yksin tai yhdessä jonkun kanssa, kumpi sopii 

sinulle? 

l Ammatillisten tavoitteiden ja osaamisen 
”aukikirjoittaminen” esim. ajatus-/aarrekartan 

avulla. 

l Keskustelut aiheesta kollegojen ja esimiehen 
kanssa – onko meillä lupa jatarve reflektiivisyy-

teen? Miksi se kannattaisi? 

l Kollegan/työkaverin valtuuttaminen  
sparraajaksi ja havainnoijaksi. 

l Oman toiminnan havainnointi  
ja havaintojen kirjaaminen.
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1.2  YHDESSÄ AJATTELEMISTA

Reflektiivisen työotteen kannalta on tärkeää, että yk-
silöt kykenevät ja pyrkivät reflektiivisyyteen omassa 
ajattelussaan, toiminnassaan ja työssään. Tämä 
on reflektiivisen työotteen toteutumisen lähtökoh-

ta ja edellytys. Kollegat, asiakkaat ja sidosryhmät toimivat 
kuitenkin tärkeinä peileinä omille näkemyksillemme, usko-
muksillemme ja toimintatavoillemme. Tavoiteltaessa koko 
organisaatiota hyödyttävää uudistumista ja innovatiivisuutta 
sisäisen dialogin lisäksi edellytetään tietojen ja taitojen yh-
distämistä sekä yhteistä merkitysten rakentamista, ulkoista 
dialogia.  Vasta ajattelumallien, mielikuvien ja yleistysten kol-
lektiivinen tiedostaminen ja ääneen sanoittaminen antavat 
tilaa uusille ajattelumalleille ja mahdollistavat halutun todel-
lisuuden luomisen. 

Dialogi on yhdessä ajattelemista ja reflektiivisen työotteen 
kollektiivinen muoto. Reflektiivisen dialogin avulla on mah-
dollista kurkistaa toisten ajattelutapoihin ja -tottumuksiin, 
tarkastella asioita eri osapuolten näkökulmista ja asettua 
näkökulmaa vaihtamalla toisten asemaan. Dialogissa raken-
netaan yhteisiä tulkintoja ja merkityksiä. Dialogissa pyritään 
aitoon ymmärrykseen, kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä ja 
sanoitetaan omaa ajattelua ääneen toisia kunnioittavalla 
tavalla. Se eroaa tavallisesta keskustelusta välttämällä pelk-
kää mielipiteiden vaihtoa ja painottamalla kuuntelemista8. 
Reflektiivisellä kuuntelemisella9 tarkoitetaan vuorovaikutus-
tilanteissa halua kuunnella viestejä aidosti viestin lähettäjän 
näkökulmasta käsin ja välttää näin välittömiä ja ennakkokäsi-
tyksiin perustuvia tulkintoja. Tämä toteutuu aitoa kiinnostus-
ta ja empatiaa osoittamalla sekä avoimia kysymyksiä käyt-
tämällä. Dialogisuuteen kuuluu myös rakentava kriittisyys 
itseä ja toisia kohtaan arvostavassa hengessä. 

Dialoginen reflektio edellyttää toimijoilta kykyä ja rohkeutta 
pysähtyä kokemusten äärelle ja kuhunkin hetkeen, kykyä 

sanallistaa ja tuoda yhteiseen ajatteluun normeja ja peli-
sääntöjä, epävarmuuksia ja oletuksia. Tarinoiden kertomi-
nen on yksi tehokkaimmista tavoista tuoda esiin syvimpiä 
ajatuksia ja kokemuksia. Dialogissa vaaditaan myös kykyä 
yhdessä tutkimiseen ja yhdessä tehtäviin kokeiluihin sekä 
ajattelun epäjohdonmukaisuuksien tuomista yhteiseen 
pohdintaan10. Tavoitteena on haastaa ryhmäajattelu selvit-
tämällä ja tuomalla keskusteluun päätöksenteon taustalla 
olevia olettamuksia ja uskomuksia. Dialogin luonteeseen 
kuuluu, ettei sitä voi etukäteen suunnitella ja lopputulos on 
aina avoin – dialoginen kokemus on ennalta määräämätön. 
Onnistuneessa dialogissa yllätytään ja löydetään merkityk-
sellistä uutta.

Vahvasti omiin perspektiiveihin juuttuvaa tulkitsemista ja 
toimintaa kutsutaan egosentrismiksi. Sosiosentrismissä 
kyetään puolestaan asettumaan toisen asemaan ja omak-
sumaan myös toisen näkökulmaa11. Reflektiivinen mieli 
kykenee tarvittaessa irtautumaan egosentrismistä ja näke-
mään omien tulkintojen lisäksi myös vaihtoehtoisia tulkinto-
ja. Dialogi peräänkuuluttaa sosiosentrististä orientoitumista, 
vaihtoehtoisten tulkintojen kuuntelemista ja arvostamista 
sekä niiden kyseenalaistamista rakentavasti. 

Luottamus on yksi keskeinen dialogin edellytys. Toisaalta 
dialogi myös rakentaa ja vahvistaa luottamusta. Uskaltavat-
ko tai haluavatko ryhmän jäsenet sanallistaa ja jakaa hen-
kilökohtaisia kokemuksiaan? Kannustaako esimies esim. 
palaveritilanteessa ryhmäläisiä esittämään mielipiteitään ja 
ideoitaan? Osaavatko keskustelijat tarttua toisten esittämiin 
ideoihin ja jalostaa niitä yhdessä eteenpäin? Entä uskalta-
vatko tai haluavatko osallistujat esittää myös epävarmuutta 
aiheuttavia kysymyksiä? 
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TYÖKA LUJ A  
REFLEKT I IV ISEN  

D IA LOG IN  
L ISÄ Ä MISEEN

POHD ITTAVAA

l Kokemusten vaihtaminen ja tarinoiden 
kertominen 

l  Yhdessä ääneen ajatteleminen 

l Kriittisten tilanteiden analysointi ja 
niistä yhdessä oppiminen 

l Sparraus-harjoitukset 

l Ajatus-/käsitekarttojen, symbolityös-
kentelyn, metaforien ym. havainnollisten 
menetelmien hyödyntäminen merkitys-

ten rakentamisessa

l Osaatko vuorovaikutustilanteissa 
kuunnella ja antaa tilaa muille?  

l Sidotko näkemyksesi/ehdotuksesi mui-
den osapuolten näkemyksiin/ehdotuksiin 

vai esitätkö monologejasi monologien 
sarjassa? 

 
l Osaatko sanoittaa ajatuksesi ja näke-
myksesi rakentavassa ja eri osapuolia 

kunnioittavassa hengessä? 

 
l Uskallatko myös kyseenalaistaa mutta 

sanoittaa kriittiset näkemyksesi  
rakentavasti?
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1.3  RAKENTEELLISTA REFLEKTI IVISYYTTÄ

Reflektiivinen kyvykkyys ja dialogi eivät synny itses-
tään, vaan organisaation on luotava puitteet ja 
edellytykset, joissa tarpeet ja tavoitteet kohtaavat. 
Organisaatiossa kannattaa pysähtyä miettimään, 

millaisia työ- ja toimintatapoja arjessa kannatellaan ja vah-
vistetaan ja ovatko ne strategisten tavoitteiden mukaisia. 
Oppimiskokemus voi olla merkittävä, kun pysähdytään tut-
kimaan, elävätkö viralliset arvot aidosti käytännön teoissa ja 
toimissa.

Reflektiivistä työotetta toteutetaan aina tietynlaisessa ”tilas-
sa”, jonka muodostavat organisaation rakenne, kulttuuri, 
työn organisointi, johdon ohjauksen työkalut, kuten erilaiset 
mittarit ja mittaristot. Työntekijöiden yksin ja yhdessä oival-
tamat asiat ja ideat eivät siirry automaattisesti osaksi organi-
saation osaamispääomaa. Rakenteelliset tekijät vaikuttavat 
siihen, ”elääkö” opittu käytännössä eli tukevatko organisaa-
tiorakenteet yksilöllistä ja kollektiivista reflektointia ja miten 
reflektiiviset kokeilut ja ”pysähtymiset” oikeutetaan, entä mi-
ten niihin kannustetaan?

”Johdon ohjaus” luo johtamisen puitteet ja fiiliksen

Johdon ohjausjärjestelmällä tarkoitetaan organisaation ta-
poja saada yksittäiset ihmiset (henkilöstö), ryhmät, osastot 
ja koko organisaatio työskentelemään organisaation tavoit-
teiden mukaisesti. Käytännössä nämä näkyvät esimerkiksi 
virallisina toimintatapoina, tulosmittareina, budjetteina, 
palkitsemisjärjestelminä, organisaation rakenteina johta-
mistapoina ja -viesteinä. Oikeanlaisilla ohjausjärjestelmillä 
omistajat pyrkivät varmistamaan, että johtajat ohjaavat or-
ganisaation toimintaa asetettujen tavoitteiden suuntaan. 
Organisaatiossa johdon ohjaus pitää sisällään välineet, jär-
jestelmät ja käytännöt, joiden avulla johto pyrkii ohjaamaan 
muodollisesti ja epämuodollisesti työntekijöiden käyttäyty-
mistä. Osa ohjausjärjestelmistä tukee johdon päätöksen-
tekoa, ja osa taas ohjaa päivittäisiä toimia ja käyttäytymistä. 

Kuvassa 4 on esitelty johdon ohjauksen eri välineitä ja käy-
tänteitä, joilla johtamista voidaan tukea12. 

Kuva 4: Johdon ohjauksen eri välineitä ja käytänteitä 
(mukaillen Malmi & Brown 2008)

SUUNNITTELU

KULTTUURI

MITTAAMINEN

HALL INTO

PALKITSEMINEN
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Suunnittelu – ohjaa työntekijöiden pyrkimyksiä ja käyt-
täytymistä tavoitteita asettamalla. Suunnittelu helpottaa 
ryhmien ja yksilöiden välistä toimintaa varmistamalla, että 
yksilön tavoitteet ovat organisaation tavoitteiden kanssa lin-
jassa. Suunnittelu jakautuu kahteen osaan: lyhyen aikavälin 
tavoitteisiin ja toimintaa ja strategiseen suunnitteluun, joka 
tähtää pitkän tai keskivälin tavoitteiden määrittelyyn ja toi-
mien suunnitteluun. 

Mittaaminen – koostuu neljästä osasta: budjeteista, ta-
loudellisista ja ei-taloudellisista mittaristosta sekä hybridi-
mittaristoista, jotka yhdistävät taloudelliset ja ei-taloudelliset 
mittarit. Mittaaminen tuottaa informaatiota organisaation 
toiminnasta ja lisäksi sitä voidaan käyttää kontrollin välinee-
nä esimerkiksi kustannusten seurannassa. Mahdollisten ei 
toivottujen tulosten syy-seuraus-suhteet tulisi ymmärtää ja 
sen pohjalta kehittää toimintaa ja vaikuttaa tuleviin suorituk-
siin. 

Palkitseminen – motivoi yksilöitä ja ryhmiä linkittämällä yk-
silö- ja ryhmätason tavoitteet palkitsemiseen. Tällöin palkit-
seminen on kytkeytynyt tiiviisti mittareihin. Palkitsemista voi-
daan kuitenkin käyttää organisaatiossa hyvin monenlaisiin 
tarkoituksiin. Sillä voidaan pyrkiä varmistamaan henkilöstön 
säilyvyys eli sitouttaa, vahvistaa kulttuurikontrollia sekä teh-
dä organisaatiosta houkuttelevampi työnantaja. 

Hallinto – ohjaa yksilöiden toimintaa hallintorakenteen, 
organisaatiorakenteen sekä erilaisten käytänteiden ja me-
nettelyjen avulla. Johto hyödyntää hallinnollista ohjausta yk-
silöihin ja ryhmiin vaikuttaakseen heidän käyttäytymiseensä 
ja suorituskykyynsä. Hallinnollinen ohjaus määrittelee myös 
toimintamalleja miten tulisi toimia ja miten ei. Lisäksi hallinto 
luo rakenteet ja toimintamallit suunnittelulle, mittaamiselle 
ja palkitsemiselle.  

Kulttuuri – sisältää organisaation arvot, uskomukset ja 
sosiaaliset normit, joilla pyritään vaikuttamaan työntekijän 
käyttäytymiseen. Kulttuurilla tarkoitetaan muun muassa 

uskomuksia, arvoja ja sosiaalisia normeja, jotka jaetaan or-
ganisaatiossa ja jotka vaikuttavat henkilöstön tekoihin ja us-
komuksiin.

Jotta reflektiivinen työote juurtuisi osaksi organisaation toi-
mintaa, tulee organisaation eri ohjauskäytänteiden ja  jär-
jestelmien tukea reflektiivisyyttä ja reflektiivistä työotetta. 
Reflektiivisen työotteen tulisi olla osa arkea, prosesseja ja 
toimintaa ja siihen tulisi kannustaa. Jos reflektiivinen työote 
jää irralliseksi ja satunnaiseksi toimintatavaksi, sen hyötyjä ei 
välttämättä saavuteta. Johdon ohjauksen käytänteet ja jär-
jestelmät voivat tukea reflektiivistä työotetta sillä, miten hen-
kilöstöä palkitaan, miten mittaustietoa käsitellään ja salliiko 
kulttuuri pysähtymisen työn äärelle. Organisaatiolla tulisi 
olla selkeät ja toimivat rakenteet ja johtamiskäytännöt sekä 
henkilöstöllä selkeät tavoitteet, vastuut ja velvollisuudet. Jos 
näissä on epäselvyyttä, työntekijöillä ei ole voimavaroja ref-
lektiiviseen työtoimintaan.

R E F L E K T I I V I S E N  J O H D O N  
O H J A U K S E N  P I I R T E I T Ä

Suunnittelua tehdään vanhoihin traditioihin kahliutumat-
ta ja kuunnellaan yksilöä sanoman eikä aseman perusteella.

Mittaamisen kliimaksi ei ole laadittu raportti tai laskettu 
tunnusluku, vaan sen perusteella käytävä hyvin argumentoi-
tu keskustelu.

Prosessikuvaus ei ole sokea tunneli vaan varmistus siitä, 
että prosessin aikana säilyy avara katse erilaisten tulosta-
voitteiden välillä. 

Tiedostetaan, miten vaikkapa toimitila ja työpistejärjestelyt 
(ja muut kulttuurin ilmentymät) peilaavat arvoja ja toivottua 
toimintakulttuuria.

Tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa toteutettiin 
Reflektiivisyyden tila -kysely hankkeen alussa ja lopussa. 
Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa, miten johdon ohjauksen 
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Suunnittelu

MittaaminenPalkitseminen

Hallinto

Kulttuuri

Mikä tukee reflektiivistä työotetta?
Kyselytutkimus kolmessa eri organisaatiossa

Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Organisaatio 1          Organisaatio 2          Organisaatio 3

eri osa-alueet tukevat reflektiivistä työotetta. Alla olevassa 
kuvassa 5 on esitelty kolmen organisaation tulokset, josta 
voidaan nähdä, miten eri ohjauspaketin osat tukevat reflek-
tiivistä työotetta. Tulokset osoittavat, että mittaaminen sekä 
palkitseminen ovat osa-alueita, joissa selkeästi olisi kehittä-

mistä reflektiivisyyttä tukevaksi. Lehtileikkeessä (kuva 6) on 
esitelty Talouselämän Tebatti-osuudessa julkaistu artikkeli, 
jossa käsitellään, miten organisaatio voisi hyödyntää reflek-
tiivistä työotetta mittaustiedon tulkinnassa.

Kuva 5. Reflektiivisyyden tila -kyselyn tuloksia
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TYÖKA LUJ A  
RE FL E KT IO KYVYKKYYDEN  

L ISÄ Ä MISEEN

POHD IT TAVAA:  
T UKEVATKO JOHD ON  

OHJAUKSEN OSA-ALUEET  
R EF LEKT I IV ISYYT TÄ?

l Arvioida, miten organisaation johdon 
ohjauksen järjestelmät ja käytänteet 

tukevat reflektiivisyyttä 

l Reflektiivisten kysymysten  
hyödyntäminen mittaustulosten  

tulkinnassa 

l Reflektiivisten palaverien  
hyödyntäminen reflektiivisen  

kulttuurin rakentamisessa

l Suunnitellaanko toimintaa  
rutiininomaisesti? 

l Salliiko organisaatiokulttuuri  
pysähtymisen työn äärelle ja  
nykyisten toimintatapojen  

kyseenalaistamisen? 

l Mahdollistavatko rakenteet  
uusien ideoiden kokeilut joustavasti? 

l Pysähdytäänkö pohtimaan,  
mitä viime kuun mittaustulokset  

oikeastaan tarkoittivat? 

l Ohjaako yksilö ja tiimitason  
palkitseminen reflektoimaan?
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Kuva 6: Talouselämä, Tebatti-palsta, 15.11.2013, Talentum, s. 85
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1.4  KOKEILUJA AJATUKSELLA

A jattelemisessa on kysymys myös tekemisestä. Ref-
lektiivinen työote peräänkuuluttaa ajattelemisen 
ja ymmärtämisen lisäksi kokeilevaa toimintaa. Ref-
lektiivisyys on ajattelun ja toiminnan yhteen puno-

va side, jossa on kyse mielen kytkemisestä tekemiseen eli 
ajattelun ja tekemisen välisestä dialogista. Yksin ja yhdessä 
tehtävät kokeilut testaavat reflektiivisen ajattelun synnyttä-
miä oivalluksia käytännön toiminnassa. Kokeilut synnyttävät 
taas uusia kokemuksia eli uutta materiaalia reflektiiviselle 
ajattelulle ja pohdinnalle. 

Ajattelu- ja toimintamallien testaaminen työn arjessa yhdis-
tää reflektiivisen työotteen ulottuvuudet (yksilö-ryhmä-or-
ganisaatio) toisiinsa. Ideaalitilanteessa kokeiluja tehdään 
omassa ja yhteisessä ajattelussa ja toiminnassa sekä ra-
kenteissa, jotka mahdollistavat uudistumisen. Tavoitteena 
on etsiä entistä parempia ja toimivampia ratkaisuja. Kaikki 
kokeiluissa syntyneet kokemukset ovat oppimisen kannalta 
arvokkaita – onnistumiset ja epäonnistumiset. Olennaisinta 
on se, mitä kokemuksilla tehdään eli miten niitä hyödynne-
tään reflektiivisen työotteen raaka-aineina. 

Koko elämä on kokeilua. 

Mitä enemmän kokeilet,  sitä parempi.

- Ralph Waldo Emerson

Pikkuesineet johtoryhmässä – kokeillaan, mitä syntyy, kun 
johtoryhmä leikkii ajatuksella… 

Eräässä yhteistyöyrityksessä päätettiin avata johtoryhmän 
palaveri siten, että kukin jäsenistä valitsi pöydällä olleista 
pienistä symboliesineistä (kuten Kuva 7) yhden, joka hänel-
le itselle kuvaa heidän yhtä strategista henkilöstön osaa-
mistavoitettaan: ”omistajuutta”.

Valinnat olivat intuitiivisia, ja kukin sai halutessaan ja-
kaa muiden kanssa sen, miksi päätyi tiettyyn esineeseen. 
Hauska ja hetkittäin hyvin henkilökohtainen kierros tuotti 
nopean läsnäolon tunteen ja sopivaa heittäytymisen tun-
netta. Huumori, piikit ja oivallukset maalasivat monipuoli-
semman ja värikkäämmän kuvan tavoitteesta kuin kenties 
mikään virallinen kuvaus aiemmin. Lisäksi kokeilu teki nä-
kyväksi, miten paljon noinkin homogeenisessa porukassa 
tulkinnat kuitenkin eroavat toisistaan. ”Mitä tämä tarkoit-

”
”

”

30



taa, kun viestimme ideaa eteenpäin?”, kysyttiin. Samalla 
pohdittiin, onko ongelma, että tulkinnat saattavat olla hy-
vinkin erilaisia ja viesti lähtee eri yksiköille hiukan erilaisilla 
painotuksilla. Johtajat ymmärsivät, että voivat hyödyntää 
myös muiden oivaltavia metaforia puhuessaan toivotun 
muutoksen sisällöistä. 

Kokeilukulttuurille on nyt kysyntää. Tuore Sitran selvitys13  
toteaa, että johtamisen ja kehittämisen työkaluina strategi-
set kokeilut ovat hallinnollisesti kevyitä ja siten potentiaali-
sesti tehokkaita saamaan aikaan muutosta. Kun tavoitellaan 
joustavuutta ja uudistumista, ei voida luottaa vain muuta-
miin suunniteltuihin muutoshankkeisiin, vaan kehittymistä 
on tapahduttava itsenäisesti ja itseohjautuvasti kaikilla orga-
nisaation tasoilla. Kokeilut näyttäytyvät oppimisen paikkoina, 
osallistumisen kenttinä, keskustelun herättäjinä ja rakentei-
den ja käytäntöjen haastajina. Kun kokeiluihin yhdistyy kyky 
tunnistaa kokeiluille hyvä suunta ja pohtia kokeilun tuotta-
man tiedon merkitystä, voimme helposti yhtyä oivallukseen: 
”Kerran kokeiltu on jo hyvin suunniteltu”13.

Kuva 7: Symbolityöskentely reflektion apuna

”

POHD ITTAVAA

l Toteutatteko spontaaneja ja pienimuo-
toisia kokeiluja yhdessä kollegan tai tiimin 
kanssa – pelkäämättä liikaa epäonnistu-
mista? Kokeiluja voivat olla esim. uusi pa-
laverikäytäntö, uusi työn tekemisen tapa, 
uusi suoritusmittari ja siihen kytkettävä 

palkitsemisen keino tai vaikkapa uusi 
puhetapa käytävillä.

l Palkitaanko teillä kokeilusta vaiko  
pelkästään onnistumisesta – kumpi teillä 

olisi tehokkaampi juuri nyt?

l Kokeilut voivat olla rohkeita, mutta 
samalla hallittuja tutkimusmatkoja: 

sovitaan kokeilujakson pituus, jaetaan 
kokemuksia tiimipalaverissa kokeilu-

jakson aikana syntyneistä oivalluksista 
ja tehdään päätöksiä, miten toimitaan 

jatkossa.

l Kokeilua koskevaa havainnointima-
teriaalia voidaan kerätä videoimalla, 

äänittämällä ja tekemällä muistiinpanoja. 
Materiaalia hyödynnetään kokeilun arvi-

oimisessa.
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2.  SUORITUSKYKY ESI IN REFLEKTI IVISELLÄ OTTEELLA

Organisaatioista puhuttaessa suorituskyky tarkoit-
taa yksilöiden, tiimien tai koko organisaation on-
nistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Suorituskykyä seurattaessa ja mitattaessa on 

hyvä kiinnittää huomiota sekä toiminnan seurauksiin että 
erilaisiin syytekijöihin, joilla on vaikutusta lopputulokseen. 
Siksi esillä voivat olla sekä taloudelliset tavoitteet ja mittarit 
(kuten kannattavuus tai tuotekustannus) että usein runsas 
joukko ei-rahamääräisiä ilmiöitä, tavoitteita ja mittareita. Tyy-
pillisiä ei-rahamääräisiä suorituskyvyn näkökulmia ovat:  

tuottavuus eli tietyn prosessin tuotosten ja pa-
nosten suhde (ajettu matka yhdellä litralla polt-
toainetta tai käsiteltyjen asiakaspalautteiden 
määrä viikossa)

asiakkaiden tai henkilöstön tyytyväisyys

toiminnan tai tuotteiden laatu (virheiden mää-
rä, reklamaatiot)

aika (läpäisyaika, kiertoaika, toimitusaika)

Suorituskyvyn johtaminen on osa tavoitteellista ja tuloksel-
lista johtamistyötä. Se ei ole johtajan erillinen tehtävä vaan 
johtamistyön yksi olennainen näkökulma. Jokainen voi työs-
sään johtaa omaa suoritustaan, mutta esimiesrooleihin liit-
tyy lisäksi tarve huolehtia yksilöiden suorituksen liitynnästä 
yrityksen tavoitteisiin. Tässä tarkoituksessa suorituskyvyn 
mittarit ja johdon ohjausjärjestelmät (ks. luku 1.3) toimivat 
viisaasti käytettynä hyvänä apuvälineenä. 

Kun halutaan tarkastella reflektiivisyyden vaikutuksia orga-
nisaation suorituskykyyn, ensin on määriteltävä, mitä suori-
tuskyvyllä tarkoitetaan. Yksinkertaistettuna suorituskyky on 
sitä, että yksilö tai organisaatio kykenee saavuttamaan ase-
tetut tavoitteet ja toisaalta kykenee tunnistamaan tarpeen 
muuttaa tavoitteita silloin, kun olosuhteet sitä edellyttävät. 
Suorituskyky voidaan jakaa työntekijöiden toimintaan, orga-
nisaation valmiuksiin sekä varsinaiseen suoritukseen kuvan 
8 mukaisesti14. Työntekijöiden toiminta ja organisaation val-
miudet kuvaavat sitä potentiaalia ja toimintatapaa (proses-
sia), joilla parempiin suorituksiin päästään. 

ROOLIT JA VASTUUT

OMISTAUTUMINEN

MOTIVAATIO

Kuva 8. Reflektiivisen työotteen kannalta keskeisiä suorituskyvyn osa-alueita (mukaillen Franco-Santos et al. 2012).

INNOVATIIVISUUS

VUOROVAIKUTUS

STRATEGISET 
KYVYKKYYDET

TIIMI

EI-TALOUDELLINEN
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Työntekijöiden toiminnalla tarkoitetaan työntekijöiden 
ymmärrystä omasta työnkuvastaan ja vastuistaan sekä niiden 
kytkeytymisestä työntekijöille asetettuihin odotuksiin. On tär-
keää ymmärtää, miten oman työn sisältö ja tavoitteet palvelevat 
organisaation tavoitteita. Keskeinen tekijä on myös työlle omis-
tautuminen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sisäistä yrittäjyyttä tai 
kauppiasajattelua eli mekanismeja, jotka toimivat työnkuvan, 
vastuiden ja odotusten taustalla. Myös työntekijöiden motivaatio 
eli halu tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja saavuttaa tavoit-
teet on keskeinen työntekijöiden toimintaa kuvaava suoritusky-
vyn elementti. Keskeinen kysymys on, miten reflektiivisyydellä 
voidaan edistää yllä mainittuja suorituskyvyn osa-alueita.

Organisaation valmiuksilla tarkoitetaan innovatiivisuutta, 
vuorovaikutusta sekä strategisia kyvykkyyksiä. Innovatiivisuudel-
la tarkoitetaan organisaation aktiivisuutta etsiä uusia ideoita ja 
toimintatapoja sekä niiden kykyä viedä nämä muutokset käytän-
töön eli uudistua. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi eri 
osastojen ja ryhmien välisen yhteistyön toimivuutta sekä tiedon 
jakamisen ja hyödyntämisen tehokkuutta niin organisaation si-
sällä kuin ulkopuolella. Strategisella kyvykkyydellä tarkoitetaan, 
että organisaation toimintatavat tukevat strategisia tavoitteita 
käytännön työssä. Tällöin on tärkeää ymmärtää, miten eri toimin-
tojen väliset prosessit (tuotanto, palvelu, myynti, markkinointi) 
kytkeytyvät toisiinsa. On keskeistä tarkastella, voidaanko reflektii-
visyydellä vaikuttaa strategisiin kyvykkyyksiin niiden toimintatapo-
jen kautta, joita reflektiivisyydellä pyritään stimuloimaan.  

Suoritus voidaan jakaa taloudelliseen ja ei-taloudelliseen 
suoritukseen. Taloudellisella suorituksella tarkoitetaan esi-
merkiksi liikevaihdon kasvua, myyntikatetta tai sijoitetun 
pääoman tuottoa. Ei-taloudellisella suorituksella tarkoite-
taan esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, laatua tai sisäisten 
prosessien tehokkuutta. Suoriutumista voidaan tarkastella 
myös eri organisaatiotasoilla (organisaatio, osasto/ryhmä, 
yksilö). Keskeistä onkin tarkastella, pystytäänkö eri organi-
saatiotasoilla hyödynnettävillä reflektiivisillä menetelmillä 
vaikuttamaan eri organisaatiotasojen suoriutumiseen.

MISTÄ  HYVÄ  
TALOUD ELL INEN  
TULOS SYNT YY? 

l Tutkimuksessa löydettiin polkuja 
siihen, mitä kautta reflektiivinen työote 

parantaa suorituskyvyn edellytyksiä. 

 
l Tutkitussa palveluorganisaatiossa 
oli tapana ”merkityksellistää” konser-
nitasolta tulleita tehokkuustavoitteita 
ja -mittareita. Tämä tapahtui siten, että 
työntekijät yhdessä esimiesten kanssa 
pohtivat käytännön keinoja ja toimin-

tatapoja, joilla työn arjessa tavoitteisiin 
päästään. Tavoitteena oli luoda selkeyttä, 
ymmärrettävyyttä ja omakohtaisuutta ns. 

kylmiin suoritustavoitteisiin. 

l Pohtimalla tavoitteiden pohjalta 
tekemistä uusin silmin työn uudelleen 

organisoinnilla vältyttiin irtisanomisilta. 
Henkilöstölle osallistumiskokemus ja sen 
vaikutukset loivat parempaa työilmapii-

riä, motivaatiota ja sitoutumista. Koettiin, 
että työtehtävien kehittäminen on hyö-
dyllistä. Lisäksi tahto olla loistava myyjä 
kasvoi. Tämä kaikki realisoitui mitatusti 
erinomaisena palveluna ja positiivisena 

asiakaspalautteena (palaute kerätty sys-
temaattisesti). 
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2.1  MITÄ KYSELY KERTOO?

REFINNO-hankkeessa toteutettiin kyselytutkimus 
laajalle yritysjoukolle, jolla tutkittiin reflektiivisyyden 
osa-alueiden vaikutusta suorituskyvyn eri osa-aluei-
siin (kuva 9).  Kuva 9 tuo esiin kolmiulotteisen raken-

teen, jolla reflektiivistä työotetta kyselyssä kartoitettiin luvun 
1 esittelemien ajatusten mukaisesti. 

 
R E F L E K T I I V I S Y Y D E N  U L O T T U V U U D E T

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen

Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus

Oivallusten vieminen toimintaan

T O I M I J A - T A S O T

Yksilöinä

Ryhmänä (kollektiivisesti)

Organisaationa (instituutiona)

T Y Ö O T T E E N  P E R U S E D E L L Y T Y K S E T

Halu

Kyky

Toteutuminen

 
Kyselytutkimus lähetettiin helmi-maaliskuussa 2014 Henry 
Ry:n jäsenille. Suuri osa Henry Ry:n jäsenistä toimii henkilös-
tön hallinto- ja kehittämistehtävissä, jotka liittyvät henkilös-
tön osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Näin ollen 
vastaajajoukolla oli hyvät valmiudet vastata kyselyyn, jossa 

kartoitettiin organisaation reflektiivisiä valmiuksia ja toisaalta 
suorituskyvyn elementtejä. Vastauksia tuli 171 ja vastaus-
prosentti oli 6,5. 

Jotta reflektiivisyyttä voidaan hyödyntää parempiin suori-
tuksiin, täytyy tiettyjen perusedellytysten täyttyä. Työssä 
tarvittavien kyvykkyyksien ja resurssien täytyy olla riittävällä 
tasolla. Tämä tarkoittaa työnkuvan ymmärtämistä, riittävää 
osaamista, organisaation tukea, ajanmukaisia työvälineitä 
sekä riittävästi aikaa. Perusedellytysten myötä yksilö pystyy 
kohdistamaan reflektion oikeisiin asioihin sekä löytämään 
reflektioon tarvittavan energian ja ajan. Tämä rohkaisee 
perinteisten organisaatiossa olevien reviirien ylittämiseen ja 
johtaa parhaimmillaan rakentavaan keskusteluun ja vanho-
jen rutiinien muuttamiseen. On tärkeää tiedostaa, että re-
flektiivisyyden edellytykset tulee ymmärtää myös ryhmä- ja 
organisaatiotasolla, ja ne tulee pystyä liittämään konsultoi-
vaan yrityskulttuuriin ja palkitsemiseen. 

Kyselyssä painotettiin seikkoja, jotka yhteistyöyritysten haas-
tatteluissa oli tunnistettu keskeisimpinä suorituskykyvaiku-
tuksina reflektiivisen työotteen harjoittelun ajalta. 

 
R E F L E K T I I V I S E N  T Y Ö O T T E E N  
T O D E T T I I N  L I S Ä N N E E N  E R I T Y I S E S T I

kykyä löytää uusia näkökulmia 

yhteistyökykyä ja osallistumishalukkuutta 

luottamuksellista keskusteluilmapiiriä 

omistautumista

päätöksentekokykyä.
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Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus 
reflektiivinen dialogi

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen 
reflektiokyvykkyys

Oivallusten vieminen toimintaan 
reflektiiviset kokeilut

Yksilöiden 
reflektiivisyys

halu, kyky ja toteutuminen

Ryhmien
 reflektiivisyys

halu, kyky ja toteutuminen

Organisaation suorituskyky
Työntekijöiden toiminta, organisaation valmiudet, suoritus

Organisaation
reflektiivisyys

halu, kyky ja toteutuminen

Kuva 9. Miten reflektiivisen työotteen ja suorituskyvyn yhteyttä tutkittiin?
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TE K I JÖ ITÄ ,  JO TKA  
E DIS TÄVÄ T  REFLEKT I IV ISTEN 

K ÄYTÄ NTÖJ EN J A  
S UORITU KSEN VÄ L ISTÄ  

TOIMIVA A  YHTEYTTÄ

l Kehittämiskohteita ja -teemoja, joihin reflek-
tiolla pureudutaan, tulee olla rajattu määrä ja 
kohteiden yhteys suorituskykyyn on perustel-

tava.

 
l Valittuja teemoja tulee viedä eteenpäin 

mahdollisimman monipuolisilla reflektiivisillä 
työkaluilla (vrt. luku 3). 

l Reflektion tulee olla tavoitteellista kaikilla 
organisaatiotasoilla. 

l Eri organisaatiotasoilla tulee olla omat mitta-
rit ja tavoitteet, joihin reflektiivisellä työotteella 

pyritään. 

l Eri organisaatiotasojen mittarit ja tavoitteet 
tulee olla linjassa keskenään. 

l Työhyvinvointi, työmotivaatio ja sitoutu-
minen ovat keskeisiä tekijöitä työntekijöiden 

reflektiiviselle toiminnalle. 

l Suorituskyvyn johtamismenetelmät tulee 
nähdä sosiaalisina järjestelminä, jotta ne mah-

dollistavat reflektiivisyyden ja oppimisen.
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Kyselytutkimuksen tulokset kollektiivisen eli ryhmä- ja or-
ganisaatiotason reflektiivisyyden vaikutuksista suoritusky-
kyyn on esitetty taulukossa 1. Tutkimuksessa suorituskyvyn 
osa-alueet jaettiin työntekijöiden toimintaan, organisaation 
valmiuteen sekä varsinaiseen suorituskykyyn kuvion 8 mu-

Taulukko 1. Ryhmä- ja organisaatiotason reflektiivisyyden vaikutukset suorituskyvyn osatekijöihin (selitysasteet)

kaisesti. Magentalla merkityissä laatikoissa reflektiivisyyden 
osatekijät selittävät suorituskykyä erittäin paljon ja turkoo-
silla merkityt paljon. Yksilötason reflektiivisyyden vaikutuksia 
ei otettu tarkasteluun mukaan, koska aineisto ei sitä mah-
dollistanut.

T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  T O I M I N T A

O R G A N I S A A T I O N  V A L M I U D E T

S U O R I T U S

R Y H M Ä O R G A N I S A A T I O

TIETOINEN 
POHTIMINEN 
JA ARVIOIMI-

NEN

AVOIN JA 
KUUNTELEVA 
VUOROVAI-

KUTUS

OIVALLUSTEN 
VIEMINEN 

TOIMINTAAN

TIETOINEN 
POHTIMINEN 
JA ARVIOIMI-

NEN

AVOIN JA 
KUUNTELEVA 
VUOROVAI-

KUTUS

OIVALLUSTEN 
VIEMINEN 

TOIMINTAAN

REFLEKTIIVISYYDEN OSATEKIJÄT 
 
 

SUORITUSKYVYN OSATEKIJÄT

ROOLIT JA VASTUUT

OMISTAUTUMINEN

MOTIVAATIO

INNOVATIIVISUUS

VUOROVAIKUTUS

STRATEGISET KYVYKKYYDET

TIIMI

EI-TALOUDELLINEN

TALOUDELLINEN

 0,130 0,105 0,103 0,205 0,148 0,081

 0,102 0,125 0,182 0,190 0,139 0,069

 0,085 0,121 0,168 0,111 0,085 0,058

 0,204 0,282 0,368 0,380 0,426 0,376

 0,259 0,217 0,199 0,286 0,264 0,191

 0,213 0,221 0,159 0,227 0,265 0,204

 0,079 0,130 0,090 0,101 0,102 0,040

 0,057 0,089 0,106 0,132 0,093 0,071

 0,040 0,034 0,032 0,033
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!
Tutkimuksen mukaan reflektiivisen työotteen vaikutuksista 
suorituskykyyn voidaan todeta:

R E F L E K T I I V I S E N  T Y Ö O T T E E N  
V A I K U T U K S E T  S U O R I T U K S E E N

Ryhmätasolla avoin ja kuunteleva vuorovaikutus selitti po-
sitiivisesti tiimin suoritusta, kun taas oivallusten vieminen 
toimintaan selitti organisaation ei-taloudellista suoritusta. 
Organisaatiotasolla tietoinen pohtiminen ja arvioiminen 
selitti tiimien suoritusta sekä organisaation ei-taloudellista 
suoritusta. Tämän lisäksi avoin ja kuunteleva vuorovaikutus 
selitti tiimien suoritusta. Ryhmä- ja organisaatiotason ref-
lektiivisyys ei kumpikaan selittänyt taloudellista suoritusta. 
Tulos vahvistaa käsityksen, että organisaatio- ja ryhmätason 
reflektiolla on enemmänkin välillisiä kuin suoria vaikutuksia 
varsinaiseen suoriutumiseen. Nämä välilliset vaikutukset 
syntyvät esimerkiksi työntekijöiden toiminnan parantumi-
sen sekä organisaation parempien valmiuksien kautta.

R E F L E K T I I V I S E N  T Y Ö O T T E E N  V A I K U T U K S E T 
O R G A N I S A A T I O N  V A L M I U K S I I N

Sekä ryhmä- että organisaatiotason reflektiivisyyden osa-
alueet vaikuttavat erittäin positiivisesti organisaation in-
novatiivisuuteen, vuorovaikutukseen ja strategiseen ky-
vykkyyteen. Tulos vahvistaa käsitystä, että nimenomaan 
organisaatio- ja ryhmätason reflektiolla pystytään synnyttä-
mään uusia organisatorisia innovaatioita. Tämä tarkoittaa 
uusien strategisiin tavoitteisiin kytkettyjen toimintatapojen 
viemistä onnistuneesti käytäntöön. Tulos kertoo myös yh-
teistyön toimivuudesta sekä tiedon jakamisen ja hyödyntä-
misen onnistumisesta eri organisaatioryhmien välillä.

R E F L E K T I I V I S E N  T Y Ö O T T E E N  V A I K U T U K S E T 
T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  T O I M I N T A A N

Sekä ryhmä- että organisaatiotason reflektiivisyyden osa-
alueet vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden rooleihin ja 
vastuisiin, omistautumiseen sekä motivaatioon. Tästä poikke-
uksena oli organisaatiotasolla tapahtuva oivallusten vieminen 

toimintaan, jolla ei ollut vaikutusta mihinkään työtekijöiden 
toimintaan. Myöskään organisaatiotason avoimella ja kuun-
televalla vuorovaikutuksella ei ollut vaikutusta työntekijöiden 
motivaatioon. Lisäksi ryhmätasolla tapahtuvalla tietoisella 
pohtimisella ei ollut vaikutusta työntekijöiden motivaatioon. 
Tuloksesta voidaan päätellä, että organisaatiotason tietoinen 
pohtiminen ja arviointi sekä avoin ja kuunteleva vuorovaiku-
tus ovat itsessään jo niin merkittäviä tekijöitä, että ne vaikut-
tavat positiivisesti työntekijöiden toimintaan. Näin ollen var-
sinaista oivallusten viemistä toimintaan ei välttämättä edes 
tarvita työntekijöiden toiminnan muuttamiseen. 

Tutkimustulosten perusteella ryhmä- ja organisaatiotason 
reflektiivisyys ei kumpikaan selittänyt taloudellista suoritusta. 
On ymmärrettävä, että yrityksen taloudellinen suoritus on 
seurausta onnistumisesta hyvin monella osa-alueella: Tarvi-
taan kilpailukykyinen tuotevalikoima, joka on asiakkaiden sil-
missä houkutteleva ja jota uudistetaan niin, ettei houkutte-
levuus ajan myötä katoa. Tämän lisäksi tarvitaan asiakkaiden 
tarpeita ymmärtävä myynti, kustannustehokas hankinta ja 
hyvin organisoitu tuotanto- ja jakeluketju. Arvokas element-
ti on myös innostava näkemyksellinen johto unohtamat-
ta motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. Eikä tämäkään 
välttämättä riitä. Yrityksen toimintaympäristössä vaikuttaa 
monia tekijöitä – tuotannontekijöiden hinta- ja saatavuus-
kehitys, lopputuotemarkkinan muutokset ja monet muut 
– joihin organisaatiolla ei aina ole vaikutusmahdollisuutta ja 
joihin sopeutuminen voi viedä aikaa.

Puhuttaessa näin monipuolisesta ilmiöstä on hyväksyttä-
vä, ettei mikään yksittäinen asia nouse voimakkaasti selit-
tämään menestystä. Reflektiivisyys ei ole tästä poikkeus. 
Kuitenkin vahvasti osoitettu yhteys reflektiivisyyden ja suo-
rituskyvyn syytekijöiden välillä kertoo reflektiivisen työotteen 
taloudellisesta merkityksestä. Reflektiivisellä työotteella on 
mahdollista parantaa ryhmien ja koko organisaation val-
miuksia olennaisesti. Tätä kautta luodaan menestystä ruok-
kivia kestäviä rakenteita ja tuetaan pitkällä aikavälillä myös 
taloudellisen suorituksen kehittymistä.
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Yhteenvetona kyselyn tuloksista voidaan todeta, että ryh-
mä- ja organisaatiotason reflektiivisyydellä on keskeinen 
rooli työntekijöiden toiminnan ja organisaation valmiuksien 
kehittämisessä ja tätä kautta organisaation pitkän aikavälin 
menestymisessä. Tämä perustuu kyselyn tulokseen, jossa 
reflektiivisyyden osa-alueiden tekijät vaikuttavat positiivi-
sesti suorituskyvyn osa-alueisiin. Eli kun reflektiivisyyden 

taso nousee, niin myös eri suorituskyvyn osa-alueiden taso 
nousee. Kun taas tarkastellaan ryhmä- ja organisaatiotason 
reflektiivisyyden keskiarvoja, jotka olivat 3,3–3,54 (asteikolla 
1–5), voidaan todeta, että organisaatioissa on vielä kehitty-
mispotentiaalia sekä ryhmä- että organisaatiotason reflektii-
visyydessä.  

R E F L E K T I I V I S Y Y D E L L Ä  J A  S U O R I T U S K Y V Y L L Ä  
O N  M E R K I T T Ä V Ä  Y H T E Y S !

 
R Y H M Ä N  J A  O R G A N I S A A T I O N  R E F L E K T I I V I N E N 

T Y Ö O T E  V A I K U T T A A  S U O R I T U S K Y V Y N  
O S A T E K I J Ö I S T Ä  E R I T Y I S E S T I  

O R G A N I S A A T I O I D E N  I N N O V A A T I O K Y K Y Y N ,  
V U O R O V A I K U T U K S E E N  

J A  S T R A T E G I S I I N  K Y V Y K K Y Y K S I I N !! 39



2.2  INNOVAATIOKYVYN JUURILLA?

Organisaation kilpailukyvyn ylläpitämiseen, 
selviytymiseen ja kasvuun tarvitaan inno-
vaatiotoimintaa – kykyä luoda innovaatioita 
ja kykyä kehittää niitä ominaisuuksia, joita 

innovaatioiden luomiseen vaaditaan. Tavoitteena on 
innovaatioiden aikaansaaminen, aktiivinen toimijuus ja 
omistajuus työn tekemisessä, erottautuminen kilpaili-
joista sekä pyrkimys saada vähemmillä resursseilla ai-
kaan enemmän. 

Refinno-hankkeen kyselytutkimuksen perusteella ref-
lektiivisyys sekä ryhmä- että organisaatiotasoilla on 
yhteydessä organisaation kyvykkyyksiin (mukaan lukien 
innovatiivisuuteen). Innovaation onkin esitetty olevan 
yksi tärkeimmistä organisatorisista kyvykkyyksistä15.

Organisaatioiden innovaatiokyky koostuu monista vaikutta-
vista osa-alueista ja niiden yhdistelmistä, ja niitä hyödynne-
tään sen mukaan, minkälaisesta innovaatiosta kulloinkin on 
kyse. Innovaatiokyvykäs organisaatio rakentuu muun muas-
sa osallistavasta johtamisesta, hyvästä työilmapiiristä, toimi-
vista rakenteista, monipuolisesta osaamisen kehittämisestä 
(myös meta-tason osaaminen), ulkopuolisen ympäristön 
hyödyntämisestä ja työntekijöiden aktiivisuudesta.

Innovoinnissa organisaatio suunnitelmallisesti käyttää re-
surssejaan uuden arvon luomiseen. Innovointikykyä ei 
saada perimässä eikä innovaatiokyky synny organisaatioon 
itsestään. Innovaatiokyvyn kehittäminen vaatii organisaatiol-
ta kykyä oppia menneestä ja virheistä sekä hyödyntää tätä 
oppia uusien innovaatioiden tuottamiseksi.

TUTKIMUSMATKATUTKIMUSMATKA
ETSINTÄETSINTÄ

TURVALLISUUSHAKUISUUSTURVALLISUUSHAKUISUUS
VAIHTELUVAIHTELU

USKALLUSUSKALLUS
PAKOTTAVUUSPAKOTTAVUUSKOKEILUKOKEILU

JOUSTAVUUSJOUSTAVUUS RUTIINITRUTIINIT
PELKOPELKO

SALLIVUUSSALLIVUUS
LÖYTÄMINENLÖYTÄMINEN

TAVOITTEELLISUUSTAVOITTEELLISUUS
PÄÄMÄÄRÄTTÖMYYSPÄÄMÄÄRÄTTÖMYYSLUOTTAMUSLUOTTAMUS TURVATTOMUUSTURVATTOMUUS

MITKÄ ASIAT KUVAAVAT MEIDÄN INNOVAATIOKULTTUURIAMME?

MITÄ HALUTUN SUUNNAN TOTEUTTAMISEEN TARVITAAN?
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Reflektio voi olla joko sosiaalinen tai yksilöllinen prosessi. 
Vaikka reflektointi yksilötasolla on selkeästi hyvä käytäntö, 
voidaan väittää, että jos sitä tapahtuu vain yksilön omassa 
päässä, se palvelee vain nykytilan säilyttämistä eikä edistä 
muutosta. Innovoinnille on ominaista, että tarvittavaa tietoa 
ja/tai osaamista ei ole valmiiksi olemassa, vaan se on luotava 
yhdessä. Innovointi onkin yhteistoiminnallinen oppimispro-
sessi. Reflektiivinen dialogi ja rakenteellinen reflektiivisyys 
stimuloivat toimintatapojen murtamista, mikä on elintärke-
ää innovaatiokyvyn kannalta. Innovaatiokyvyn kehittäminen 
vaatiikin intensiivistä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. 
Siten organisaatiot, jotka panostavat tällaiseen oppimiseen, 
kehittävät samalla aktiivisesti myös innovaatiokykyään. 

Mitäpä jos reflektio  
onkin juuri se  

puuttuva palanen 
innovaatiokyvyn  
kehittämisessä?

POHD ITTAVAA

l Olemmeko taitavia kehittämään  
uusia ideoita yhdessä? 

l Miten voimme edistää  reflektiivistä  
keskustelua innovoinnissa? 

l Tukevatko organisaation rakenteet 
innovointia?

 
l Kehitämmekö innovaatiokykyämme  

reflektiivisesti?

Suorituskyky

Innovaatiokyky

Reflektiivinen
työote
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M I T E N  V O I N  E D I S T Ä Ä  I N N O V A A T I O K Y K Y Ä 
R E F L E K T I O N  A V U L L A ?

Tee reflektiivinen työote näkyväksi. Yhteisten suunta-
viivojen määrittely ja avaaminen kaikilla organisaatiotasoilla 
on tärkeä edellytys, että reflektiivinen työote tukee innovoin-
tia ja innovaatiokyvyn kehittymistä. On tärkeää selventää 
työntekijöille, mitä reflektiivisellä työotteella tarkoitetaan ja 
miksi se on tärkeää koko organisaatiolle. Lisäksi on tärkeää, 
että työntekijät ymmärtävät, mitä etuja työntekijöille on sii-
tä, kun he jakavat tietoa ja reflektoivat nykyisiä käytänteitä 
ja toimintatapoja muiden kanssa. Reflektointia voidaan 
tehdä osittain alitajuisesti, mutta sen tehokkuus ja hyödyt 
innovoinnin kannalta kasvavat, kun työntekijät ovat tietoisia 
reflektion mahdollisuuksista.

Tue ja mahdollista reflektiivinen dialogi arkipäiväs-
sä. Ei riitä, että organisaation työntekijöillä on valmiutta ky-
seenalaistaa nykyisiä toimia ja avata uusia näkökulmia rat-
kaisuihin. Tarvitaan työvälineitä ja areenoita reflektiiviseen 
dialogiin. Reflektiivisen dialogin tavoitteena on selvittää, 
miten toinen ajattelee ja toimii, ja sitä kautta luoda yhteistä 
ymmärrystä. Innovaatiokyvyn kehittämisen kannalta tärkeää 
on luoda foorumeita, joissa jakaa tietoa ja kokemuksia ih-
misten välillä eri yksiköistä ja hierarkkisilta tasoilta. Kun ref-
lektiivinen työote tehdään näkyväksi, on myös helpompi 
keskustella ja luoda yhteistä ymmärrystä päivittäiseen työ-
hön liittyvistä asioista.

Luo reflektiivistä työotetta tukeva mittaamiskult-
tuuri. Parhaassa tapauksessa mittaaminen kannustaa ref-
lektiiviseen työotteeseen, ”kyttäyskulttuurin” sijaan. Tällöin 
mittauskulttuuri viittaa tapoihin, joilla mittaustulokset kä-

sitellään ja viestitään läpi organisaation. Mittaamisen tulisi 
auttaa organisaatioita suunnittelemaan ja koordinoimaan 
sitä, mitä heidän pitäisi tehdä ja miten asiat tulisi tehdä, ja 
kannustaa korjaamaan käyttäytymistä tarvittaessa. Jotta mit-
taustuloksista voidaan oppia ja ne edesauttavat innovointia 
ja uusien innovaatioiden syntymistä, työntekijöiden ja joh-
don on hyvä käydä rakentavaa keskustelua mittaustulok-
sista. Näin työntekijät saadaan ymmärtämään selkeämmin, 
miksi asioita on tärkeää mitata, mitä mittaustulokset tarkoit-
tavat ja mitä seurauksia niistä on.

Viesti innovointiin liittyvistä tavoitteista kaikilla or-
ganisaatiotasoilla. Kun reflektiivistä työotetta sovelletaan 
innovoinnissa, haasteena on selkeyttää siihen liittyvät tavoit-
teet kaikilla organisaatiotasoilla. Jotta työntekijät pystyvät 
toteuttamaan innovoinnille asetetut tavoitteet, sen paino-
pisteet tulisi selventää käytännön tasolla. Tavoitteiden sel-
keyttäminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miksi on 
tärkeää innovoida ja pohtia nykyisten työkäytäntöjen toimi-
vuutta. Ymmärrys lisää myös motivoivaa vaikutusta.

Motivoi palkitsemalla. Innovoinnin tuloksellisuutta voi-
daan parantaa motivoimalla työntekijöitä ja ryhmiä reflektii-
viseen työotteeseen ja palkitsemalla heitä siitä. Palkitsemi-
nen on tärkeä motivoiva tekijä, jolla voidaan vaikuttaa siihen, 
miten työntekijä reflektoi ryhmässä. Monesti ei-rahalliset 
palkitsemiskeinot ovat yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaam-
pia reflektiivisen työotteen ja innovoinnin kannalta kuin ra-
halliset palkkiot. 
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MITEN VOIN ED ISTÄÄ  
INNOVAATIOKYKYÄ  

R EF LEKT ION AVULLA? 

l Tee reflektiivinen työote näkyväksi 

l Tue ja mahdollista reflektiivinen  
dialogi arkipäivässä 

l Mahdollista toimintatapojen  
kehittämiseen tähtäävät kokeilut 

l Luo reflektiivistä työotetta  
tukeva mittaamiskulttuuri 

l Motivoi palkitsemisen avulla 

l Viesti, keskustele ja varmista  
yhteinen ymmärrys tavoitteista  

kaikilla organisaatiotasoilla
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2.3  STRATEGISEN KYVYKKYYDEN YDIN?

Strategisella kyvykkyydellä tarkoitetaan sitä, että 
organisaation toimintatavat tukevat strategisia ta-
voitteita käytännön työssä. Yksi yleinen ja tärkeä 
strateginen tavoite monille organisaatioille on kyky 

muuttua, toimia ketterästi tai joustavasti. Tutkimuksessa 
mukana olleissa organisaatioissa tehtyjen haastatteluai-
neistojen perusteella voidaan todeta, että reflektiivisyyden 
koettiin vaikuttavan selvästi juuri kykyyn tarttua uusiin näkö-
kulmiin sekä uudistaa omaa toimintaa ja ajattelua – reflektii-
visyydellä voidaan siis kehittää joustavuutta: 

Joustavuus on yksilöllistä, kollektiivista ja ra-
kenteellista kykyä vaihtaa näkökulmaa, luopua 
toimimattomasta ajattelusta ja toiminnasta, 
omaksua ja kokeilla uusia ideoita.

Muutos ja uudelleen organisoituminen, jotka joskus on 
mielletty johtamisen erikoistilanteina, ovat kiinteä osa arkis-
ta johtamistyötä. Toimintaympäristö ei milloinkaan ole niin 
stabiili, etteikö jonkinasteinen muutosprosessi olisi käynnis-
sä tai suunnitteilla. Dynaamiset tuote- ja palveluvalikoimat 
suunnitellaan kysynnän mukaan ja kysyntää muokkaamaan. 
Yksilötasolla osaamisen on uudistuttava jatkuvasti, jotta asi-
antuntijana voi vastata globaaliin kilpailuun. 

Toisin kun yleisesti luullaan, joustavuus ei välttämättä lisään-
ny, kun muutoksia on paljon. On tutkittu, että tiheät muu-
toshankkeet itse asiassa syövät organisaation kykyä joustaa 
ja innovoida. On eri asia turtua jatkuvaan muutokseen kuin 
oppia syvällisesti ja tietoisesti muuttumaan. Toimintaympä-
ristömme on muutoksen ohella täynnä mahdollisuuksia – 
ilma on sakeana tietoa ja vaihtoehtoja. Silti sekään ei takaa 
kykyämme tarttua uusiin ideoihin. Koska organisaatioiden 
haasteisiin kuuluu tarve uudistua ja hyödyntää uutta tietoa, 
nousee keskiöön juuri kyky etsiä, vertailla ja arvioida. Samal-
la voidaan pohtia omaa ajattelua ja tiedon muodostumista.

Mitä tarkoittaa vaikkapa se, kun rohkea tutkija-kirjailija kan-
nustaa meitä ns. vaarallisiin ajatuksiin16. Ytimessään tuos-
sakin houkuttelevassa näkökulmassa on kyse tietoisesta 
rutiiniajattelun rikkomisesta, jolla voidaan synnyttää jotakin 
uutta. Miten siis suorituskyvyn ja sen osana osaamisen joh-
tamisen tulisi muuttua, kun keskeinen strateginen tavoite 
on kyky innovoida, toimia luovasti, uusiutua? REFINNO-tut-
kimuksen perusteella voidaan kärjistäen sanoa, että ns. 
strategisesti kyvykkäät organisaatiot ovat reflektiivisiä. Yksi 
potentiaalinen hyöty reflektiivisyydestä siis liittyy kykyyn uu-
distua. 

Seuraavassa esimerkki Pfizerin Suomen organisaatiosta, 
jossa haluttiin tietoisesti raivata tilaa reflektiolle, kannustaa 
hetkittäin pysähtymään oman työn ja sen kokemisen äärel-
le. Aloite voitti ”Regional Continuous Improvement”   kilpailun 
Pfizerilla, johon osallistui isosta globaalista organisaatiosta 
63 aloitetta. Aloitteessaan HR kannustaa jokaista työnte-
kijää varaamaan vähintään tunnin viikossa reflektoinnille. 
Vaikka iso osa henkilöstöstä on kuullut viestin jo pelkästään 
REFINNO-hankkeen myötä, tämä on tärkeä viesti ylimmältä 
johdolta – se antaa luvan ja kannustaa ns. laskuttamatto-
maan aikaan, jonka ”tuotto-odotuksen” voi kuitenkin hyvin 
perustella. Ja merkittävää on se, että tällainen aloite voittaa 
kehittämistyön palkinnon yhdessä maailman suurimmista 
yrityksistä (yli 77 000 työntekijää 2013). 

Think back, reflect and plan ahead!

Book a timeslot in your Outlook calendar for 
every week, to ”Think back, reflect and plan 
ahead”. The focus of this action is that as we 
continuously need to improve and re-think 
work, it is important to prioritize tasks and 
set timelines. We need to maintain a feeling of 
making sense out of what’s heading our way. 
The objective of this action is to improve time 
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management and develop our self-leadership 
skills.

The timeslots have already proven to be of 
great value: they have made reflection a good 
habit that enables Continuous Improvement. It 
gives us an opportunity every week to ensure 
we identify the most meaningful tasks, to help 
us prioritize and take charge of the upcoming 
week. And on the softer side: it is energizing to 
do quality thinking and makes work more en-
joyable.

Strategisten kyvykkyyksien, osaamisen ja erityisesti jousta-
vuuden kannalta reflektiivisyydellä on iso potentiaali tarjotta-
vanaan. Kuten jo aiemmin on määritelty, reflektiivisyys avaa 
meille mahdollisuuden tutkia sitä, miten asiat koemme, mitä 
tunnemme ja mistä syntyy oman tekemisen mielekkyys. 
Tämä erityinen anti työelämässä liittyy oman motivaation 
johtamiseen. Onkin viisaasti todettu, että ”on vaikea oppia 
sellaista, mistä ei ole kiinnostunut”17. Tämä saattaa osaltaan 
selittää sitä, miksi työn ilo ja imu on kateissa ja minkä takia 
niin monet organisaatioiden muutosprojekteista epäonnis-
tuvat. Todellinen uudistuminen edellyttää sitä, että pohjalla 
on halu muuttua tai muuttaa. Halu taas kytkeytyy toisaalta 
arvoihin, ymmärrykseen tilanteesta ja samalla myös aiem-
piin kokemuksiin vastaavista tilanteista. Osuvasti sanotaan, 
että ”aikaisemmat kokemukset ikään kuin määrittelevät seu-
raavan kokemuksen sisällön”5. Reflektiivisyyden avulla me – 
yksin ja yhdessä – muodostamme kokemuksen tulkinnan ja 
merkityksen. Mistä tässä on kyse, mitkä uhat ovat todellisia 
ja mitä mahdollisuuksia saan tästä? Tuossa reflektiivisessä 
merkitysten etsinnässä on siemen siihen, miten luottavai-
sesti ja innostuneesti jatkossa muutoksen kohtaamme. 

A A L T O - Y L I O P I S T O N  
M U U T O S T U K I O H J E L M A  2 0 1 4 - 2 0 1 5  /  

R E F L E K T I I V I S E N  T Y Ö O T T E E N  C O A C H I N G

 
Aalto-yliopistossa on käynnistetty pal-
veluiden kehittämisohjelma, jonka ta-
voitteena on sekä kustannustehokkuus 
että palveluiden laadun selvä paran-
tuminen. Ohjelman piirissä ovat kaikki 
Aalto-yliopistossa tällä hetkellä tuotetut 

palvelut. Keskeinen osa kehittämistyötä on myös uuden-
laisen toimintakulttuurin luominen koko Aalto-yliopistoon. 

Palveluiden kehittämistä ja uudenlaisen toimintakulttuurin 
luomista tuetaan muutostukiohjelmalla, johon osallistuvat 
palveluorganisaatiossa työskentelevät henkilöt, akateemi-
nen johto ja palvelujohto. Ohjelman yksi osa on palvelue-
simiehille kohdistettu reflektivisen työotteen coaching-pro-
sessi, joka hyödyntää tuoreen REFINNO-tutkimuksen 
tuloksia. Tutkimus osoittaa, että reflektiivisyyttä lisäämällä 
voidaan vaikuttaa monipuolisesti suorituskyvyn ja työhy-
vinvoinnin tekijöihin. 

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten kykyä 
oman toiminnan analyysiin ja itsereflektioon sekä tarjota 
esimiehille valmiuksia tukea tiimiään reflektoimaan yhdes-
sä omia toimintatapojaan ja kehittämään niitä asetettujen 
tavoitteiden suuntaan. 

Reflektiivisen työotteen käyttöön ottamista ja laajentumis-
ta varten koulutetaan lisäksi ryhmä Aallon sisäisiä coache-
ja tukemaan jatkossa esimiehiä ulkopuolisten coachien 
sijaan.

POHDITTA VA A
Mitkä ovat omassa työssäni hetkiä, joissa minulla on tilaa arvioida omaa työtäni ja etsiä keinoja sen uudistamiselle? ?

45



2.4  VUOROVAIKUTUKSEN AVAAJA?

Organisaation kilpailukyky useimmiten perustuu 
erilaisten osaamisten yhdistelmiin, joista kilpailu-
kyky muodostuu. On siis paljolti kyse siitä, että ih-
misten, osaamisten ja näkökulmien yhdistelmät 

löytyvät vaivattomasti ja näin ollen resursseja voidaan yhdis-
tellä innovatiivisesti ja joustavasti. Kaiken tällaisen toimivan 
vuorovaikutuksen avain on luottamus. Dialoginen, avoimesti 
vuorovaikutteinen kanava edellyttää luottamusta ja samalla 
rakentaa sitä. 

Dialogisen johtamisen tutkimus tunnistaa reflektiivisyyden 
keskeisenä avoimen kohtaamisen edellytyksenä18. Toisen 
kohtaaminen on helpompaa, kun tunnistaa omat ennak-
ko-odotuksensa ja -luulonsa ja on tällä tavoin kykenevä kriit-
tisestikin arvioimaan toisen herättämiä ajatuksia ja tunteita. 
Reflektiivisyys siis tuo mukanaan tilannetajua ja etenkin ky-
vyn hahmottaa sitä, mitä juuri minä oman kokemukseni ja 
uskomusteni kantajana tilanteisiin tuon. 

Voimme myös pohtia dialogisuuden luomaa vertauskuvaa 
”avoimesti keskustelevasta organisaatiosta”, jossa keskuste-

lu ei tapahdu vain siinä olevien yksilöiden näkyvänä puhee-
na. Kyse tässä toisista vaikuttumisessa on paljolti myös siitä, 
että olemme jatkuvasti alttiina niille viesteille, joita organisaa-
tion toiminnassa vastaanotamme. Prosessit viestivät meille 
asioita, koska ne pitävät sisällään paljon normeja, odotuksia 
ja hierarkioita. Työpisteiden järjestely viestii ja vaikuttaa mei-
hin. Kun strategiateoriassa puhutaan organisaatioiden dy-
naamisuudesta ja systeemisestä itseorganisoituvuudesta, 
se voidaan nähdä myös vuorovaikutusprosessina, jota voisi 
kehittää halutuilta osin kohti parempaa organisatorista dia-
logia. Tällöin ei ehkä puhuta dialogista koko siinä syvyydessä, 
mitä se ohjausteorioissa merkitsee, mutta strategisessa joh-
tamisessa voitaisiin saavuttaa uudenlaista vaikuttavuutta, 
jos antauduttaisiin pohtimaan strategisen joustavuuden ja 
avoimen dialogin välillä olevaa analogiaa. 

Seuraavassa esimerkissä kuvataan erästä organisaatiota, 
joka lähti kehittämään kriittisiä osaamisalueita nimenomaan 
kiinnittämällä huomiota esimiesten ja työntekijöiden väli-
seen vuorovaikutukseen ja erityisesti kohtaamisen laatuun.

CASE- 
ESIMERKKI :
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Tutkituissa palveluorganisaatioissa oli suuri joukko organisaatiotason mittareita ja tavoitteita. Tästä huoli-
matta yleinen näkemys tuki ajatusta, että reflektiivisyys halutaan keskittää ainoastaan muutamaan tee-
maan kerrallaan. Tämä merkitsee, että prosessin ohjauksen alkuvaiheessa annetaan selvät kehittämistee-
mat sekä joukko työkaluja itsenäiseen ja yhdessä tehtävään pohdintaan sekä kokeiluihin. Jos reflektiivinen 

prosessi käynnistetään samaan aikaan monen ilmiön äärellä, on vaarana, että lopputuloksena syntyy joukko kes-
keneräisiä kehittämishankkeita, joiden tulokset eivät toteudukaan halutulla tavalla. Kyseenalaistaminen ja uusien 
vaihtoehtojen etsiminen luo kuitenkin myös epävarmuutta, jonka sopiva määrä on hyvin tapauskohtaista. Pääl-
liköiden tuleekin pystyä valitsemaan useiden kehittämistavoitteiden joukosta ne kohteet, joita voidaan kehittää 
reflektiivisillä käytännöillä, ja perustella niiden yhteys haluttuun tulokseen tai suoritukseen. 

Esimerkiksi tutkituissa palveluyrityksissä päälliköt ja esimiehet rajasivat pääkehittämiskohteet, joihin reflektiivisil-
lä käytännöillä pureuduttiin seuraavanlaisesti:

 
Moniosaaminen (tekninen ja tuote)

Kauppiasajattelu ja palveluhalukkuus

Valmennustaidot

Systeemiosaaminen (kassajärjestelmät, tietojärjestelmät jne.)

 
Tavoitteena oli, että näiden kehittämistavoitteiden myötä voidaan saavuttaa ylivertainen asiakaskokemus saadus-
ta palvelusta. Yllä mainittuja kehittämistavoitteita mitattiin kaikilla tasoilla (yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla), 
joissa reflektiivisiä käytäntöjä hyödynnettiin. Kehittämistavoitteiden yhteyttä taloudellisiin tavoitteisiin verrataan 
kaikissa mahdollisissa tilanteissa, joissa reflektiota hyödynnetään:

 
Päälliköt juttelevat kaikkien myyjien kanssa päivittäin

 Kuunteleminen, läsnäolo, kohtaaminen, työn merkitys, päälliköiden kiinnostus/kysyminen

Päälliköt antavat työntekijöille ongelmia ratkaistavaksi

 Valmentava esimiestyö, kokeilujen aktivoiminen

Säännölliset pienryhmätapaamiset

 Avoimuuden lisääminen, hiljaisen tiedon hyödyntäminen, vuorovaikutuksen kehittäminen

 
Kaikissa yllä mainituissa tilanteissa kehittämistavoitteet ja mittaustulokset keskustellaan ja nostetaan esiin sekä 
formaalisti että epäformaalisti. Yllä mainitut tilanteet koettiin hyviksi paikoiksi reflektiolle ja oppimiselle ja niitä 
pidettiin reflektiivisinä käytäntöinä.
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3.  REFLEKTI IVISIÄ TYÖKALUJA JA  -OTTEITA

Korostamme, että reflektiivisyyden ei ole tarkoitus 
jäädä ideaaliksi, vaan pienten käytännöllisten harjoi-
tusten kautta sillä voi syventää omaa ja yhteistä nä-
kemystä ja tekemistä.  Pieniä käytännön harjoituksia 

ja pohdintatehtäviä olemme tarjoilleet jo edellä olevissa lu-
vuissa, mutta tässä nostamme esiin kokemuksemme mu-
kaan tärkeitä, vähän laajempia työkalukokonaisuuksia, joista 
voi soveltaa itselleen toimivia kokeiluja. Reflektiivisyyden vai-
kutukset ovat ilahduttavia jo heti pienten kokeilujen jälkeen, 
mutta potentiaalia on siihenkin, että uusi ote mullistaa toi-
mintakulttuuria ja suoritusta laajemminkin. 

Pidemmittä puheitta –  
kohti tekoja ja toimintaa! 

3.1  NÄKÖKULMAN VAIHTAMINEN

Luennoitsija kiinnitti luentosalin taululle nelikulmaisen val-
koisen paperiarkin ja teki arkin keskelle pienen mustan pis-
teen. Hän kysyi opiskelijoilta, mitä he näkivät.

- Mustan pisteen.

- Eikö kukaan teistä näe isoa valkoista neliötä? kysyi luen-
noitsija.

Kuten jo edellä todettiin, joustavuus on kykyä nähdä 
uusia mahdollisuuksia, suuntia ja näkökulmia. Ref-
lektiivistä mieltä voidaan kutsua myös joustavaksi 
mieleksi. Joustavalla mielellä viitataan kykyyn toimia 

tarkoituksenmukaisesti ja omia tavoitteita ja arvoja kunnioit-
taen silloinkin, kun epämiellyttävät ajatukset ja tunteet pyrki-
vät ohjaamaan toimintaa. 

Myös näkökulman vaihtamisella viitataan henkiseen jous-
tavuuteen, kykyyn katsoa elämässä eteen tulevia tilanteita 
erilaisista näkökulmista ja siten nähdä ne uudessa valossa 
ja usealta kantilta. Kyse on suhtautumis- ja reagointitavois-
ta, jotka arkikielellä sanoitettuna tulkitaan usein tietynlaisina 

ajattelu- ja toimintatapoja kuvaavina asenteina. Näkökulman 
vaihtamisen taitoa on kutsuttu myös elämisen taidoksi, ja se 
on liitetty onnellisuuden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen10. 
Joustavaa mieltä onkin tarjottu viime aikoina lääkkeeksi 
myös mm. stressiin, uupumukseen ja masennukseen19.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on tulkinnoista, joita 
tilanteille ja tapahtumille elämässämme annamme. Käyt-
täytyminen (puhe ja teot) ymmärretään vuorovaikutuksessa 
intentionaalisena, pyrkimyksenä tai yrityksenä tehdä jota-
kin. Pyrimme ymmärtämään sanojen ja tekojen merkitystä 
eli tekemään tulkintoja. Tulkinnan apuvälineinä käytämme 
kokemustietoomme pohjautuvia kategorioita, luokitteluja ja 
määrittelyjä. Samakin teko, puhe tai käyttäytyminen voi olla 
erilainen teko sen mukaan, millaisen tulkinnan sille annam-
me. Klassisen esimerkin mukaisesti puolillaan vettä olevan 
mukin voi tulkita olevan puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä. 
Vaikka tämä kuulostaa kovin helpolta ja yksinkertaiselta, 
niin sitä se ei kuitenkaan käytännössä ole. Tulkintakehys-
temme juuret ovat syvällä elämänhistoriassamme ja koke-
musmaailmassamme. Toimiessamme rutiinimaisesti emme 
kyseenalaista tulkintakehyksiämme, vaan reagoimme melko 
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spontaanisti ja totuttujen ajattelu- ja toimintamalliemme 
mukaisesti. Toimiessamme puolestaan reflektiivisesti tie-
dostamme, pohdimme ja kokeilemme erilaisia tulkintake-
hyksiä. Halutessamme voimme muuttaa kehyksiä eli vaihtaa 
näkökulmaamme ja tulkintaamme. 

Kuten jo aiemmin on todettu, reflektoivaa mieltä voi ja tulee 
harjoitella. Käytännössä näkökulman vaihtamista voi harjoit-
taa ja toteuttaa esimerkiksi rooliharjoituksella. Käsiteltävää 
asiaa, tapahtumaa tai tilannetta voidaan pysähtyä tarkaste-
lemaan esim. joko työntekijän, esimiehen, omistajan, asiak-
kaan tai yhteistyökumppanin näkökulmasta. 

Asiat sinänsä eivät  
vaivaa meitä vaan se,  
miten ne näemme.

- Filosof Epiktetos

”

”

HAR JOIT USVINKKI :  
R OOLIT  NÄKÖKULMIEN  

AVAR T AJ INA  JA  JOUST AVAN  
MIELEN HAR JOITTEENA

Valitaan käsiteltäväksi asiaksi jokin työn kannalta 
ja osallistujille merkityksellinen tapahtuma/teema. 
Osallistujat jaetaan kolmen tai neljän hengen ryhmiin 
ja ryhmissä jaetaan roolit: sparrattava, sparraaja ja 
havainnoija (havainnoijia voi olla kaksikin). Yksi kier-
ros vie aikaa n. 30 min. Jokaisen ryhmäläisen olisi hyö-
dyllistä toimia vähintään kahdessa eri roolissa.

Sparrattava: Tarkastelee valitsemaansa tapahtumaa/
teemaa jostakin roolista käsin (jos kyseessä on esi-
mies, hän tarkastelee casea esim. alaisen tai asiak-
kaan näkökulmasta, tai jos kyseessä on alainen, hän 
asettuu esim. esimiehen tai asiakkaan rooliin jne.).

1) Sparraaja kysyy avoimia kysymyksiä, keskittyy 
kuuntelemaan sekä tarkastelemaan käsiteltävää ti-
lannetta/teemaa laajasti erilaisista näkökulmista kä-
sin.

2) Sparrattava käy dialogia sparraajan kanssa valitse-
mastaan roolista käsin.

3) Havainnoija tekee tilanteessa muistiinpanoja sekä 
huolehtii ajankäytöstä.

4) Käydään palautekeskustelu, jossa ensin havain-
noija, sitten sparraaja ja lopuksi sparrattava kertovat 
harjoituksen aikana syntyneistä oivalluksista.

5) Vaihdetaan rooleja niin, että kaikki pääsevät toi-
mimaan kaikissa rooleissa (sparraaja, sparrattava ja 
havainnoija).
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3.2  UUDELLEEN SANOITTAMINEN

”Sanat ratkaisevat, mikä on mahdollista.”

Reflektiivisyydessä on tärkeää kielen, puheen ja tari-
noiden uudelleen kuunteleminen ja sanoittaminen. 
Kokemus ja tulkinta muuttuvat merkittävästi, kun 
sanoitamme sen eri tavalla. Yhtenä suurena orga-

nisaation ketteryyden ja innovatiivisuuden tekijänä on yhtei-
nen opittu tarina – olemmeko se tunnettu edelläkävijä vai se 
perässäraahautuja?

Koska tarinoilla, symboleilla on valtava voima kokemuksen ja 
merkitysten rakentajana, niiden uudelleenmäärittelyyn kan-
nattaa panostaa. Kuitenkin iso osa mielikuvista piilee pinnan 
alla kaikuen sitkeästi ja voimallisesti virallisten missio-lausei-
den taustalla. Mielikuviin päästään käsiksi yksinkertaisten 
reflektiivisten harjoitusten avulla. Ei ole olemassa vain yhtä 
objektiivista totuutta organisaation kyvykkyyksistä, vaikkapa 
joustavuudesta. On monta tarinaa, monta näkökulmaa. On 

myös kollektiivisia tarinoita, organisaation sisäistä puhetta, 
joka voi olla perintöä ajalta, jota ei enää ole. On mahdollista 
muuttaa organisaatiota joustavammaksi vain muuttamalla 
sitä tarinaa, jossa kerrotaan organisaation huikeista onnis-
tumisista tai lamaantuneesta välinpitämättömyydestä. 

Eräässä organisaatiossa käytimme kuvakortteja (Kuva 10) 
yhteistyöyritysten esimiesten ja työntekijöiden loppuhaas-
tattelussa. Kysyimme, mikä kortti tavoittaa reflektiivisen työ-
otteen olemuksen sinun mielessäsi? Jälleen kerran pienet 
tarinat, joilla kukin availi ajatuksiaan, kertoi paljon reflektiivi-
syyteen liittyvistä haasteista, epäilyistä, toiveista ja saavutuk-
sista. Kuvien, metaforien, symbolien ja muiden alitajuntaan 
kytkeytyvien menetelmien äärellä tulemme huomaamat-
tamme sanoittaneeksi asioita avoimemmin ja rohkeammin 
kuin ns. normaalisti. Kuvasta voidaan yhtä hyvin vielä kysyä, 
mitä kaunista tai hyvää kuvassa näkyy. Näin kuva toimii sil-
tana uuteen näkökulmaan ja uusiin sanoihin ja tulkintaan.

Kuva 10: Symbolikortit20  
(© Timo Klemola) kuvaa-
massa reflektiivisyyden 
olemusta – Millaisia 
yhteyksiä näet valittujen 
korttien ja reflektiivisyy-
den välillä?
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3.3  ROHKEAT R-KYSYMYKSET

Viisaan miehen kysymyksessä on jo puoli vastausta.

- Solomn Ibn Gabriol
”

”
Sanoittamisen tärkeä työkalu ovat kysymykset. Ky-

symisellä pedagogisena työkaluna on taustansa 
sokratelaisessa metodissa ja lähestymistavassa. 
Sokratesta pidetäänkin länsimaisen ajattelun tun-

netuimpana ja merkittävimpänä kysymysten esittäjänä7. 
Reflektiiviset eli ns. R-kysymykset palvelevat reflektiivisen 
työotteen nimissä uuden näkökulman löytämistä tarkaste-
lemalla ja analysoimalla ongelmia eri kanteilta sekä oikeut-
tamalla ihmettelemisen ja tietämättömyyden. Ne toimivat 
dialogisuutta ja reflektiivisyyttä palvelevina merkitysten ra-
kentamisen avauksina, itsen ja toisen kuuntelemisen käyn-
nistäjinä, ajatuksen keskittäjinä, ymmärryksen varmistajina, 
arvostuksen osoituksina sekä luottamusta rakentavina työ-
kaluina. Kysymysten avulla mahdollistuu myös rakentava 
kriittisyys ja kyseenalaistaminen. Parhaimmillaan ne tekevät 
hiljaista kuuluvaksi ja näkymätöntä näkyväksi.

Kysymykset käynnistävät ajattelemisen ja tekemisen eivätkä 
siis ole pelkkä mielen asia. Reflektiivinen ihmettely ja kysy-
minen tuottavat usein enemmän lisäkysymyksiä kuin vas-
tauksia. Kysymys haastaa pysähtymään käsiteltävän asian 
äärelle, pohtimaan sekä arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja 
ja näkökulmia. Kysymykset voivat liittyä tunteisiin (miltä tun-
tuu?), käytäntöön (mitä tapahtui ja tehdään?), eettisyyteen 
(mikä on oikein ja parasta?) tai tietoon (mitä tästä tiedetään 
ja mitä tietoa tarvitaan?)7 

Hyvän kysymyksen keksiminen voi olla vaikeaa. Toisaalta 
kysymisessä kannattaa pitäytyä selkeissä ja yksinkertaisissa 
kysymyksissä. Hyvä, dialogisuutta ja reflektiivisyyttä edistä-
vä kysymys on avoin eli kysymys, joka kartoittaa tilannetta, 
selventää ja/tai haastaa täydentämään aiemmin kerrottua. 
Avoimet kysymykset avaavat ajattelua ja jättävät tilaa vaih-
toehdoille. Vastakohtana avoimille kysymyksille ovat johdat-
televat ja valmiina vastausvaihtoehdot antavat kysymykset 
sekä kysymyksen muotoon naamioidut väitteet. Kysymyk-
sen asettelua reflektoimalla voi vaihtaa myös näkökulmaa 
kysymysten esittämiseen: Onko tämä paras tapa esittää ky-
symys? Vai olisiko muita tapoja, jotka voisivat tuottaa hedel-
mällisempiä vastauksia?21 

Hankkeessa mukana olleet esimiehet harjoittelivat kysy-
mistä ja kysymisen avulla sparraamista reflektiivisissä op-
pimisryhmissä. Haastatteluissa ilmeni, että monet heistä 
olivat omaksuneet aktiivisen ja avoimen kysymisen osaksi 
esimiestyötään. Kysymisen voima oli osoittautunut vahvaksi 
työn arjessa – työntekijät olivat alkaneet itse aktiivisemmin 
etsiä vastauksia omiin kysymyksiinsä ja ratkaisuja ongelmiin-
sa. Ns. turhat käynnit esimiehen luona olivat myös vähen-
tyneet.
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T I L A N N E T T A  K A R T O I T T A V A T  
K Y S Y M Y K S E T
 Miten, mitä, miksi, koska, kuka?

 Kertoisitko lisää asiasta…?

T Ä Y D E N T Ä V Ä T  K Y S Y M Y K S E T
 Miten, mitä, miksi…?

 Kiinnostavaa, kertoisitko enemmän…?

S E L V E N T Ä V Ä T  K Y S Y M Y K S E T
 Ymmärsinkö oikein, kun…?

 Tarkoitatko, että…?

E S I M E R K K E J Ä  A V O I M I S T A  
K Y S Y M Y K S I S T Ä
 Mitä ajattelet…?,  Miten ymmärrät….

 Mitä tarkoittaa…?

 Mistä johtuu…?

 Mihin perustuu?

 Mitä sitten, jos…? 

 Miten sinun mielestäsi…? 

 Miltä sinusta tuntuu…?

J O H D A T T E L E V A T  K Y S Y M Y K S E T  
( V A S T A U S  K Ä T K E T T Y  K Y S Y M Y K S E E N )
 Eikö olekin näin…?

 Asiahan on näin, vai mitä?

M O N I V A L I N T A I S E T  K Y S Y M Y K S E T
 Tässä muutama esimerkki,  
 Mikä niistä…?

N A A M I O I D U T  V Ä I T T E E T
 Eikö sinustakin olisi paras, että…?

SUOSI  AVOIM IA KYSYM YK SI Ä VÄLTÄ SULJETTUJA KYSYMYKSIÄ

VINKKEJÄ AVOINTEN KYSYMYSTEN ESITTÄMISEEN
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3.4  PALAVERIN POTKU JA POHDINTA

Kuinka monessa kokouksessa tai palaverissa olet 
istunut työurasi aikana? Entä viimeisimmän kuu-
kauden tai viikon aikana? Kokoukset, palaverit ja 
kokoontumiset ovat yleisin keskusteluareena ja tila 

asioista sopimiselle ja päättämiselle työn arjessa. Päätök-

senteon ja keskustelun lisäksi ne voivat palvella myös reflek-
tiivistä työotetta. Kyse on siitä, miten palaveri valmistellaan ja 
toteutetaan. Seuraavassa on vinkkejä esimiehille ja puheen-
johtajille reflektiivisten palaverien toteuttamiseen.

!VINKKEJÄ  ES IMIEHELLE/PUHEENJOHTAJALLE  
REFLEKTI IV ISEN KOKOUKSEN JA  
PALAVERIN TOTEUTTAMISESTA

1. Pysähdy hetkeksi etukäteen suunnittelemaan kokouksen agenda, tarkoitus ja toimintatavat. Millainen 
agenda palvelee tarkoitustaan tässä palaverissa, vai olisiko hedelmällisempää toimia ilman virallista agen-
daa? Edellytä myös osallistujilta ennakkovalmistautumista tilanteen niin vaatiessa. Tee valmistautumises-
ta mielenkiintoista, palkitsevaa tai jopa hauskaa.

2. Luo alkuun hyvä tunnelma – kuulumiskierroksella, symbolityöskentelyllä, kysymys-/kuvakorteilla, rentou-
tumisharjoituksella…

3. Pidä ”pysähtymisen hetki” alussa ja/tai lopussa, jolloin tarjoat osallistujille mahdollisuuden koota ajatuk-
sensa kokouksessa käsiteltävistä asioista, tavoitteista. Tämän voi toteuttaa yksilöpohdintana tai yhdessä 
kirjallisesti tai ääneen keskustellen, symbolityöskentelyn keinoin tai jotenkin ihan uudella tavalla. Pysähty-
minen voidaan tehdä tarpeiden, odotusten, kuulumisten tai tavoitteiden äärelle.

4. Kuuntele ja kysy. Älä ole itse koko ajan äänessä ja/tai anna osallistujille heti valmiita vastauksia tai ehdotuk-
sia. Osoita kiinnostuksesi osallistujien mielipiteitä ja ideoita kohtaan.

5. Rakenna osallistava keskustelukulttuuri ja hyvä ilmapiiri toteuttamalla kokous hieman eri tavalla kuin 
yleensä. Hyödynnä työskentelymenetelmiä, jotka aktivoivat keskustelua, haastavat tarkastelemaan asioi-
ta eri näkökulmista, herättävät hyviä kysymyksiä ja pohdintoja sekä vievät ajattelua tyypillisyyksien yli.

6. Kannusta osallistujia ihmettelemään ja kyselemään, ideoimaan, perustelemaan ja analysoimaan – opetel-
kaa ajattelemaan yhdessä ääneen!

7. Käykää läpi työn arjessa tehtyjä kokeiluja ja tehkää kokeiluja ja niiden reflektointia vielä tietoisemmin. 
Kokeiluja voi kuvata vaikka tarinoin.  

8. Anna tilaa sopivassa määrin myös huoli- ja innostuspuheelle.

9. Kokoa lopuksi yhdessä osallistujien kanssa ajatukset siitä, mistä palaverissa keskusteltiin, mikä sisältö ko-
rostui ja mikä jäi varjoon, millaisiin ratkaisuihin päästiin tai mikä esti ratkaisuihin pääsemistä.

10. Päätä palaveri sovitussa aikataulussa. Siirrä käsittelemättä jääneet asiat seuraavaan palaveriin.
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3.5  REFLEKTIO-OSAAMISEN KARTOITUS (REFLEKTI IVISESTI )
3.5 .1  REFLEKTI IV ISYYSKYSELY

Tutkimushankkeessa kehitettiin myös Vauhtia py-
sähtymisestä -kysely, jonka tavoitteena on mitata 
ja arvioida reflektiivisyyden tilaa organisaatiossa. 
Lisäksi kysely tarjoaa vastaajalle arvokkaan hetken 

omien ja organisaation työtapojen pohtimiseen ja arvioi-
miseen. Kysely koostuu kolmesta reflektiivisyyden tasosta: 
minä, me ja organisaatio. Jokaista tasoa arvioidaan kolmen 
näkökulman kautta: tietoinen pohtiminen ja arvioiminen, 
avoin ja kuunteleva vuorovaikutus sekä oivallusten vieminen 
toimintaan.

Kysely pohjautuu reflektiivisyyttä koskevaan tieteelliseen tut-
kimuskirjallisuuteen sekä yhteistyöyrityksissä tehtyjä interven-
tioita koskeviin havaintoihin. Kyselyn täyttäminen on jo itses-

sään vastaajan reflektiivisyyttä ruokkiva ja palveleva prosessi. 
Kyselystä saatujen tulosten pohjalta organisaatio saa myös 
kuvan reflektiivisyyden tilasta, jolloin keskeisten kehityskohtei-
den löytäminen ja määritteleminen helpottuvat.

VINKKI :  VOIT  TÄYTTÄÄ OHEI -

SEN KYSELYLOMAKKEEN JA 

PYSÄHTYÄ HETKEKS I  POHTI -

MAAN OMAA,  TYÖYHTE ISÖSI 

JA  ORGANISAAT IOS I  REFLEK-

T I IV ISYYDEN T ILAA .

VAUHTIA PYSÄHTYMISESTÄ 1 2 3 4 5

1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

Minä reflektiivisenä työntekijänä

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen

Olen innokas pohtimaan ja arvioimaan omia ajattelu- ja toimintatapojani. 

Olen taitava omien ajattelu- ja toimintatapojeni pohtimisessa ja arvioimisessa.

Pohdin ja arvioin omia ajattelu- ja toimintatapojani aktiivisesti.

Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus

Haluan toimia vuorovaikutustilanteissa dialogisesti.

Minulla on kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa dialogisesti.

Toimin vuorovaikutustilanteissa dialogisesti. 

!
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Oivallusten vieminen toimintaan

Olen innokas kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia toimintatapoja.

Minulla on osaamista, jota tarvitaan uudenlaisten toimintatapojen kokeilussa ja kehittämisessä.

Kokeilen ja kehitän toimintatapojani aktiivisesti. 

Me reflektiivisenä työyhteisönä

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen

Olemme innostuneita yhdessä pohtimaan ja arvioimaan työntekoamme ohjaavia ajattelu- ja toimintatapoja. 

Olemme taitavia yhdessä pohtimaan ja arvioimaan työntekoamme ohjaavia ajattelu- ja toimintatapoja. 

Pohdimme ja arvioimme työntekoamme ohjaavia ajattelu- ja toimintatapoja aktiivisesti yhdessä.

Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus

Haluamme pohtia ja arvioida ajattelu- ja toimintatapojamme dialogisessa hengessä.

Meillä on osaamista, jota tarvitaan ajattelu- ja toimintatapojamme pohtimiseen ja arvioimiseen dialogisessa hengessä.

Dialogisuus toteutuu työyhteisömme toiminnassa hyvin.  

Oivallusten vieminen toimintaan

Olemme innostuneita yhdessä kokeilemaan uudenlaisia tapoja toimia.

Meillä on osaamista, jota tarvitaan uudenlaisten toimintatapojen kokeiluun.

Kokeilemme yhdessä uudenlaisia toimintatapoja aktiivisesti.

Organisaatiomme (kulttuuri, työjärjestelyt, johtaminen) reflektiivisyyden tukena

Tietoinen pohtiminen ja arvioiminen

Organisaatiossamme pidetään tärkeänä työntekijöiden kykyä ja halua ajattelu- ja toimintatapojen pohtimiseen ja arvioimiseen.

Organisaatiossamme työntekijöille mahdollistetaan työn arjessa toteutuva ajattelu- ja toimintatapojen pohtiminen ja arvioiminen.

Organisaatiossamme työntekijät pohtivat ja arvioivat ajattelu- ja toimintatapojaan aktiivisesti. 

Avoin ja kuunteleva vuorovaikutus

Organisaatiossamme pidetään tärkeänä yhteistä ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja arviointia. 

Organisaatiomme mahdollistaa yhteisen ajattelu- ja toimintatapojen pohtimisen ja arvioimisen.

Organisaatiossamme pohditaan ja arvioidaan ajattelu- ja toimintatapoja aktiivisesti yhdessä.

Oivallusten vieminen toimintaan

Organisaatiossamme pidetään tärkeänä toimintatapojen kehittämiseksi tehtäviä kokeiluja.

Organisaatiomme mahdollistaa hyvin ajattelu- ja toimintatapojen kehittämiseen tähtäävät kokeilut.

Organisaatiossamme tehdään aktiivisesti toimintatapojen kehittämiseen tähtääviä kokeiluja.  
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3.5 .2  OSAAMISPEIL IPROSESSI

Yksi yhteistyöyrityksistä päätti jo tutkimushankkeen 
alkumetreillä muuttaa tutun tapaansa kartoittaa 
työntekijöiden osaamista. Aikaisempi kartoitus 
mittasi hyvin laajasti työntekijöiden ammatillista 

osaamista ja painottui tekniseen ammattitietoon ja -taitoon. 
Osaamisalueita oli useita kymmeniä, eivätkä vastaukset 
juurikaan yllättäneet. Kartoitus oli todistanut heille sen, että 
ammatillinen perusosaaminen heidän henkilöstöllään oli 
hyvällä tasolla. 

Yrityksessä oli kuitenkin ymmärretty, että nykyisessä kilpai-
lutilanteessa edes tuo erinomainen substanssiosaaminen 
ei riitä silloin, kun halutaan parantaa kokemusta asiakasar-
vosta sekä toimia organisaationa aiempaa joustavammin ja 
innovatiivisesti. Uusi ”reflektiivinen osaamiskartoitus” toteu-
tettiin siten, että johtoryhmä valitsi strategiatyön pohjalta 
neljä kilpailukyvyn kannalta kriittistä osaamisaluetta, joihin 
kartoitus pureutui. Näistä yksi oli reflektiivinen työote.

Yritykselle rakennettiin web-kysely, jossa Vauhtia pysähtymi-
sestä -kysymysten (ks. 3.5.1) ohella selvitettiin valittujen stra-
tegisten kyvykkyyksien toteutumista. Samalla kun kyselyä 
rakennettiin, tiimien esimiehet valmennettiin ns. oppimis-
kahvilassa reflektiivistä työotetta tukeviin fasilitointimenetel-
miin. Tämän tarkoituksena oli tarjota heille työkaluja, joiden 
avulla he voivat käsitellä reflektiivisen osaamiskartoituksen 
tuloksia tiiminsä kanssa reflektiivisesti. Valmennuksessa 
esimiehet käsittelivät uudella tavalla toteutetun kartoituk-
sen tuloksia vaihtamalla näkökulmia (toimitusjohtaja, esi-
mies, työntekijä, asiakas) sekä käymällä tuloksista dialogia. 
Tämän jälkeen esimiehet toteuttivat oman tiiminsä kanssa 
vastaavanlaisen oppimiskahvilan. Tarkoituksena oli käsitellä 
kartoituksen tuloksia reflektiivisen työotteen hengessä: ana-
lysoiden ja pohtien, avoimesti keskustellen sekä toimenpi-
de-ehdotuksia laatien. Näiden vaiheiden jälkeen tarkoituk-
sena oli käynnistää dialogivaihe asiakkaiden kanssa sekä 
käytännön kokeilut.    
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Asiakkaat
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Miten 

eteenpäin,
kokeilut

1.
Pohditaan ja valitaan 
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2.
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esimiehet reflektiivisiin 
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3. 
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4. 
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Kuva 11: Reflektiivinen osaamiskartoitus -prosessi
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Yrityksen osaamispeiliprosessi on havainnollistava esimerk-
ki reflektiivisestä työotteesta. Reflektiivisen osaamiskartoi-
tuksen täyttäminen (web-kysely) toimi jokaisen työntekijän 
henkilökohtaisena reflektiivisyyden tilana. Tiimikohtaiset op-
pimiskahvilat olivat puolestaan areenoja reflektiiviselle dialo-
gille, jolloin kartoituksen tuloksista käytiin avointa keskustelua 
sekä työstettiin niitä koskevia toimenpide-ehdotuksia. Tämä 
vaihe palveli yhteisten merkitysten luomista. Reflektiivisyys 
organisaatiotasolla toteutui prosessissa monella tasolla. 
Osaamiskartoitus perustui jo lähtökohtaisesti strategises-
ti merkityksellisiin painopistealueisiin. Esimiehet rakensivat 
oppimiskahviloiden muodossa tiimeilleen reflektiivisiä dialo-
gifoorumeja työn arkeen, ja mittaustietoa käsiteltiin keskuste-
levassa ja työntekijöiden osaamista hyödyntävässä hengessä. 
Reflektiivisen kokeiluvaiheen oli tarkoitus käynnistyä tiimien 
koostettua toimenpide-ehdotuksensa, mutta isojen organi-
saatiomuutosten vuoksi kokeilut siirtyivät myöhempään ajan-
kohtaan. Dialogivaihe asiakkaiden kanssa myös jäi myös tässä 
vaiheessa organisaatiomuutosten jalkoihin.

POHD IT TAVAA 

l Uskallammeko pohtia ja myöntää, millainen 
osaaminen on yrityksemme pärjäämisessä 

kaikkein tärkeintä? 

l Hyödyntävätkö nykyiset osaamiskartoi-
tukset mahdollisuuden mittaamisen ohella 

johdatella organisaatio pohtimaan tarpeellisia 
taitoja ja asenteita? 

l Kuinka paljon yllätyksellistä ja uutta tietoa 
osaamiskartoitukset tuottavat? 

l Millaisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin 
kartoitusten perusteella yleensä ryhdytään?
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Kuva 11: Reflektiivinen osaamiskartoitus -prosessi
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3.6  KYPSÄ REFLEKTI IVISYYTEEN?

Hankkeen alussa kehitettiin kyselytyökalu, joka ar-
vioi sitä, tukeeko johdon ohjaus reflektiivistä työ-
otetta. Kysely on luoteeltaan kartoittava ja antaa 
karkean kuvan tilanteesta. Kyselyn tulosten avulla 

voidaan havaita keskeisimmät kehityskohteet. Kysely koos-

tuu johdon ohjauksen viidestä osa-alueesta: suunnittelu, 
mittaaminen, kulttuuri, palkitseminen ja hallinto. Näitä viittä 
tekijää tarkastellaan reflektiivisen työotteen kolmen tason 
kautta: minä, me ja organisaatio.  
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REFLEKTIIVISYYS JOHDON OHJAUKSESSA 1 2 3 4 5

1 = täysin eri mieltä, 2 = osittain eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

Suunnittelu

Minä: Saavuttaakseni työtä koskevat tavoitteeni minun tulee pohtia työtäni kriittisesti ja luovasti

Me: Saavuttaaksemme yhteiset työtä koskevat tavoitteemme meidän tulee pohtia työtämme ja työtapojamme kriittisesti ja luovasti

Organisaatio: Organisaation strategiset tavoitteet kannustavat yhteiseen keskusteluun ja kriittiseen pohdintaan

Mittaaminen

Minä: Hyödynnän suoritusmittaustietoa (taloudellista tai ei-taloudellista) työssäni pohtiakseni tapahtumille selityksiä tai ha-
keakseni uusia ideoita

Me: Hyödynnämme työyhteisössä suoritusmittaustietoa (taloudellista tai ei-taloudellista) pohtiaksemme tapahtumille seli-
tyksiä tai hakeaksemme uusia ideoita (esim. tiimeissä ja työryhmissä)

Organisaatio: Taloudellisia ja ei-taloudellisia mittareita kehitetään uusien ideoiden ja työprosessien kehittämisen perusteella

Palkitseminen

Minä: Käytän säännöllisesti aikaa oman työni ja työtapojeni kriittiseen ja kehittävään pohdintaan, koska organisaation palkitsemisjär-
jestelmät kannustavat minua siihen

Me: Käytämme säännöllisesti aikaa yhteisiin työtä ja toimintatapoja koskeviin kriittisiin ja kehittäviin keskusteluihin, koska 
organisaation palkitsemisjärjestelmät kannustavat meitä siihen

Organisaatio: Organisaation palkitsemisjärjestelmät palkitsevat uusista ideoista sekä työn ja työyhteisön kehittämisestä

Kulttuuri

Minä: Näen oman työni kriittisen ja luovan pohdinnan arvokkaana

Me: Työyhteisössämme arvostetaan kriittisiä ja luovia keskusteluja/pohdintoja

Organisaatio: Kriittistä ja luovaa pohdintaa yksin ja yhdessä muiden kanssa pidetään organisaatiossamme tärkeänä

Hallinto

Minä: Oman työni ja työtapojeni pohtiminen/arvioiminen on osa työtäni

Me: Pohdimme ja arvioimme säännöllisesti työtämme ja työtapojamme yhdessä

Organisaatio: Yksin ja/tai yhdessä saamamme ideat ja tekemämme kehitysehdotukset muuttavat organisaatiomme työta-
poja ja -prosesseja käytännössä
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Kyselyn tulosten tulkintaan kehitettiin hankkeessa työväli-
ne, joka helpottaa tulosten analysointia. Työväline koostuu 
viidestä eri tasosta. Jokaiselle tasolle on tehty kuvaus, joka 
avulla tuloksia voidaan tulkita (Taulukko 2). Kyselyn vasta-
uksista lasketaan keskiarvot, joka osoittaa esimerkiksi sen, 

millä tasolla palkitseminen on. Kuva 12 on kuvattu erään 
kohdeorganisaation tulokset tasoajattelun mukaisesti. Esi-
merkiksi palkitseminen on selkeästi matalammalla tasolla 
kuin muut ohjauksen osa-alueet ja lisäksi yksilö- ja organi-
saatiotasoilla palkitseminen ei tue reflektiivistä työotetta. 

KYPSYYS KUVAUS

 
5 –  
OPTIMOITUA
(KA 4,5–5)

 
-  REFLEKTIIVISET TYÖTAVAT OVAT OSA TOIMINTAA, JA ORGANISAATIOSSA ON  
  REFLEKTIIVINEN KULTTUURI. 
-  OHJAUSPAKETTI TUKEE JA ROHKAISEE REFLEKTIIVISTEN TYÖTAPOJEN KÄYTTÖÄ.

 
4 –  
INTEGROITUA
(KA 3,5–4,4)

 
-  REFLEKTIIVISET TOIMINTAMALLIT ON INTEGROITU OSAKSI TOIMINTAA. 
-  OHJAUSPAKETTI TUKEE JA ROHKAISEE REFLEKTIIVISTEN TOIMINTAMALLIEN  
  KÄYTTÖÄ. 

 
3 –  
MUODOLLISTA
(KA 2,5–3,4)

 
-  REFLEKTIIVISET TOIMINTATAVAT NÄHDÄÄN ARVOKKAINA JA NIITÄ  
  HYÖDYNNETÄÄN JOISSAKIN TOIMINNOISSA JA PROSESSEISSA. 
-  OHJAUSPAKETIN OSA-ALUEET OSIN TUKEVAT REFLEKTIIVISIÄ TOIMINTATAPOJA.

 
2 –  
EPÄMUODOLLISTA
(KA 1,5–2,4)

 
-  REFLEKTIIVISYYS JA REFLEKTIIVISET KÄYTÄNNÖT TUNNISTETAAN,  
  MUTTA NIIDEN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN ON HARVINAISTA. 
-  OHJAUSPAKETIN OSA-ALUEET EIVÄT HUOMIOI REFLEKTIIVISYYTTÄ. 

 
1 –  
VÄHÄISTÄ  
(KA 1–1,4)

 
 
-  REFLEKTIIVISYYTTÄ EI TUETA, EI  KÄYTETÄ REFLEKTIIVISIÄ TOIMINTAMALLEJA.

Taulukko 2. Kypsyystasot tulkinnan apuvälineenä
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MINÄ  
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Kuva 12. Erään kohdeorganisaation tulokset tulkittuna tasoiksi

Tasoajattelun yhtenä ideana on myös se, että johdon oh-
jauksen kaikkien osa-alueiden tulisi tukea tasapuolisesti ref-
lektiivistä työotetta. Ei ole järkevää vain kehittää palkitsemis-
ta, jos kulttuuri ja rakenteet eivät kuitenkaan tue reflektiivistä 
työotetta. Tasot helpottavat tulosten tulkinnassa ja antavat 
kuvan keskeisistä kehityskohteista. Kyse ei ole kuitenkaan 

maksimoinnista, vaan organisaation tulisi itse määritellä toi-
mintaansa tavoiteltava optimaalinen reflektiivisen työotteen 
taso. Jollekin organisaatiolle on luontevaa hyödyntää reflek-
tiivistä työotetta laajasti, ja toisille organisaatiolle suppeampi 
hyödyntäminen on optimaalisempaa. Tavoiteltavan optimi-
tason määrittelee jokainen organisaatio itse.
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3.7  REFLEKTI IVISTÄ TYÖOTETTA TUKEVA ESIMIES

Osaa kävellä toimistoturistina sisään.” ”
Näin eräs projektissa reflektiivistä työotettaan ke-

hittänyt esimies kuvasi mielikuvaansa reflektiivi-
sen esimiehen toiminnasta. Miltä näyttää ihmi-
nen, joka astuu toimistoon turistin elkein? Miten 

hän käyttäytyy, puhuu ja liikkuu? 

Voidaan ajatella, että esimies tarkoitti metaforallaan sitä, 
että välttää saapumasta asiantuntijan tai päällikön ottein 
sisään kuin tietäen vanhasta tottumuksesta, mitä toimis-
tossa tapahtuu ja miten ihmiset käyttäytyvät. Sen sijaan 
hän rennosti katselee, ihmettelee, kuuntelee kaikkea sitä, 
mitä hänen ympärillään tapahtuu. Hän kokee väljyyttä olla 
vain kiinnostunut ilman, että välttämättä tarvitsee puuttua 
mihinkään. Kaipa kulttuuria arvostava turisti tavallaan kun-
nioittaa näkemäänsä eikä oleta itse tulevansa paremmasta 
kulttuurista. 

Reflektiiviseen työotteeseen valmentava esimies luo tilaa 
reflektiivisyydelle sekä rakentaa osaltaan reflektiivistä työ-
otetta palvelevan toimintaympäristön. Hän opettelee itse 
reflektiivisiä työkaluja sekä osaa ja haluaa harjoittaa reflek-
tiivistä työotetta säännöllisesti. Tietynlaisena malliesimerkki-
nä toimimisella ja työntekijöiden osallistamisella hän tukee 
samalla työntekijöiden reflektiokyvykkyyttä. Projektin aikana 
esimiehet puhuivat tietynlaisesta reflektiivisyysmoodista, 
jossa reflektiivisellä mielentilalla fokusoidaan ajattelua ja toi-
mintaa reflektiiviseksi. 

REFLEK TI IV I NEN ESIMIES
 
l Valmistautuu palavereihin, kokouksiin ja 
tapaamisiin miettimällä tavoitteitaan, motiive-
jaan, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

l Varaa kalenteristaan pienimuotoisia reflek-
tointihetkiä: kirkastamaan ajatteluaan, varmis-
tumaan siitä, että käyttää energiaansa oikeisiin 
asioihin sekä vaihtoehtoisten ajattelu- ja 
toimintatapojen pohtimiseen. Hän valmis-
tautuu työpäiväänsä esim. ajaessaan autolla 
työpaikalle tai ensimmäiseksi työpaikalle saa-
vuttuaan miettimällä, miten tulee toimimaan 
alkavassa palaverissa tai asiakaskohtaamisessa. 
Hän myös analysoi työpäiväänsä sen päätyttyä, 
tehden samalla suunnitelmaa seuraavaa päi-
vää ja tulevaisuuden tavoitteita ajatellen.

 
l Suunnittelee palaverit tavoitteiden 
saavuttamista palveleviksi.

 
l Satsaa avoimen ja luottamukselli-
sen ilmapiirin rakentamiseen (esim. 
kokousten alussa ”fiiliskierros”, tila 
innostus- ja huolipuheelle).

 
l  Kuuntelee aidosti ja kysyy avoimia ja sti-
muloivia kysymyksiä valmiiden vastausten 
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Jos puolestaan haluat esimiehenä karttaa ja estää reflek-
tiivistä työotetta, määritä selkeät tavoitteet aina itse etukä-
teen, mieti ratkaisuvaihtoehdot valmiiksi ja sanoita ne heti 
tapaamisen alussa ääneen, maksimoi mahdollisimman 
nopea päätöksenteko, minimoi ideoiden kehittely ja tun-
teista puhuminen, toimi mahdollisimman rationaalisesti ja 
suoraviivaisesti, älä ole kiinnostunut tiimiläistesi tai kollego-
jesi kuulumisista. Hoe jatkuvasti ääneen, kuinka kiire sinulla 
on ja ettet ehdi nyt keskustelemaan tai pysähtymään sinul-
ta pyydetyn asian äärelle. Muista myös rakentaa prosessit, 
joilla varmistetaan, että asiat tehdään varmuudella kuten 
aina ennenkin, ja varmuudella vältetään virheet. Tätä tukee 
mittaamisen kulttuuri, jossa kohdennat huomiosi valtavaan 
määrään yllätyksetöntä mittaustietoa, joka vahvistaa käsitys-
täsi siitä, että oikeassa olet.

Oppimisryhmiin osallistuneet esimiehet kertoivat saaneen-
sa reflektiivisyydestä oikeutuksen ja perusteen toimia eri 
tavalla kuin ennen. Osa heistä koki, että reflektiivinen työote 
kannattaa sanallistaa vuorovaikutustilanteissa ääneen ja si-
ten oikeuttaa se vakavasti otettavaksi toiminnaksi. Muutama 
esimies oli huomannut, että ne tiimitilanteet, joissa he olivat 
sanoittaneet ääneen käyttämänsä reflektiivisen sparrauk-
sen tavoitteet, olivat toimineet paremmin verrattuna niihin 
tilanteisiin, joissa he eivät olleet perustelleet käyttämiään 
menetelmiä. Tiimiläisten valmistaminen ja virittäminen ref-
lektiiviseen työskentelyyn nähtiin tärkeänä.   

Seuraavalla sivulla on katkelma erään tutkimuksessa muka-
na olleen esimiehen reflektiivisen työotteen harjoittelukoke-
muksista ja sen synnyttämistä hyödyistä.

antamisen sijaan, kuten: ”Mitä tämä sinussa 
herättää?”, ”Miten itse ratkaisisit asian?”, ”Ker-
toisitko lisää…?”.

 
l  Opettaa työntekijöitä esittämään kysy-

myksiä itselleen ja muille sekä omaksu-
maan analysoivaa ja kyseenalaistavaa 

ajattelutapaa.

 
l  Rauhoittaa käyttäytymistään ja 
malttaa pysytellä taka-alalla antaen 
tilaa työntekijöiden ja kollegojen ajatte-

lulle ja äänille.

 
l  Osallistaa ja lisää työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuuksia.

 
l Ymmärtää myös rakenteiden 
vaikutukset reflektiivisyyteen: 
prosessit, mittaaminen, palkit-
seminen, organisaatiokulttuuri 
ja sen ilmentymät jne. 

 
l Pyrkii jatkuvasti raivaamaan tilaa 

sen tunnistamiselle, mitä kannattaisi 
tehdä ja miten. 
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…mä oon ollut 2,5 vuotta talossa ja mä tulin niinku tosi haastavaan tilanteeseen… Ensimmäinen vuosi oli sillai, et mä olin mel-
kein burn out -lomalla silloin joulukuussa. Se oli niin raastavaa, oli kun vetäis kivirekeä perässään se koko tiimin hoitaminen. 
Sit oikeastaan samaan aikaan kun tuli tää reflektointi-metodi ja xxx (yrityksen oma kehitysohjelma), niin niiden yhdessä käyt-
täminen plus meidän pienet tiimimuutokset, niin meillä on niinku käsittämättömän semmoinen avoin ja mukava työilmapiiri 
nyt. Mä oon kiinnittänyt siihen huomiota, etten lähde tekemään niitä ”ajatusharhoja” mistä harjoituksissa puhuttiin, eli odot-
tamaan, että kun nää ihmiset kuitenkin vastaa näin. Eli siis pääasiallisesti lopettanut niiden (tiimiläisten) vastausten etukäteen 
miettimisen. Olen päässyt itse tiettyjen asioiden yli, ja tilalle on tullut sellaista mukavaa suoraa puhumista. 

Alaisilta on tullut positiivista palautetta, ja nekin huomaa välillä sanoa leikillään, että ”nyt se on taas laiskistunut kun se ei 
sparraa meitä”.  Se, että tiimiläisetkin näkee – puolittain huumorilla – , että ”taas sitä on oltu vähän reflektoimassa”, on vaan 
kuitenkin ihan älyttömästi helpottanut meidän kanssakäymistä ja yhteishenkeä. Ja sit nää avoimet kysymykset. Kun ne (tiimiläi-
set) tulee ovelta kysyyn jotain, niin sen sijaan, että annan vastauksia apteekin hyllyltä, mä siirrän sitä ajattelua, että ”no mitäs sä 
itse tekisit ja miten näät että pitäis tehdä”. No sit ne on sillai, että mitäs hittoo tää nyt on..! Mut sitten ne alkoi tullakin enemmän 
ratkaisun kanssa ovelle eli kysyynkin, että onko sulle ok, jos mä teen näin.. Ja sithän mä taputtelen tyytyväisenä käsiäni, että 
täähän niinku toimii! Sit taas kun mulla oli kiire, sorruin taas heitteleen vastauksia, ja saman tien porukka passivoituu. Mut kun 
muistaa, että kannattaa pitää toi ote yllä, niin sen näkee suoraa porukan tekemisessä. 

…Mä käytän paljon ”kerro ihmeessä lisää” -kysymystä, mikä saa ihmisen miettiin asiaa vähän lisää ja avaamaan vaihtoehtoja. 
Tai ”kerro, miksi sä luulet, että…”. Silti mä en vieläkään ole oppinut käyttään asteikkoa, eli ”asteikolla 1–10, kuinka tärkeää sul-
le…” -tyyppistä kysymistä. Sen mä haluisin oppia! Se oli niin järjettömän tehokas tapa saada niinku tärkeimmät asiat nopeesti 
esille.

Tiäks kun ei mulla nykyään oo ees kiire. En mä tiedä, saaks näin sanoo ääneen (hymyillen), mut mullon sopiva määrä töitä 
tällä hetkellä ja se on niinku hallussa. Ja mulla on ihan älyttömän pätevä ja semmonen oman alueensa osaava tiimi, ja kaikki 
hoitaa hommansa – kaikki toimii. Enkä mä usko, että se on pelkästään tästä (reflektiivisyydestä) vaan siitä ketjureaktioista, mitä 
se on käynnistänyt. Mut enhän mä ilman niitä harjoituksia ikinä ois lähteny tämmösiä tekemään. Kyllä niissä harjoituksissa 
näki, miten niistä heti saa hyötyä, näki mitä virheitä itse teki. 

Mä luulen, että oon saanut (tiimiläiset) aktivoitumaan, ja sitten niiden omien onnistumisten kautta on kasvanut sellainen 
luottamus niiden omaan tekemiseen, mitä kautta niiden oma osaamispotentiaali on kasvanut ja ne on ruvennu tekeen asioita 
itsenäisemmin. Ja esim. yks tiimiläinen, josta varoiteltiin jo etukäteen, että on vähän passiivinen, niin tässä viimeisen kolmen 
kuukauden aikana tehnyt kolme ehdotusta, niinku prosessimuutoksia, mitkä on kaikki implementoitu ja helpottanu monen 
ihmisen työtä. Se on ihan älyttömän tuottoisa, ja kaikin puolin loistava esimerkki tästä muutoksesta. 

Siitä tuli kiitosta, että oon nykyään hyvä sparrauskaveri!

”

”
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LOPUKSI

Kolmevuotisen tutkimusmatkan jälkeen käsityksem-
me on vahvistunut, että reflektiivisyys on keskeisintä 
osaamista tässä ajassa. Ei vähempää kuin edellytys 
itsesäätelylle, dialogiselle kohtaamiselle ja toiminnan 

syvälliselle muutokselle. Liiketoiminnan ja työelämän ilmiöt 
suorastaan vaativat oivaltavia ratkaisuja organisoitumiseen, 
ohjaukseen, johtamiseen ja osaamiseen. Kilpailukyvyn kan-
nalta ytimessä niin yksilön kuin organisaation tasolla on kas-
vavasti kyky uudistua ja uudistaa. Uudistumiseen kytkeytyy 
kiinteästi joustavuus mm. strategisena ketteryytenä, raken-
teellisena monimuotoisuutena, johtamisen yksilöllisyytenä 
ja yksilön itseohjautuvuutena. Kaikilla johtamisen alueilla 
tarvitaan kykyä katsoa, tulkita ja toimia uudella tavalla. 

Mitä tarkoittaa, että ennustettavuus heikkenee? Kaikki muu-
tos tapahtuu nyt nopeammin, ja asioiden väliset yhteydet 
ovat lukumääräisesti lisääntyneet, jolloin kompleksisuus kas-
vaa. Koska toimintaympäristö ja -tavat muuttuvat jatkuvasti, 
riittävää kilpailuetua on vaikea tavoitella vain optimoimalla 
tehokkuutta. Tehokkuuden tavoite on edelleen muodikas, 
siinä missä se merkitsee tekemistä kierros kierrokselta kus-
tannustietoisemmin ja kannattavuutta parantaen. Tässä 
ajassa silti tyypillistä on se, että kierrokset eivät toista enää 
itseään samanlaisina, olosuhteet muuttuvat. Juuri ympärillä 
tapahtuvan muutoksen vuoksi liiketoiminnankin on tietoi-
sesti ja systemaattisesti haettava uusia näkökulmia, tulkin-
toja ja ratkaisuja.

Siinä missä nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa 
organisatoriset rakenteet ja toimintatavat, se on merkittä-
vä haaste myös yksilölle. Kun REFINNO-hanketta ideoitiin, 

eräässä kolumnissa todettiin, ”tietoyhteiskunta yksinäistää 
työntekijän, kaventaa sosiaalista yhteiseloa, lisää henkilö-
kohtaista vastuuta, heikentää työ- ja vapaa-ajan rajaa ja siten 
kuluttaa voimakkaammin yksilöä22. Tilastot sairaspäiväraho-
jen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syistä kertovat, että emme 
hallitse tasapainoa työelämän vaatimusten ja resurssiem-
me kanssa. Onko mahdollista, että mielenterveys, henkinen 
hyvinvointi ja (työ)elämän hallinta ovat tämän ajan kriittisin 
suorituskyvyn kehittämisen kohde?

Reflektiivisyys on pieniä tekoja mutta suurta osaamista – se 
rakentaa merkityksellisyyttä, hallinnan tunnetta ja arvos-
tavaa vuorovaikutusta. Tutkimuksen aikana nähtiin, miten 
reflektiivistä työotetta harjoiteltaessa saatiin käyttöön pas-
siivista osaamista, ja tällä oli työilmapiirin ja tuloksellisuu-
den kannalta paljon suotuisia vaikutuksia. Keskeistä oli, että 
omien henkilökohtaisten harjoitteiden kautta työntekijät 
vakuuttuivat reflektiivisen työotteen potentiaalista. Esimie-
het päättivät kiireen keskellä lisätä avointen kysymysten 
systemaattista käyttöä palaveri- ja satunnaisissa kohtaamis-
tilanteissa, pidättivät omia mielipiteitään ja keskittyivät läsnä-
oloon ja kuunteluun. Näin koettiin, että työntekijät aktivoi-
tuivat ratkomaan haasteita itsenäisemmin ja voimaantuivat 
onnistumisista. Näin esimiehille jäi enemmän aikaa jalostaa 
sparraavaa otettaan eteenpäin, ja viime kädessä toiminnan 
laatu parani. Useampikin asiantuntija otti käyttöön työmat-
kan reflektiovartin, jossa priorisoivat ja fokusoivat aiempaa 
tavoitteellisempaa päivää. Moni näki, että jos pystyy kirkasta-
maan päivän tavoitteet siten, ettei imeydykään kiireen pyör-
teeseen, on tällä suora vaikutus ”viivan alle”. 
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M I L L A I S T A  O S A A M I S T A  S I N Ä  H A L U A T  
N Ä H D Ä  O R G A N I S A A T I O S S A N N E  –  

M I H I N  I N V E S T O I M A L L A  M E N E S T Y I S I T T E ? 

Kyvykkyydet, joihin reflektiivisyys  
on polttoainetta:

kyky hallita ja hyödyntää (merkityksellistää) 
suurtakin määrää tietoa ja osaamista

valmiudet toimia fokusoidusti ja ratkoa  
ongelmia luovasti monimutkaisissa ja  

uudenlaisissa ympäristöissä

vuorovaikutus- ja muut sosiaaliset taidot -> 
luottamus, aloitteellisuus, ennakkoluulotto-

muus, sitoutuminen ja innostuneisuus.

S U U N T A A T T E K O  –  O I K E A S T I  –  
P A N O K S E N N E  N Ä I D E N  K E H I T T Ä M I S E E N ?

Osaamisen kehittämiseen investoidaan vuosittain huomat-
tavia summia. Elinkeinoelämän tutkimuskeskuksen mukaan 
summa on keskimäärin noin 3–4 prosenttia yritysten liike-
vaihdosta. Meidän suosituksemme on, että organisaatiot 
tarkastelisivat kriittisesti sekä osaamisen kehittämisen pai-
nopisteitä että menetelmiä. Allokoitteko edelleen valtaosan 
kehittämispanoksesta tavanomaiseen luokkahuonetyyp-
piseen koulutukseen tai seminaareihin? Oletteko kartoit-
taneet keinoja, joissa osaamisen kehittäminen lähteekin 
reflektiivisyyttä ja muita metaosaamisia kasvattavista lähtö-
kohdista?

Menetelmiä reflektiivisen kyvykkyyden kehittämiseen on 
paljon: coaching, yksilö- ja työyhteisövalmennukset, reflek-
tioryhmät, työnohjaus ja mentorointi. Se, mitä tämä kirja 

kuitenkin tuo aiempaa näkyvämmäksi, on yksilön reflektio-
kyvykkyyden kehittämisen ohella organisaation dialoginen 
ja rakenteellinen kehittäminen. Arkiset palaveritilanteet ovat 
mitä mainioin osaamisen kehittämisen väline, kun niissä 
osataan tehdä näkyväksi ihmisissä jo olevaa asiantuntemus-
ta. Luovat ideat syntyvät erilaisten näkökulmien kohdates-
sa, mutta valitettavan usein tällaisia avoimia törmäytyksiä ei 
osata ruokkia vuorovaikutustilanteissa. Aivan keskeinen osa 
yllä kuvatun osaamisen kehittämistä – ja HRD:n ajankohtai-
nen haaste – on prosessien, mittaamisen, palkitsemisen ja 
toimintakulttuurin vieminen suuntaan, jossa reflektiivinen 
työote on osa työn arkea.  

Kuvittele, mitä syntyisi, jos  
asiakastyytyväisyyspalautetta käsiteltäisiin 

yhdessä pöydässä eri alueiden asiantuntijoiden 
kesken (talous, HR, tuotekehitys, myynti jne.),  
ja mukana olisi henkilöitä niin johtoportaasta 
kuin työntekijätasolta. Mitä nähtäisiin ja kuul-
taisiin, jos jokainen tekisi sormiväreillä kuvan 

omasta tulosten tulkinnastaan?  

Mitä tapahtuisi, jos tuotekehitysbudjetti  
esiteltäisiin alkuvaiheessaan  

kehitysinsinööreille ja kysyttäisiin:  
”Mitä te tästä ajattelette?” 

Sanoimme alussa, että reflektiivisyys vie muutokseen ja siksi 
se vaatii uskallusta. Jos uskallus vaatii tuekseen kokemuksia, 
tietoa ja faktoja, olemme nyt tarjoilleet niitä sinulle yhden 
kirjasen verran. Älä siis epäröi, vaan valitse, sano ääneen ja 
toteuta jo tänään se ensimmäinen pieni askel, jolla lähdet 
kokeilemaan, lisäämään tai sparraamaan reflektiivisyyttä 
omassa toiminnassasi ja organisaatiossasi. 
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Dialogi   yhdessä ajattelemista, jossa pyritään aitoon vuoropuheluun ja ymmärrykseen,  
  kunnioitetaan erilaisia mielipiteitä sekä sanoitetaan omaa ajattelua ääneen toisia  
  kunnioittavalla tavalla.

Innovaatio   uudistus, joka tuottaa lisäarvoa.

Innovointi   prosessi, jolla luodaan innovaatioita.

Innovaatiokyky   organisaation valmius innovoida eli tuottaa innovaatioita.

Joustavuus   kykyä vaihtaa näkökulmaa, luopua toimimattomasta ajattelusta ja toiminnasta,  
  omaksua ja kokeilla uusia ideoita – pätee yksilöihin ja organisaatioon.

Organisaation suorituskyky valmiutta, toimintaa ja suorituksia.

Reflektio ja reflektiivisyys  reflektio, oppimisen ydin ja ns. metakompetenssi on ajattelun, toiminnan, kokemusten ja  
  tunteiden tietoisen pohtimisen prosessi, arvioimista ja analysoimista yksin ja yhdessä.  
  Sen avulla lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä sekä uudistutaan. Reflektiivisyys on  
  tietoisen ymmärtämisen sekä ajattelun ja toiminnan uudistamisen taito. 

R-kysymykset   palvelevat reflektiivisen työotteen nimissä uuden näkökulman löytämistä tarkastelemalla  
  ja analysoimalla ongelmia eri kanteilta sekä oikeuttamalla ihmettelemisen ja  
  tietämättömyyden.

Reflektiivinen työote   ajattelun ja toiminnan tietoista uudistamista, jossa yhtyvät yksilöllinen, kollektiivinen ja  
  rakenteellinen reflektiivisyys.
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VAUHTIA  
PYSÄHTYMISESTÄ. . ?

Tämä kirja tarjoaa järkisyitä siihen, miksi ref-
lektiivisyys on ”järjettömän” hyvä työkalu suo-
rituskyvyn kehittämisessä. Herätämme sinut 
näkemään ja pohtimaan, miten reflektiivinen 
työote on – ei vähempää kuin - ammatillisen 
kasvun ja uudistumisen edellytys. Kirja esittelee 
tuoreita tutkimustuloksia, jotka kertovat että ref-
lektiivisyys on merkittävä suorituskyvyn tekijä. 

Sanana reflektiivisyys kuulostaa hitaalta, aka-
teemiselta ja abstraktilta. Siksi tässä kirjassa ku-
vaamme, miten käytännössä organisaatiot ovat 
tätä taitoa kehittäneet, ja millaisia vaikutuksia 
sen hyödyntämisestä on tunnistettu. Huomaat, 
että kyse on pienistä arkisista kokeiluista, joilla 
kuitenkin on  ratkaisevan isoja vaikutuksia. Kos-
ka uskomme, että tunnistat reflektiivisyyden po-
tentiaalin myös omalla kohdallasi, tarjoamme 
käyttöösi työkaluja. Niiden avulla voit helposti 
lähteä kehittämään ja kokeilemaan reflektiivistä 
työotetta. Annamme eväitä pohtia ja kyseen-
alaistaa organisaation rakenteita ja toimintata-
poja, jotka ovat uudistumisen esteenä. 


