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Palveleva johtajuus on johtamistyyli, joka alkaa henkilön luonnollisella tarpeella palvella muita. 

Tämä palvelemisen tarve yhdistyy johtamismotivaatioon. Palvelevan johtajuuden keskeinen 

ominaisuus on johtajan oman edun tavoittelun ulkopuolelle siirtyminen ja alaisten tarpeista 

huolehtiminen. Palveleva johtajuus on ajankohtainen johtamistyyli, joka vastaa yhä lisääntyvään 

eettisten ja ihmislähtöisten johtamistyylien tarpeeseen. 

     Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten palveleva johtajuus ilmenee seurakunnan 

johtamisessa. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan palvelevasta johtajuudesta aiemmin tehtyä 

tutkimusta sekä palvelevan johtajuuden hyötyjä organisaatiolle. Kirjallisuuskatsauksessa esitellään 

myös palvelevan johtajuuden toteuttamisen viitekehys organisaatioiden käyttöön. Tutkimuksen 

empiirisessä osiossa tarkastellaan Kangasalan evankelis-luterilaisen seurakunnan työntekijöiden 

kokemuksia esimiestensä johtamiskäyttäytymisestä. Yhdistämällä palvelevan johtajuuden teoria ja 

empiirinen aineisto tutkitaan, miten palveleva johtajuus ilmenee seurakunnan johtamisessa. 

     Johtamista seurakunnassa tarkastellaan tässä tutkimuksessa sekä lähiesimiesten että ylimpien 

esimiesten tasolla. Empiiristä osiota varten haastateltiin kahdeksaa Kangasalan evankelis-luterilaisen 

seurakunnan työntekijää vaihtelevilta työaloilta. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina yksin, 

pareittain tai ryhmässä, kasvotusten tai sähköpostitse. Empiirinen aineisto on analysoitu käyttäen 

teorialähtöistä sisällönanalyysia, ja analysoinnissa on käytetty apuna van Dierendonckin ja Nuijtenin 

(2011), van Dierendonckin (2011) ja Coetzerin, Bussinin ja Geldenhuysin (2017) kehittelemien 

mallien pohjalta johdettua teoreettista viitekehystä palvelevan johtajuuden piirteistä. Analysoinnissa 

käytetyn palvelevan johtajuuden piirremallin ulottuvuudet ovat valtaistaminen, kehittäminen ja 

suhteiden rakentaminen; nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen; hyväksyntä 

ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen; ja rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja 

vakuuttava visio. 

     Tämän tutkimuksen mukaan Kangasalan seurakunnan työntekijät ovat pääsääntöisesti erittäin 

tyytyväisiä esimiestensä johtamiskäyttäytymiseen. Tekijät, joihin työntekijät ovat erityisen 

tyytyväisiä, ovat esimiesten osoittama luottamus työntekijöitä kohtaan, työnteon vapaus, esimiesten 

tasapuolisuus ja työntekijöiden auttaminen. Keskeisimpänä kehittämistarpeena seurakunnan 

johtamisessa työntekijät kokevat työtehtävien ja työntekijöiden yhtäläisen arvostamisen.  

     Myös palveleva johtajuus toteutuu seurakunnan johtamisessa tämän tutkimuksen mukaan hyvin. 

Jokaisesta empiirisen aineiston analysoinnissa käytetyn palvelevan johtajuuden piirremallin 

ulottuvuudesta on havaittavissa runsaasti piirteitä seurakunnan johtamisessa. 

     Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty yhdestä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. 

Tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia seurakuntia. 
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ABSTRACT 

Kebabci, Susanna: Palveleva johtajuus seurakunnassa 

Master’s Thesis 

Tampere University 

Master’s Degree Programme in Business Studies 

April 2020 

 

Servant leadership is a leadership theory which begins with a person’s natural need to serve people. 

This need of serving combines with motivation to lead. One of the most important characteristics of 

servant leadership is “going beyond one’s self-interest” (Greenleaf, 1977). Servant leadership is a 

modern leadership theory that responds to the need of ethical and people-oriented leadership styles, 

as innovation and employee well-being are highly prioritized in the business world. 

     The purpose of this research is to study servant leadership in the context of the Evangelical 

Lutheran Church of Kangasala, Finland. In the theoretical part of the research servant leadership 

theory is examined, as well as are the benefits of servant leadership for organizations. Organizations 

are provided with a theoretical framework for implementing servant leadership in practice. In the 

empirical part of the research the employees’ experiences regarding to their leaders’ behavior in the 

Evangelical Lutheran Church of Kangasala are examined. By combining the theory of servant 

leadership and the experiences of the employees, the realization of servant leadership in the 

Evangelical Lutheran Church Kangasala is reviewed. 

     In this research, leadership is examined at all levels in the organization. For the empirical part of 

the research, eight employees from various fields of occupation in the Evangelical Lutheran Church 

of Kangasala were interviewed. The method of the interviews was an open theme interview and the 

interviews were made with either one or two persons or in group. Interviews were made both face-

to-face and by e-mail. Empirical data were analyzed by using a theory-based content analysis method. 

     The findings of this study indicate that the employees of the Evangelical Lutheran Church of 

Kangasala are mainly very contented with the leadership style of their leaders. The employees 

appreciate the most the freedom of working and the trust which leaders place in them. The impartiality 

of the leaders satisfies the employees in the organization much as well. The most important thing that 

the employees would like to be developed in the leadership style of their leaders is the equal 

appreciation of the work tasks and the employees in the organization. 

     According to this study, servant leadership seems to occur very well in the Evangelical Lutheran 

Church of Kangasala. Many aspects of every dimension of servant leadership theory used in analyzing 

the data of this research were found in the empirical data. 

     This research was conducted in one Evangelical Lutheran Church in Finland and the findings of 

this research cannot be generalized to all churches. 
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1 JOHDANTO 

 

 

“Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi 

heille: ‘Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan 

hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon 

kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija.’” 

Raamattu, Luuk. 22:24–26 

 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Eettisyyden korostaminen liiketoiminnassa, organisaation kilpailukyvyn takaaminen kasvavassa 

kilpailussa ja lisääntyvän itseohjautuvuuden vaatiman sisäsyntyisen motivaation luominen 

työntekijöissä ovat tekijöitä, jotka muiden muassa ovat johtaneet palvelevan johtajuuden nousuun 

arvostetuksi johtamisteoriaksi viime vuosikymmenten aikana (Eva, Robin, Sendjaya, van 

Dierendonck & Liden, 2019; Coetzer, Bussin & Geldenhuys, 2017). Palveleva johtajuus on 

johtamistyyli, jota on alettu tutkia 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Palvelevan johtajuuden keksijänä 

pidetään yhdysvaltalaista Robert K. Greenleafia (1904–1990). Greenleafin (1977) määritelmän 

mukaan palveleva johtajuus alkaa ihmisen luontaisella tarpeella palvella muita. Tätä palvelemisen 

tarvetta seuraa henkilön tietoinen päätös tavoitella johtajuutta. Palveleva johtaja huolehtii 

ensisijaisesti siitä, että muiden ihmisten tarpeet tulevat täytetyiksi. Palveleva johtajuus onkin 

yhdistetty eettisyyteen, hyveellisyyteen ja moraalisuuteen (Parris & Peachey, 2013). Evan ym. (2019) 

mukaan palveleva johtajuus myös täyttää ihmisten sisäsyntyisen tarpeen heimoon kuulumisesta 

rakentamalla työntekijöihin tunteen sosiaalisesta identiteetistä. Van Dierendonckin (2011) mukaan 

palvelevaan johtajuuteen liitettyjä innovatiivisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia korostetaan 

nykyaikana ennennäkemättömän paljon, ja eettiselle ja välittävälle käyttäytymiselle perustuvaa 

johtamista arvostetaan suuresti. 

 

Palveleva johtajuus on moniulotteinen johtamisteoria, joka kattaa kaikki johtajuuden osa-alueet, 

mukaan lukien eettiset, relationaaliset ja tuloksellisuuteen perustuvat ulottuvuudet. Palvelevaan 

johtajuuteen kuuluu käytäntöjä, joiden on todettu pitävän yllä organisaation korkeaa suorituskykyä. 

Näitä käytäntöjä ovat esimerkiksi merkityksellisen vision ja strategian luominen, standardoitujen ja 
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yksinkertaistettujen menettelytapojen kehittäminen, asiakaslähtöisyyden korostaminen, jatkuvan 

kasvun ja kehityksen turvaaminen, vallan ja tiedon jakaminen sekä laadukkaan työvoiman 

omaaminen. Palveleva johtajuus keskittyy ensisijaisesti ihmisten palvelemiseen, ja sen tavoitteena on 

myös saavuttaa ylivertainen visio, joka tuottaa arvoa yhteisölle ja sisältää johtajuuden tilanne-, 

transformationaalisia sekä persoonallisia ulottuvuuksia. (Coetzer ym., 2017.) 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan 

henkilöstö kokee esimiestensä johtamiskäyttäytymisen ja miten palveleva johtajuus ilmenee 

seurakunnan johtamisessa. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen, mitä palveleva johtajuus 

on ja minkälaista tutkimusta palvelevasta johtajuudesta on tiedeyhteisössä aiemmin tehty. Syvennän 

tarkastelua koskemaan palvelevan johtajuuden hyötyjä organisaatiolle ja palvelevan johtajuuden 

toteuttamista käytännön tasolla. Kirjallisuuskatsauksessa tuon esille myös kriittisen näkökulman 

palvelevaan johtajuuteen. Tässä tutkimuksessa päätutkimuskysymykseni on: 

 

 Miten palveleva johtajuus ilmenee seurakunnan johtamisessa? 

 

Vastaan päätutkimuskysymykseen kolmen tarkentavan alakysymyksen avulla. Tarkentavat 

kysymykset ovat: 

 

a. Millaisena seurakunnan henkilöstö kokee esimiestensä johtamiskäyttäytymisen? 

b. Mitä palvelevan johtajuuden piirteitä on havaittavissa seurakunnan johtamisessa? 

c. Miten seurakunnan johtamista voisi kehittää? 

 

Vastaan tarkentaviin kysymyksiin tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella sekä yhdistämällä 

keräämäni empiirisen aineiston ja tutkimuskirjallisuuden ja tekemällä päätelmiä niiden pohjalta. 

 

Olen tutkinut kandidaatintutkielmassani (Kebabci, 2019) palvelevaa johtajuutta ja sen toteutumista 

evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan johtajan, kirkkoherran, työssä. Palvelevan johtajuuden 

teoria herätti mielenkiintoni ja halusin tässä tutkielmassa laajentaa palvelevan johtajuuden tutkimista 

koskemaan myös henkilöstön näkökulmaa asiaan. Kandidaatintutkielmani (Kebabci, 2019) tulosten 

mukaan palveleva johtajuus näyttäisi toteutuvan suhteellisen hyvin Kangasalan seurakunnan 
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johtamisessa seurakunnan johtajan, kirkkoherran, näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa palvelevan 

johtajuuden toteutuminen on rajattu empiirisessä osiossa koskemaan seurakunnan henkilöstön 

näkökulmaa, ja johtamiskäyttäytymistä tutkitaan sekä ylimpien esimiesten että lähiesimiesten tasolla. 

Tämän tutkimuksen empiirisen osion avulla selvitetään siis Kangasalan seurakunnan henkilöstön 

näkökulma johtamiseen ja palvelevan johtajuuden toteutumiseen organisaatiossa. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös tuottaa organisaatioille tietoa palvelevasta johtajuudesta ja sen hyödyistä sekä 

kannustaa ja opastaa organisaatioita palvelevan johtajuuden toteuttamiseen. 

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Palveleva johtajuus 

Palvelevan johtajuuden käsitteen julkaisi Robert Greenleaf (1904-1990) teoksessaan “The Servant as 

Leader” (1970). Greenleafin (1977) mukaan palveleva johtaja on ensisijaisesti palvelija, ja palveleva 

johtajuus alkaa henkilön luonnollisella tarpeella palvella muita. Sen jälkeen henkilö tavoittelee 

tietoisella valinnalla johtajuutta. Palvelevan johtajuuden tärkeä piirre on pyrkimys siihen, että 

henkilöt, joita johtaja palvelee, kehittyisivät ihmisinä, tulisivat terveemmiksi, viisaammiksi, 

vapaammiksi ja autonomisemmiksi, ja myös heistä tulisi todennäköisemmin muiden palvelijoita. 

Palvelevalla johtajuudella pyritään myös siihen, että myös yhteiskunnan vähäosaisimmat hyötyisivät 

siitä, tai eivät ainakaan tulisi vahingoitetuksi enempää. Greenleafin (1977) mukaan palvelevan 

johtajuuden avainominaisuus on meneminen oman edun tavoittelun ulkopuolelle.  

 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta 

Tässä tutkimuksessa seurakunnalla tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaa. 

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu 384 paikallista seurakuntaa. Evankelis-luterilaiset 

seurakunnat ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, joiden tärkein tehtävä on edustaa 

kristinuskoa ja toteuttaa sen periaatteita toiminnassaan. Seurakunnat myös järjestävät yleishyödyllistä 

toimintaa ja hoitavat yhteiskunnallisesti tärkeitä tehtäviä, kuten hautaustoimea ja väestörekisterin 

ylläpitoon liittyviä viranomaistehtäviä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 2019.) 
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1.4 Keskeiset rajaukset, tutkimuksen kulku ja raportin sisältö 

 

Tutkimukseni kohdeilmiöitä ovat palveleva johtajuus ja johtaminen seurakunnassa. Tutkimuksessani 

tarkastelen palvelevasta johtajuudesta tehtyä tutkimuskirjallisuutta sekä empiirisesti sitä, millaista 

henkilöstö kokee johtamisen olevan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa. Näkökulma 

empiirisessä tutkimuksessa on siis seurakunnan henkilöstön, ja johtamiskäyttäytymistä tarkastellaan 

sekä ylimpien esimiesten että lähiesimiesten tasolla. Lisäksi olen rajannut johtamisen koskemaan 

tässä tutkimuksessa pelkästään esimiehen ja henkilöstön välistä johtamissuhdetta, ja rajannut 

seurakuntalaisten eli tavallisten seurakunnan toimintaan osallistuvien ihmisten johtamisen tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka 

empiirisenä aineistona käytän keräämiäni kahdeksaa Kangasalan seurakunnan työntekijän 

haastattelua. Keräsin tutkimushaastattelut helmi–maaliskuussa 2020. Keräämäni tutkimushaastattelut 

analysoin käyttämällä teorialähtöistä sisällönanalyysia. 

 

Tutkimuksen aluksi olen esitellyt keskeiset käsitteet aiheeseen liittyen. Toisessa luvussa tarkastelen 

palvelevaan johtajuuteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta, kolmannessa luvussa esittelen tutkimuksen 

metodologian ja neljäs luku käsittää keräämäni empiirisen aineiston ja sen analysoinnin. 

Tutkimusraportti päättyy viidenteen lukuun, jossa esittelen yhteenvedon tutkimuksen keskeisistä 

tuloksista ja esitän omaa pohdintaani aiheesta. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

2.1 Mitä on palveleva johtajuus? 

 

Palvelevan johtajuuden keksijänä pidetään Robert K. Greenleafia, joka julkaisi palvelevan 

johtajuuden käsitteen vuonna 1970. Greenleafin (1977) mukaan arvioitaessa palvelevan johtajuuden 

toteutumista, tärkeää on tarkastella sitä, kasvavatko palveltavat henkilöt ihmisinä palvelemisen 

seurauksena; tulevatko he palveltaessaan terveemmiksi, viisaammiksi, vapaammiksi ja 

itsenäisemmiksi; tuleeko myös heistä itsestään todennäköisemmin palvelijoita; ja miten palveleminen 

vaikuttaa yhteiskunnan vähiten etuoikeutettuun osaan. Greenleafin (1977) mukaan palvelevan 

johtajuuden avainominaisuus on meneminen oman edun tavoittelun ulkopuolelle. Van Dierendonck 

(2011) esittää, että nimenomaan tämä avainominaisuus tekee palvelevasta johtajuudesta 

poikkeuksellisen verrattuna muihin johtamisteorioihin. Johtamisteorioista vain palvelevassa 

johtajuudessa keskiössä on oman edun tavoittelun ulkopuolelle meneminen. Muissa johtamistyyleissä 

tärkeänä päämääränä on organisaation hyvinvointi, kun taas palvelevassa johtajuudessa korostuu 

erityisesti seuraajien palveleminen (Stone, Russell & Patterson, 2004). Coetzerin ym. (2017) mukaan 

palvelevasta johtajuudesta ainutlaatuisen johtamisteorian tekevät sen filantrooppinen luonne sekä 

johtamisen tarkoitus, fokus ja moniulotteiset ominaisuudet.  

 

Coetzer ym. (2017) esittävät, että palvelevassa johtajuudessa ja transformationaalisessa johtajuudessa 

on tiettyjä yhteneväisiä piirteitä liittyen ihmisiin ja tuloksiin keskittymiseen. Ensisijainen 

keskittyminen ihmisiin ja johtamisen erilainen tarkoitus kuitenkin erottavat palvelevan johtajuuden 

transformationaalisesta johtajuudesta. Van Dierendonckin (2011) mukaan palveleva johtajuus 

täydentää transformationaalista eli ihmisiä parempaan suuntaan muuntavaa johtamistapaa sosiaalisen 

vastuullisuuden ulottuvuudella. Palveleva johtajuus myös korostaa seuraajien tarpeita enemmän kuin 

mikään muu johtamisteoria. Coetzerin ym. (2017) mukaan palveleva johtajuus eroaa myös 

transaktionaalisesta johtajuudesta tuloksien saavuttamiseksi käytettävien palvelevien käytäntöjen 

vuoksi. Van Dierendonckin (2011) mukaan palveleva johtaja ei esimerkiksi käytä valtaansa 

saadakseen asiat tehdyiksi, vaan yrittää suostutella ja saada seuraajansa vakuuttuneiksi saadakseen 

heidät toimimaan haluamallaan tavalla. 
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Palvelevan johtajuuden teoria on keksitty jo vuosikymmeniä sitten, mutta siitä huolimatta sen 

määritelmästä ja teoreettisesta viitekehyksestä ei ole vieläkään päästy yhteisymmärykseen 

tiedeyhteisössä. Koska Greenleafin (1977) määritelmä palvelevasta johtajuudesta ei ollut empiirisesti 

tarkoituksenmukainen, tutkijat kehittelivät siitä omia määritelmiään ja mallejaan. Tämä on johtanut 

moninaisten tulkintojen ja laajojen käyttäytymismääritelmien syntymiseen palvelevaa johtajuutta 

tutkittaessa (van Dierendonck, 2011). Myös Evan ym. (2019) mukaan palvelevan johtajuuden 

tutkimus on ollut vailla yhtenäisyyttä ja selkeyttä. Heidän mukaansa palvelevan johtajuuden 

määritelmä on ollut heikosti käsitteellistetty, minkä vuoksi he ovat kehittäneet kolmipiirteisen 

määritelmän palvelevasta johtajuudesta. Uudistetun määritelmän mukaan palveleva johtajuus on 

ensinnäkin eri tavoin suuntautunut lähestymistapa johtajuuteen. Toiseksi palveleva johtajuus ilmenee 

seuraajien yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden priorisointina. Kolmas palvelevan 

johtajuuden piirre on se, että omasta itsestä huolehtiminen orientoidaan uudelleen, mistä seuraa 

huolehtiminen muista ihmisistä organisaatiossa ja laajemmassa yhteisössä. (Eva ym., 2019.) 

 

 

2.2 Palvelevan johtajuuden lähtökohdat 

 

Van Dierendonck (2011) on tutkinut palvelevan johtajuuden taustaoletuksia. Hänen mukaansa 

palvelevan johtajuuden tärkein edellytys on johtamismotivaation ja palvelemisen tarpeen 

yhdistyminen. Palvelevassa johtajuudessa myös motivaatioon yhteydessä olevat ihmisen 

henkilökohtaiset piirteet ja geograafiset kulttuurilliset näkökulmat otetaan huomioon. Palveleva 

johtaja ei pyri käyttämään valtaa seuraajiinsa, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö palveleva johtaja 

tuntisi tarvitsevansa valtaa. Sen sijaan tämä tarkoittaa, että palveleva johtaja käsittelee valtaa eri 

tavalla kuin perinteinen johtaja. Myös Patterson (2003) on tarkastellut palvelevan johtajuuden 

edellytyksiä ja tullut siihen tulokseen, että palveleva johtajuus alkaa agapao-rakkaudella, joka 

tarkoittaa sekä ehdotonta ja pyyteetöntä rakkautta että oikean asian, oikeaan aikaan ja oikeasta syystä 

tekemistä. Pattersonin (2003) mukaan seuraajien lahjat ja kyvyt ovat johtajuuden keskiössä.  

 

Palvelevassa johtajuudessa vallan tarve yhdistyy palvelemisen tarpeeeseen (van Dierendonck, 2011). 

Greenleafin (1977) mukaan palveleva johtajuus alkaa palvelemisen tarpeesta, joka yhdistyy 

johtamismotivaatioon. Van Dierendonck (2011) puolestaan esittää, että suunta voi olla myös 

päinvastainen: palveleva johtajuus voi alkaa motivaatiolla johtamista kohtaan, joka yhdistyy 

myöhemmin palveluasenteeseen. 
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Van Dierendonck, Nuijten ja Heeren (2009) ovat tutkineet henkilöiden edellytyksiä toimia 

palvelevana johtajana ja esittävät, että henkilön itsemääräämisoikeus on olennainen ehto palvelevana 

johtajana toimimiselle. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että henkilö kokee olevansa vapaa 

aloittamaan ja säätelemään omia toimintojaan (Deci & Ryan, 2000). Van Dierendonck (2011) esittää, 

että henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu silloin, kun henkilön synnynnäiset tarpeet, jotka koskevat 

psykologista kykenevyyttä, yhtettä muihin ihmisiin ja autonomisuutta, tyydyttyvät. 

Itsemääräämisoikeuden omaava henkilö kykenee käyttämään paremmin henkilökohtaisia 

voimavarojaan, rakentamaan vahvoja ja positiivisia suhteita sekä auttamaan muita kehittämään 

itsemääräämisoikeuttaan. Myös henkilö, joka pyrkii moraaliseen tiedolliseen kehitykseen, voi 

todennäköisesti aloittaa toimimaan palvelevana johtajana.  Van Dierendonckin (2011) mukaan 

kolmas yksilöllinen luonteenpiirre, jolla voi olla vaikuttava rooli henkilön kehityksessä palvelevaksi 

johtajaksi, on tiedollinen monipuolisuus. Se kertoo henkilön kyvystä ymmärtää sosiaalista 

käyttäytymistä eriytetyllä tavalla (Bieri, 1995). Henkilöt, jotka omaavat korkean tiedollisen 

monipuolisuuden, kykenevät näkemään ulottuvuuksia, joita matalan tiedollisen monipuolisuuden 

omaavat henkilöt eivät näe. Se mahdollistaa sosiaalisten tilanteiden tarkemman arvioinnin (van 

Dierendonck, 2011). 

 

Yksi palvelevan johtajuuden edellytys on myös tasapainon löytäminen siihen, missä määrin johtaja 

tarjoaa suuntaa ja toisaalta siirtyy taustalle. Palvelevan johtajan tulee kyetä ajattelemaan nykyhetken 

tarpeita pidemmälle, näkemään ennakolta tilanteiden tuloksia ja selvittämään konfliktitilanteita. 

Niinpä korkea tiedollinen monipuolisuus on positiivisessa yhteydessä palvelevan johtajuuden 

toteutumisen todennäköisyyteen. (Van Dierendonck, 2011.) 

 

Van Dierendonckin (2011) mukaan myös kulttuuri vaikuttaa palvelevan johtajuuden toteutumiseen. 

Todennäköisimmin palvelevan johtajuuden toteutumiseen vaikuttavat kulttuurin kaksi ulottuvuutta, 

inhimillinen suuntautuminen ja valtaetäisyys. Inhimillinen suuntautuminen tarkoittaa Kabasakalin ja 

Bodurin (2004) mukaan sitä tasoa, jolla organisaatio tai yhteiskunta rohkaisee yksilöitä toimimaan 

toisia ihmisiä kohtaan reilusti, epäitsekkäästi, ystävällisesti, anteliaasti ja välittävästi. Myös 

Pattersonin (2003) käsitys palvelevan johtajuuden alkupisteestä, agapao-rakkaudesta, tukee 

inhimillisen suuntautumisen merkitystä palvelevan johtajuuden toteutumiselle. Van Dierendonckin 

(2011) mukaan kulttuureissa, joissa arvostetaan toisista ihmisistä välittämistä, hienotunteisuutta, 

ystävällisyyttä ja virheiden sietämistä, johtajat kiinnittävät todennäköisesti enemmän huomiota 

valtaistamiseen, hyväksyntään ihmissuhteissa ja hoitamiseen.  
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Valtaetäisyys tarkoittaa sitä, missä määrin valtaerot hyväksytään yhteisössä. Kulttuureissa, joissa 

valtaetäisyys on korkea, yksilöltä odotetaan kuuliaisuutta auktoriteetteja kohtaan, ja organisaatiot 

ovat keskitetympiä. Matalan valtaetäisyyden kulttuureissa taas päätöksenteko on hajaantuneempaa ja 

muodolliseen kunnioittamiseen ei kiinnitetä niin suurta huomiota. Matalan valtaetäisyyden kulttuuri 

on otollisempi palvelevan johtajuuden kehittymiselle organisaatiossa, koska johtajan ja seuraajan 

suhde on tasavertaisemmalla perustalla (van Dierendonck, 2011). 

 

Reinken (2004) mukaan palvelevan johtajan rooli organisaatiossa on hoitaja, joka huolehtii 

luottamuksen pysymisestä organisaatiossa. Palvelevat johtajat menevät omien intressiensä 

ulkopuolelle, ja Luthansin ja Avolion (2003) mukaan heitä motivoi nimenomaan tarve palvella, mitä 

he pitävät tärkeämpänä kuin vallan tarvetta.  Greenleaf (1977) esittää, että tämä palvelemisen tarve 

on avain hyvään johtajuuteen; se johtaa siihen, että yksittäiset työntekijät sitoutuvat kasvuun, 

organisaatio selviytyy, ja organisaatio toteuttaa vastuullisuutta yhteisöä kohtaan (Reinke, 2004). 

Valta synnyttää mahdollisuuden palvella muita, ja valtaa voikin pitää jopa edellytyksenä palvelevalle 

johtajuudelle (van Dierendonck, 2011). 

 

Van Dierendonck (2011) muistuttaa, että halu palvella työskentelemisen ensisijaisena motivaattorina 

ei tarkoita nöyristelyä, eikä myöskään sitä, että valta olisi seuraajien käsissä johtajan sijaan. 

Palvelemisen halu ei tarkoita myöskään sitä, että palvelevilla johtajilla olisi huono itsetunto.  

 

 

2.3 Palvelevan johtajuuden ominaisuuksista tehty tutkimus 

 

Keskeisimmät palvelevan johtajuuden ominaisuuksista tehdyt määritelmät ovat Spearsin (1995), 

Laubin (1999), Russellin ja Stonen (2002) ja Pattersonin (2003) kehittelemiä. Heidän malliensa 

pohjalta van Dierendonck (2011) on kehitellyt jäljempänä esiteltävän mallin palvelevan johtajuuden 

avainominaisuuksista. 

 

Spears (1995) on määritellyt kymmenen palvelevan johtajuuden piirrettä, joita pidetään yleisesti 

olennaisimpina palvelevalle johtajuudelle. Kuunteleminen, kommunikaation tärkeyden 

painottaminen ja ihmisten tahdon tunnistaminen on ominaista palvelevalle johtajuudelle. Palveleva 

johtaja on empaattinen, ymmärtää muita ja hyväksyy sen, millaisia he ovat. Hän kykenee 

parantamaan ihmisiä ja kokoamaan heitä. Palveleva johtaja on valpas ja tietoinen ympäristöstään. 
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Hän on suostutteleva ja pyrkii vaikuttamaan ihmisiin argumenttien kautta vallan käyttämisen sijaan. 

Palvelevalla johtajalla on hyvä asioiden hahmottamiskyky ja hän kykenee huomioimaan myös 

mahdollisia tulevaisuuden tarpeita. Hän on kaukokatseinen, näkee tilanteiden tulokset pidemmällä 

aikavälillä ja työskentelee intuitiivisesti. Palveleva johtaja hoitaa, säilyttää luottamuuksen ja palvelee 

muiden tarpeita. Hän sitoutuu ihmisten kasvuun ja ruokkii muiden ihmisten persoonallista, 

ammatillista ja hengellistä kasvua. Hän rakentaa yhteisöä ja painottaa, että paikalliset yhteisöt ovat 

olennaisia ihmisen elämässä. 

 

Russel ja Stone (2002) ovat määritelleet palvelevasta johtajuudesta tehdyn tutkimuksen perusteella 

yhdeksän funktionaalista ominaisuutta ja yksitoista täydentävää ominaisuutta, jotka kuuluvat 

palvelevaan johtajuuteen. Heidän mukaansa palvelevan johtajuuden funktionaalisia ominaisuuksia 

ovat visio, rehellisyys, yhtenäisyys, luottamus, palveleminen, mallintaminen, edelläkävijyys, muiden 

ihmisten arvostaminen sekä valtaistaminen. Funktionaaliset ominaisuudet ovat operatiivisia 

ominaisuuksia, tunnuspiirteitä ja erottuvia ominaisuuksia, jotka kuuluvat johtajille ja joita on havaittu 

johtajan käyttäytymisessä työpaikalla. Funktionaaliset ominaisuudet ovat todellisia palvelevan 

johtajuuden ominaisuuksia. Ne ovat tunnistettavissa olevia ominaispiirteitä, jotka käynnistävät 

johtajan vastuutehtävät. Jokainen funktionaalinen ominaisuus on erillinen, mutta kaikki niistä liittyvät 

silti toisiinsa. Russelin ja Stonen (2002) mukaan täydentäviä ominaisuuksia ovat kommunikaatio, 

uskottavuus, pätevyys, hoitaminen, läpinäkyvyys, vaikuttaminen, suostuttelu, kuunteleminen, 

rohkaiseminen, opettaminen ja valtaistaminen. Täydentävät ominaisuudet näyttävät nimensä 

mukaisesti täydentävän funktionaalisia ominaisuuksia. Ne eivät kuitenkaan ole luonteeltaan 

toissijaisia, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä, ja joissakin tapauksissa myös edellytyksiä 

tehokkaaseen palvelevaan johtajuuteen. 

 

Patterson (2003) on esittänyt väitöskirjassaan mallin palvelevan johtamiskäyttäytymisen 

ominaisuuksista, joka käsittää seitsemän palvelevan johtajan käyttäytymistä ohjaavaa hyvettä. 

Pattersonin (2003) mukaan palvelevaa johtajaa ohjaavat hänen sisäiset hyveensä. Hyveelliset 

rakenteet määrittelevät palvelevia johtajia ja muovaavat heidän asenteitaan, luonteenpiirteitään ja 

käyttäytymistään.  
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Kuvio 1. Palvelevan johtajuuden ominaisuudet (mukaillen Patterson, 2003, 10) 

 

 

Pattersonin (2003) mukaan palveleva johtajuus alkaa johtajan käyttäytymistä ohjaavista hyveistä 

agapao-rakkauden eli rakkauden suurimman muodon, ehdottoman ja varauksettoman rakkauden 

osoittamisella. Agapao-rakkaus tarkoittaa myös oikean asian oikea-aikaisesti ja oikeasta syystä 

tekemistä. Agapao-rakkaus johtaa nöyrästi toimimiseen ja epäitsekkyyteen, jotka kohdatessaan 

puolestaan johtavat visionäärisyyden osoittaminen seuraajille sekä luottamukseen. Kun nämä kaksi 

rakennetta kohtaavat, johtaa se seuraajien valtaistamiseen sekä palvelemiseen. Kuvio 1 

havainnollistaa Pattersonin (2003) palvelevan johtajuuden mallia. 

 

 

2.4 Van Dierendonck & Nuijten, 2011: Palvelevan johtajuuden ulottuvuudet 

 

Van Dierendonckin ja Nuijtenin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden tutkimisessa keskitytään 

usein sen ihmisiin liittyvään ulottuvuuteen, kun taas johtamiseen liittyvä ulottuvuus palvelevasta 

johtajuudesta jää usein huomioimatta. Palvelevan johtajuuden johtajaulottuvuuteen tulisikin 

kiinnittää yhtäläistä huomiota. Van Dierendonck ja Nuijten (2011) ovat määritelleet 

tutkimuskirjallisuuden perusteella kahdeksan ulottuvuutta palvelevalle johtajuudelle. Nämä 

ulottuvuudet ovat valtaistaminen, vastuullistaminen, taustalla pysyttely, nöyryys, aitous, rohkeus, 

hyväksyntä ihmissuhteissa ja hoitaminen. Taulukossa 1 esitellään van Dierendonckin ja Nuijtenin 

(2011) palvelevan johtajuuden ulottuvuuksien ominaispiirteet. 
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Taulukko 1. Palvelevan johtajuuden ulottuvuudet (Van Dierendonck & Nuijten, 2011) 

 

Ulottuvuus Ominaisuudet 

Valtaistaminen Esimies antaa alaisille mahdollisuudet toimia; 

kannustaa henkilökohtaiseen kehittymiseen; 

edistää ennakoivaa ja itseensä luottavaista 

asennetta; antaa alaisille voiman tunteen; 

kannustaa itsenäiseen päätöksentekoon ja 

tiedonjakoon; valmentaa innovatiiviseen 

suoritukseen; näkee alaisten kyvyt ja 

kehittymisen tarpeet 

Vastuullistaminen Esimies odottaa alaisiltaan vastuuta siitä, mitä 

he voivat kontrolloida; antaa vastuun tuloksista 

yksilöille ja tiimeille; tekee tiettäväksi mitä 

ihmisiltä odotetaan; antaa vapauden saavuttaa 

tavoitteet tietyissä raameissa 

Taustalla pysyttely Esimies asettaa muiden intressit etusijalle; antaa 

alaisille tarvittavan tuen ja luottamuksen; 

vetäytyy taka-alalle, kun tehtävä on suoritettu 

onnistuneesti 

Nöyryys Esimies asettaa omat saavutuksensa ja kykynsä 

sopivaan perspektiiviin; myöntää, että on 

erehtyväinen ja tekee myös virheitä; myöntää 

oman rajallisuutensa ja etsii aktiivisesti apua 

muilta selviytyäkseen rajallisuudestaan 

Aitous Esimies ilmaisee todellista itseään, tavalla, joka 

vastaa hänen sisäisiä ajatuksiaan ja tunteitaan; 

edustaa yksityisesti ja julkisesti sisäistä tilaansa, 

aikomuksiaan ja sitoumuksiaan; jättää 

ammatilliset roolit toissijaisiksi persoonan 

jälkeen 

Rohkeus Esimies uskaltaa ottaa riskejä ja kokeilee uusia 

lähestymistapoja vanhoihin ongelmiin; haastaa 

perinteisiä työkäyttäytymismalleja; kannustaa 

innovointiin ja luovuuteen; luottaa arvoihin ja 

vakaumukseen, jotka ohjaavat toimintaa 

Hyväksyntä ihmissuhteissa Esimies kykenee ymmärtämään ja elämään 

todeksi toisten ihmisten tunteita ja lähtökohtia; 

kykenee unohtamaan toisten tekemät virheet 

kantamatta niistä kaunaa jatkossa; on 

empaattinen; kykenee tuntemaan lämpöä ja 

myötätuntoa; kykenee anteeksiantoon myös, 

kun kohtaa loukkauksia, riitoja ja virheitä; ei ole 

kostonhimoinen 

Hoitaminen Esimies on halukas ottamaan vastuun suuresta 

instituutiosta ja palvelemaan kontrolloimisen ja 

oman edun tavoittelun sijaan; on roolimalli ja 

näyttää esimerkkiä 
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Van Dierendonckin ja Nuijtenin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden ulottuvuuksista 

valtaistaminen tarkoittaa sitä, että johtaja antaa alaisille mahdollisuudet toimia ja kannustaa heitä 

henkilökohtaiseen kehittymiseen. Johtaja kykenee näkemään alaisten kyvyt ja kehittymistarpeet ja 

hän pyrkii edistämään alaisten itseluottamusta ja tarjoamaan heille voiman tunteen. Valtaistamiseen 

kuuluu myös alaisten kannustaminen itsenäiseen päätöksentekoon sekä innovatiivisuuteen. 

Vastuullistamisen ulottuvuuteen kuuluu puolestaan se, että johtaja antaa vastuun alaisille ja tekee 

heille tiettäväksi sen, mitä heiltä odotetaan. Johtaja antaa alaisille raamit, joiden sisällä heillä on 

vapaus toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Taustalla pysyttelemisen ulottuvuuteen kuuluu johtajan 

vetäytyminen taka-alalle silloin, kun tehtävä on suoritettu onnistuneesti. Johtaja asettaa muiden 

intressit omiensa edelle ja antaa alaisille tarvittavan tuen ja luottamuksen. Palvelevan johtajuuden 

ulottuvuuksista nöyryys tarkoittaa johtajan kykyä asettaa omat kykynsä ja saavutuksensa oikeisiin 

mittasuhteisiin. Johtaja myöntää oman erehtyväisyytensä ja rajallisuutensa ja siten etsii aktiivisesti 

apua muilta. Aitouden ulottuvuuteen kuuluu puolestaan johtajan kyky ilmaista itseään aidosti ja jättää 

ammatilliset roolit toissijaisiksi. Rohkeuden ulottuvuus sisältää johtajan rohkeuden ottaa riskejä, 

kokeilla uusia lähestymistapoja ongelmiin sekä haastaa perinteisiä työskentelymalleja. Samoin kuin 

valtaistamisen ulottuvuus, myös rohkeuden ulottuvuus sisältää johtajan kannustamisen 

innovatiivisuuteen ja luovuuteen. Rohkeuden ulottuvuuteen sisältyy johtajan luottaminen toimintaa 

ohjaaviin arvoihin ja vakaumukseen. Hyväksyntä ihmissuhteissa palvelevan johtajuuden 

ulottuvuutena sisältää johtajan kyvyn ymmärtää ja elää todeksi toisten ihmisten tunteita ja 

lähtökohtia. Johtaja on empaattinen ja antaa anteeksi muiden ihmisten tekemät virheet kantamatta 

niistä kaunaa. Hoitaminen palvelevan johtajuuden ulottuvuutena tarkoittaa sitä, että johtaja on 

halukas palvelemaan muita ihmisiä ja ottamaan vastuun suuresta instituutiosta. Hoitamisen 

ulottuvuuteen kuuluu myös johtajan kyky toimia roolimallina ja ohjeistaa muita omalla esimerkillään. 

(Van Dierendonck & Nuijten, 2011.) 

 

 

2.5 Van Dierendonck, 2011: Palvelevan johtajuuden ydinominaisuudet 

 

Van Dierendonck (2011) on tarkastellut palvelevan johtajuuden ominaisuuksista vuosien saatossa 

tehtyä tutkimusta ja selkeyttääkseen palvelevan johtajan piirteiden moninaisuutta määritellyt 

Spearsin (1995), Laubin (1999), Russellin ja Stonen (2002) ja Pattersonin (2003) tutkimuksissa 

esiteltyjen noin neljänkymmenen ominaisuuden joukosta kuusi avainominaisuutta palvelevalle 

johtajuudelle. Nämä avainominaisuudet ovat ihmisten valtaistaminen ja kehittäminen, nöyryys, 
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aitous, hyväksyntä ihmissuhteissa, suunnan tarjoaminen ja hoitaminen. Näiden ydinominaisuuksien 

kautta kehitettyä määritelmää voi kutsua palvelevan johtajuuden operationalisoiduksi määritelmäksi, 

joka tuo selkeyttä palvelevan johtajuuden käsitteistön moninaisuuteen. 

 

Van Dierendonckin (2011) mukaan ihmisten valtaistaminen ja kehittäminen on ensimmäinen 

palvelevan johtajuuden avainominaisuus. Laubin (1999) määritelmän mukaan valtaistaminen 

tarkoittaa valtuuksien, oikeuksien ja vapauden antamista seuraajille. Se tähtää seuraajien aktiivisen, 

aloitteellisen ja itseluottamuksellisen asenteen edistämiseen ja antaa heille tunteen henkilökohtaisesta 

voimasta. Se myös rohkaisee seuraajia henkilökohtaiseen kehittymiseen. (Laub, 1999.) Valtaistavaan 

johtamiskäyttäytymiseen kuuluu esimerkiksi itseohjautuvaan päätöksentekoon rohkaiseminen, tiedon 

jakaminen sekä valmentaminen innovatiiviseen suoritukseen (Konczak, Stelly & Trusty, 2000). 

 

Toinen van Dierendonckin (2011) kehittämistä palvelevan johtajuuden avainominaisuuksista on 

nöyryys. Nöyryys pohjautuu siihen, että johtaja kykenee asettamaan omat kykynsä ja saavutuksensa 

tarkoituksenmukaiseen perspektiiviin (Patterson, 2003). Van Dierendonckin (2011) mukaan 

palvelevat johtajat uskaltavat myöntää sen, että he voivat hyötyä toisten ihmisten asiantuntijuudesta, 

ja hakevat aktiivisesti apua muilta. Nöyryys näkyy johtajan käyttäytymisessä siinä, että hän asettaa 

muiden ihmisten tarpeet etusijalle, pyrkii helpottamaan heidän työtään ja tarjoaa heille asianmukaista 

tukea. Nöyryys pitää sisällään myös vaatimattomuuden, ja palveleva johtaja vetäytyykin taka-alalle, 

kun tehtävä on suoritettu onnistuneesti. 

 

Van Dierendonckin (2011) mukaan kolmas palvelevan johtajuuden avainominaisuus on aitous. Se 

tarkoittaa henkilön todellisen minuutensa ilmaisua ja itsensä ilmaisua tavalla, joka vastaa henkilön 

sisäisiä ajatuksia ja tunteita (Harter, 2002). Aitous tarkoittaa myös sitä, että henkilö on rehellinen 

itselleen ja edustaa tarkasti sisäistä tilaansa, aikomuksiaan ja sitoumuksiaan (Peterson & Seligman, 

2004). Palvelevan johtajan aitous tulee esille monenlaisissa tekijöissä, kuten lupausten täyttämisessä, 

läpinäkyvyyden vallitsemisessa organisaatiossa, rehellisyydessä ja herkkyydessä (Russel & Stone, 

2002; Luthans & Avolio, 2003). 

 

Hyväksyntä ihmissuhteissa on neljäs van Dierendonckin (2011) kehittämä palvelevan johtajuuden 

avainominaisuus. Se tarkoittaa henkilön kykyä ymmärtää ja elää todeksi toisten ihmisten tunteita ja 

lähtökohtia, sekä unohtaa havaitut virheet kantamatta niistä kaunaa muihin tilanteisiin (George, 2000; 

McCullough, Hoyt & Rachal, 2000). Hyväksyntään ihmissuhteissa kuuluu myös empatiakyky, joka 

keskittyy siihen, että henkilö kykenee tiedollisesti omaksumaan muiden ihmisten psykologiset 
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näkökulmat ja tuntemaan lämpöä, myötätuntoa ja anteeksiantoa huolehtiessaan muista ihmisistä 

myös silloin, kun hän joutuu kohtaamaan loukkauksia, riitoja ja virheitä. Palveleville johtajille tärkeää 

on luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa ihmiset tuntevat olonsa hyväksytyksi ja ovat vapaita tekemään 

virheitä tietäen, etteivät tule torjutuksi (Ferch, 2005). 

 

Viidentenä palvelevan johtajuuden avainominaisuutena van Dierendonck (2011) esittää suunnan 

tarjoamisen. Suunnan tarjoamiseen liittyy se, että ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan. Palveleva 

johtaja pyrkii suunnan tarjoamisen avulla tekemään työstä dynaamista ja räätälöityä. Se tarkoittaa 

sitä, että ihmisille annetaan oikea määrä vastuuta ja vanhoihin ongelmiin luodaan uusia 

lähestymistapoja (Russel & Stone, 2002). 

 

Kuudes ja viimeinen palvelevan johtajuuden avainominaisuus on van Dierendonckin (2011) mukaan 

hoitaminen. Se on halukkuutta ottaa vastuu suuresta insituutiosta ja keskittymistä palvelemiseen 

kontrollin ja itsekeskeisyyden sijaan (Spears, 1995). Johtajien tulisi olla paitsi huolenpitäjiä, myös 

roolimalleja muille ihmisille. Kun johtaja näyttää esimerkillään oikeaa käytöstä, hän kykenee 

kannustamaan muita ihmisiä toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Hoitaminen liittyy läheisesti 

sosiaaliseen vastuuseen, lojaalisuuteen ja tiimityöhön. (Van Dierendonck, 2011).  

 

 

 

Kuvio 2. Palvelevan johtajuuden käsitemalli (mukaillen van Dierendonck, 2011, 1233) 
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Kuvio 2 havainnollistaa, kuinka palvelevasta johtamiskäyttäytymisestä voidaan erottaa kuusi 

avainominaisuutta. Kuviosta 2 käy ilmi myös palvelevan johtajuuden toteutumisen lähtökohdat sekä 

palvelevan johtajuuden seuraukset. Palvelevan johtajuuden toteutumiseen vaikuttavat kulttuurilliset 

seikat, johtajan palvelemisen tarve ja johtamismotivaatio sekä johtajan yksilölliset piirteet. 

Palvelevan johtajuuden ydinominaisuudet puolestaan johtavat korkealaatuiseen suhteeseen johtajan 

ja alaisen välillä sekä hyvään psykologiseen ilmapiiriin. Nämä tekijät mahdollistavat alaisten itsensä 

toteuttamisen ulottuvuuden, johon kuuluvat alaisten työasenteet, suorituskyky sekä 

organisationaaliset tulokset. 

 

 

2.6 Coetzer ym., 2017: Palvelevan johtajan piirteet ja kyvyt 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan palvelevan johtajan olennaisimmat piirteet ovat aitous, nöyryys, 

myötätunto, vastuullistaminen, rohkeus, epäitsekkyys, rehellisyys ja kuunteleminen. Aitous tarkoittaa 

todellisen identiteetin, aikomusten ja motivaation näyttämistä sekä vahvojen moraalisten 

periaatteiden noudattamista ja 

rehellisyyttä itselle. Siihen 

kuuluu myös avoimuus 

kritiikistä oppimiselle ja 

johdonmukainen 

käyttäytyminen. Nöyryys 

puolestaan tarkoittaa vakautta 

ja vaatimattomuutta sekä 

korkeaa tietoisuutta omista 

kyvyistä ja 

kehittymistarpeista. Nöyryys 

käsittää myös nöyrän 

asenteen, avoimuuden 

oppimismahdollisuuksille ja 

omien kykyjen ja saavutusten 

ymmärtäminen oikeassa  

      perspektiivissä. 

Kuvio 3. Palvelevan johtajan piirteet (Coetzer ym., 2017)    

Palvelevan 
johtajan 
piirteet

Aitous

Nöyryys

Myötätunto

Vastuullistaminen

Rohkeus

Epäitsekkyys

Rehellisyys

Kuunteleminen
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Nöyrät johtajat arvostavat ja aktivoivat toisten ihmisten kykyjä, nauttivat auttaessaan muita 

menestykseen ja antavat tunnustuksen muille, kun tehtävä on suoritettu onnistuneesti. Nöyryys ei 

tarkoita itsensä väheksymistä, vaan keskittymistä enemmän muihin ihmisiin. Myötätunto puolestaan 

tarkoittaa empatiakyvyn omaamista, muista ihmisistä välittämistä, ystävällisyyttä, muiden tekemien 

virheiden anteeksiantamista, toisten ihmisten hyväksymistä ja arvostamista sellaisina kuin he ovat, ja 

ehdottoman agapao-rakkauden osoittamista muille. Myötätuntoon kuuluvat myös toisten ihmisten 

palveleminen, asettaminen etusijalle ja hyvä kohteleminen. Emotionaalinen parantaminen liittyy 

myös myötätuntoon. Se käsittää muiden auttamisen vaikeuksissa, muiden ammatillisesta 

terveydentilasta huolehtimisen, hienotunteisuuden sekä auttamisen suhteiden korjaamisessa ja 

ihmisten eheytymisessä. (Coetzer ym., 2017.) 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan vastuullistaminen tarkoittaa johtajan vastuullisuutta, läpinäkyvän 

toiminnan takaamista, toisten ihmisten pitämistä vastuussa, suorituskyvyn seuraamista ja selkeiden 

ja yksilöllisiä kykyjä vastaavien odotusten asettamista työntekijöille. Rohkeus puolestaan 

määritellään avoimuutena harkittujen riskien ottamiselle, moraalisesti oikeiden asioiden 

puolustamisena negatiivisista vastustajista huolimatta sekä eettisenä käytöksenä. Epäitsekkyys 

puolestaan tarkoittaa nimensä mukaisesti orientoitumista muihin ihmisiin ja epäitsekästä 

käyttäytymistä. Se sisältää myös halun vaikuttaa muihin ihmisiin positiivisesti ja auttaa heitä 

tulemaan paremmiksi elämässä palvelemalla heitä jatkuvasti. Tätä käyttäytymistä laajennetaan 

positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi ihmisissä, organisaatioissa ja yhteiskunnassa.  

 

Rehellisyys palvelevan johtajuuden piirteenä sisältää paitsi nimensä mukaisesti rehellisyyden, myös 

reiluuden, vahvojen moraalisten periaatteiden omaamisen, eettisen käyttäytymisen ja eettisen 

työilmapiirin luomisen. Kuuntelemisen piirteeseen sisältyy johtajan syvä sitoutuminen aktiiviseen ja 

kunnioittavaan kuuntelemiseen, kysymysten esittäminen tiedon luomiseksi, ajan tarjoaminen 

pohdiskelua ja hiljaisuutta varten, ja tietoisuus siitä, mitä jätetään sanomatta. (Coetzer ym., 2017.)                                                                                                                     

          

Coetzer ym. (2017) erottavat palvelevan johtajan piirteet kyvyistä, ja palvelevan johtajan 

olennaisimmiksi kyvyiksi he nimeävät valtaistamisen, hoitamisen, suhteiden rakentamisen ja 

vakuuttavan vision. Valtaistamiseen kuuluu lukuisia tekijöitä, joita ovat muiden kehittäminen 

menestykseen persoonallisesti, ammatillisesti ja henkisesti, transformationaalisen vaikutuksen 
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aiheuttaminen alaisissa, vastuun ja 

auktoriteetin siirtäminen alaisiin, selkeiden 

ohjeiden ja rajojen tarjoaminen, 

henkilökohtaisten kykyjen kohdistaminen 

ja aktivointi, tiedon jakaminen ja 

itsenäiseen ongelmanratkaisuun 

rohkaiseminen, yksilöllisten tarpeiden 

mukainen valmentaminen, mentorointi ja 

tuen tarjoaminen, tehokkaan työskentely-

ympäristön luominen, itseluottamuksen, 

luottamuksen ja proaktiivisen 

työntekijäkäyttäytymisen rakentaminen ja 

alaisten auttaminen kehittymään emotio- 

naalisesti, älyllisesti ja eettisesti.  

Kuvio 4. Palvelevan johtajuuden kyvyt (Coetzer ym., 

2017) 

 

Hoitamisen Coetzer ym. (2017) määrittelevät vastuunottamisen prosessina yhteiskunnan, 

organisaatioiden ja yksilöiden yhteistä etua varten sekä positiivisen perinnön jättämisenä. Suhteiden 

rakentamisen osa-alueita ovat puolestaan luottamuksellisten suhteiden rakentaminen yksilöihin, 

asiakkaisiin ja yhteisöön, huolehtivan, tukevan, rohkaisevan ja tunnustavan ympäristön luominen, 

tehokas kommunikointi alaisten kanssa laatuaikaa viettämällä tiedon jakamiseksi ja luomiseksi, 

muiden tarpeiden, toiveiden, potentiaalin ja henkisten mallien ymmärtäminen sekä yhteistyö ja 

yhteisten arvojen jakaminen. Vakuuttavan vision asettaminen taas tarkoittaa kykyä käsitteellistää 

korkeampi visio, yhdistää menneisyyden tapahtumat nykypäivän trendeihin ja mahdollisiin 

tulevaisuuden skenaarioihin sekä luoda arvoa yhteisölle. Liitteessä 2 on eritelty tarkemmin Coetzerin 

ym. (2017) mallissa palvelevan johtajuuden piirteisiin ja kykyihin kuuluvat tekijät.  

 

 

2.7 Palveleva johtamiskäyttäytyminen 

 

Palvelevan johtajuuden toteutumiseen vaikuttavat Evan ym. (2019) mukaan useat tekijät, kuten 

organisaatio- ja tiimikulttuuri, menettelytavat, ylhäältä tulevat vaikutukset sekä johtajan 

Palvelevan 
johtajuuden 

kyvyt

Valtaistaminen Hoitaminen

Vakuuttava 
visio

Suhteiden 
rakentaminen



24 
 

persoonalliset ja demograafiset ominaisuudet. Johtajan persoonallisuuteen liittyen sopuisuus, 

introverttius sekä korkea itsearvioivuus ja tietoisuus näyttäisivät liittyvän palvelevan 

johtamiskäyttäytymisen todennäköiseen toteutumiseen. Johtajan persoona vaikuttaa palvelevan 

johtamiskäyttäytymisen toteutumiseen kuitenkin vain rajoitetusti. (Eva ym., 2019.) 

 

Van Dierendonck (2011) liittää palvelevan johtajuuden teorian johtamiskäyttäytymiseen 

yhdistämällä kehittämänsä palvelevan johtajuuden avainominaisuudet Laubin (1999) kehittelemiin 

palvelevan johtajan toimintoihin. Palvelevan johtajuuden avainominaisuuksista ihmisten 

valtuuttamiseen ja kehittämiseen kuuluu toimintana ihmisten kehittäminen. Nöyryys yhdistetään 

johtajuuden jakamisen toimintaan, ja aitous ilmenee aitouden näyttämisenä. Hyväksymiseen 

ihmissuhteissa kuuluu toimintana ihmisten arvostaminen ja suunnan tarjoaminen ilmenee johtajuuden 

tarjoamisena. Hoitaminen taas yhdistyy yhteisön rakentamisen toimintaan. Palveleva johtaja 

työskentelee luodakseen sellaisen oppivan organisaation, jossa jokainen osallistuja voi olla 

ainutlaatuisen arvokas. 

 

Sendjaya, Sarros ja Santora (2008) ovat tutkineet palvelevaa johtamiskäyttäytymistä organisaatioissa 

ja kehittäneet kuusi palvelevan johtamiskäyttäytymisen kategoriaa. Nämä kategoriat ovat 

vapaaehtoinen alentuminen, aito minuus, sopimuksellinen suhde, vastuullinen moraalisuus, 

yliaistillinen hengellisyys ja transformationaalinen vaikutus.  

 

Vapaaehtoinen alentuminen tarkoittaa sitä, että palveleva johtaja haluaa käyttää tilaisuudet hyväkseen 

palvellakseen muita aina kun siihen on hyväksytty tarve, välittämättä palvelun luonteesta, 

palveltavasta henkilöstä tai omasta mielentilastaan (Foster, 1989; Marshall, 1991). Toisin kuin omaa 

etuaan tavoittelevat johtajat, jotka palvelevat toisia vain silloin kun se on heille itselleen sopivaa tai 

henkilökohtaisesti hyödyllistä, palveleva johtaja pyrkii jatkuvasti löytämään hyväksytyn tarpeen 

vapaaehtoiselle palvelemiselle (Foster, 1989).  

 

Aitoon minuuteen kuuluu palvelevan johtajan kyky johtaa autenttisesti ja osoittaa jatkuvasti 

nöyryyyttä, rehellisyyttä, ennalta-arvattavuutta, turvallisuutta ja herkkyyttä (Sendjaya ym., 2008). 

Palvelevan johtajan nöyryys näkyy hänen halussaan työskennellä hiljaisesti kulissien takana, kuluttaa 

aikaansa myös pieniin yksityiskohtiin ja tehdä ulospäin epäolennaisilta näyttäviä päätöksiä ilman, 

että niistä seuraisi palkitsemista tai huomiota (Badaracco, 2002). Palveleva johtaja kykenee 

toimimaan kulissien takana ilman muiden ihmisten jatkuvaa tunnustusta tai hyväksyntää (Sendjaya 

ym., 2008). 

https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy.tuni.fi/doi/full/10.1111/j.1467-6486.2007.00761.x#b39
https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy.tuni.fi/doi/full/10.1111/j.1467-6486.2007.00761.x#b73
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Sopimuksellisten suhteiden ulottuvuuden mukaan palveleva johtaja sitoutuu muihin ihmisiin ja 

hyväksyy heidät sellaisina kuin he ovat, eikä suhtaudu heihin sen perusteella millaiseksi he saavat 

hänet tuntemaan olonsa (Greenleaf, 1977). Toisin kuin suurin osa johtajista, jotka haluavat säilyttää 

statussymbolien asettaman välimatkan johtajan ja seuraajan välillä, palveleva johtaja kohtelee kaikkia 

ihmisiä äärimmäisen yhdenvertaisesti ja sitouttaa ihmiset olemaan yhdenvertaisia kumppaneita 

organisaatiossa (Marshall, 1991). Grahamin ja Organin (1993) mukaan tällainen suhde perustuu 

sopimukseen, ja se on voimakkaasti henkilökohtainen sidos, jota leimaavat yhteiset arvot, avoin 

sitoutuminen, keskinäinen luottamus ja huoli toisen osapuolen hyvinvoinnista. Sopimuksellisen 

suhteen vahvat siteet mahdollistavat sen, etteivät sitä helposti uhkaa erimielisyydet tai konfliktit. 

 

Palveleva johtaja varmistaa, että sekä päämäärä että keinot, joilla siihen päästään, ovat moraalisesti 

hyväksyttyjä, harkitusti perusteltuja sekä eettisesti oikeutettuja (Sendjaya, 2005). Grahamin (1991) 

mukaan palveleva johtaja käyttää suhteellista valtaa, joka edistää hyvää moraalista vuoropuhelua 

johtajan ja seuraajien välillä ja kannustaa moraaliseen pohdintaan organisaatiossa. Moraalinen 

pohdinta perustuu oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, ei toisten ihmisten odotuksiin, palkinnon 

tavoitteluun tai rangaistuksen välttämiseen. 

 

Nouseva tutkimus esittää, että hengellinen johtajuus ja palveleva johtajuus ovat käsitteellisesti 

suhteessa toisiinsa (esim. Fairholm, 1997). Yliaistillinen hengellisyys onkin Sendjayan ym. (2008) 

mukaan yksi palvelevan johtamiskäyttäytymisen kategorioista. Palveleva johtaja vastaa yksilöiden 

tarpeisiin, joiden elämää työpaikalla määrittelee usein irtaantuminen, lokeroituminen ja hajaannus 

(Fairholm, 1997). Palveleva johtaja pyrkii palauttamaan eheyden tunteen (Hicks, 2002) ja edistämään 

kokonaisvaltaista ja integroitua elämää (Fairholm, 1997).  

 

Palvelevassa johtajuudessa keskeistä on sen transformationaalinen vaikutus toisiin ihmisiin. 

Greenleafin (1977) mukaan palvelevaa johtajuutta tapahtuu aina, kun palvelevan johtajan palvelemat 

ihmiset muuttuvat positiivisesti useilla ulottuvuuksilla, kuten tunteellisesti, intellektuellisti, 

sosiaalisesti tai hengellisesti, ja muuntuvat itsekin palveleviksi johtajiksi. Palvelevan johtajuuden 

muuttava vaikutus tapahtuu visioinnin ja henkilökohtaisen esimerkin kautta. Se tapahtuu näkyvällä 

ja konkreettisella tavalla mallintamisen, muiden ihmisten mentoroinnin ja valtaistamisen (Russell & 

Stone, 2002) sekä luottamuksen (Russell, 2001) avulla. 
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Nämä edellä läpi käydyt Sendjayan ym. (2008) kuusi palvelevan johtamiskäyttäytymisen ulottuvuutta 

esitellään teoreettisessa viitekehyksessä kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Palvelevan johtamiskäyttäytymisen ulottuvuudet (mukaillen Sendjaya ym., 2008, 409) 

 

 

Sendjayan ym. (2008) mukaan palveleva johtamiskäyttäytyminen muodostuu siis kuudesta 

ulottuvuudesta, jotka ovat vapaaehtoinen alentuminen, aito minuus, sopimuksellinen suhde, 

vastuullinen moraalisuus, yliaistillinen hengellisyys sekä transformationaalinen vaikutus. 

Vapaaehtoinen alentuminen tarkoittaa johtajan asettumista palvelijan asemaan ja palvelemisen 

toteuttamista konkreettisesti. Aidon minuuden ulottuvuuteen kuuluvat johtajan nöyryys, rehellisyys, 

vastuullisuus, turvallisuus ja herkkyys. Sopimuksellisen suhteen ulottuvuus sisältää johtajan 

hyväksyvän käyttäytymisen muita ihmisiä kohtaan, saatavilla olon, yhdenvertaisuuden ja yhteistyön 

tekemisen. Vastuullinen moraalisuus tarkoittaa sekä moraalista pohdintaa että moraalista toimintaa 

johtajan taholta. Yliaistillisen hengellisyyden ulottuvuus sisältää johtajan uskonnollisuuden ja tunteen 
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missiosta sekä yhteenliitettävyyden ja kokonaisuuden edistämisen työyhteisössä. Palvelevan 

johtamiskäyttäytymisen ulottuvuuksista transformationaalinen vaikutus sisältää johtajan 

visionäärisyyden sekä alaisille mallintamisen ja mentoroinnin. Siihen kuuluu myös luottamus 

johtajan ja alaisten välillä sekä alaisten valtaistaminen. 

 

 

2.8 Kokemuksia palvelevasta johtajuudesta 

 

Blanchardin ja Broadwellin (2018) toimittamassa teoksessa “Servant leadership in action” erilaisissa 

organisaatioissa työskentelevät palvelevaa johtajuutta tutkineet ja toteuttaneet henkilöt jakavat oman 

kokemuksensa palvelevasta johtajuudesta. Teos on kirjoitettu nojaten pääasiassa palvelevan 

johtajuuden hengelliseen ulottuvuuteen.  

 

Ken Blanchard (2018) tarkastelee palvelevaa johtajuutta käytännössä. Hän määrittelee palvelevan 

johtajuuden muodostuvan kahdesta osasta: visionäärisestä eli strategisesta roolista – palvelevan 

johtajuuden johtajuusulottuvuudesta, sekä toteutuksellisesta eli operationaalisesta roolista – 

palvelevan johtajuuden palvelu-ulottuvuudesta. Palvelevaan johtajuuteen pyrkiessään johtajan tulisi 

ensin selvittää toiminnalleen selkeä tarkoitus. Tarkoituksen selvittämisen myötä tulee kehittää visio 

tulevaisuudesta, jotta tiedetään, mihin ollaan pyrkimässä. Viimeinen askel on lisätä toimintaan arvot, 

jotka ohjaavat matkaa päämäärään. Palvelevan johtajuuden johtajuusaspekti tarkoittaa vastuuta 

perinteisestä organisaation hierarkiasta, kun taas palveluaspekti tarkoittaa hierarkian kääntämistä 

ylösalaisin ja auttamista jokaista organisaatiossa kehittämään hyviä suhteita, saavuttamaan hyviä 

tuloksia ja miellyttämään asiakkaita.  

 

Sisodian (2018) mukaan palveleva johtajuus on tietoista johtamista. Palvelevasti ja tietoisesti 

johdettua organisaatiota voi kuvailla neljällä tavalla. Tällaisten organisaatioiden toiminnan ja 

olemassaolon tarkoitus on eri kuin voiton maksimointi. Ne pyrkivät luomaan arvoa kaikille 

sidosryhmilleen, ei pelkästään osakkeenomistajille, ja niiden johtajat ovat motivoituneita 

palvelemaan organisaatiota ja sen ihmisiä vallan tai henkilökohtaisen rikastumisen tavoittelun sijaan. 

Palvelevasti ja tietoisesti johdetut organisaatiot myös pyrkivät rakentamaan kulttuuria, johon kuuluu 

luottamus, avoimuus ja välittäminen pelon ja stressin sijaan. Coveyn (2018) mukaan olennaista 

palvelevan johtajan käytökselle on se, että pelkän asioiden hoitamisen sijaan palveleva johtaja 

keskittyy siihen, miten asiat tulevat hoidetuiksi. Palvelevalle johtajalle yritystoiminnan keinot ovatkin 
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yhtä tärkeitä kuin sen tulokset. Palveleva johtaja näyttää kunnioitusta muille ihmisille ja puhuu heille 

suoraan. Hän pyrkii päästämään kyvyt ja luovuuden valloilleen laajentamalla luottamusta muihin 

ihmisiin. Palveleva johtaja uskoo syvästi muihin ihmisiin ja heidän potentiaaliinsa.  

 

Barrett (2018) esittää palvelevan johtajan toiminnassa tärkeänä seikkana henkilökunnan kohtelun. 

Henkilökuntaa tulisi kohdella kuin perheenjäseniä, ja osoittaa, että heitä pidetään tärkeänä. Palveleva 

johtaja kohtelee alaisiaan hyvin ja pyrkii tarjoamaan heille työympäristön, josta he nauttivat, ja jossa 

he tuntevat olonsa, tekemisensä ja asemansa hyväksi. Työntekijöiden hyvän kohtelun vastapainona 

palveleva johtaja odottaa heidän kohtelevan asiakkaita samoin, kuin palveleva johtaja kohtelee heitä 

itseään. Myös Robin Blanchardin (2018) mukaan seuraajille tulee näyttää, että heitä arvostetaan, 

mutta heitä tulee myös varustaa menestystä varten. Uuden työntekijän orientoimiseen tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota motivaation jatkumisen takaamiseksi. Seuraajien tulee myös tuntea organisaation 

politiikka ja menettelytavat turhautumisen ja motivaation puuttumisen estämiseksi. Ramsey (2018) 

korostaa palvelevan johtajuuden palveluaspektin erottamista nöyristelystä. Työntekijöiden 

epäasialliseen käytökseen puuttumisenkin voi nähdä olevan palvelemista, koska se johtaa yhteiseen 

hyvään. Palvelevalla johtajalla on suuri vastuu. Palveleva johtaja käyttäytyy vastuullisesti, koska hän 

ymmärtää, että päätöksillä ja toiminnalla on vaikutuksia muihin.  

  

 

2.9 Palvelevan johtajuuden hyötyjä organisaatiolle 

 

Evan ym. (2019) mukaan useat empiiriset tutkimukset osoittavat yhä uudelleen yhteyden palvelevan 

johtajuuden ja organisaation tuloksellisuuden välillä. Palvelevaa johtajuutta voi kuvata holistisena 

johtamistyylinä, joka sitouttaa työntekijöitä monella eri osa-alueilla, kuten eettisesti, emotionaalisesti 

ja hengellisesti. Tämä johtaa siihen, että työntekijöitä valtaistetaan kasvamaan täyteen 

kyvykkyyteensä. Työntekijät sitoutuvat työhönsä ja heidän tehokkuutensa kasvaa, kun heidän 

kasvunsa ja hyvinvointinsa asetetaan etusijalle toiminnassa. Koska palveleva johtaja kokee olevansa 

organisaatiossa “hoitaja”, pyrkii hän kasvattamaan annettuja resursseja kestävästi ja pitkäjänteisesti 

uhraamatta työntekijöitä tuottavuuden ja kasvun kustannuksella. (Eva ym., 2019.) 

 

Palvelevan johtajuuden on todettu vaikuttavan positiivisesti seuraajien 

organisaatiokansalaiskäyttäytymiseen, joka sisältää auttavaisuuden, yhteistyöhaluisuuden, 

sosiaalisen vastuullisuuden ja proaktiivisen käyttäytymisen ulottuvuuksia. Palveleva johtajuus liittyy 

myös seuraajien vastuun kantamisen välttelemisen sekä epätavallisen käyttäytymisen vähenemiseen. 
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Seuraajien asenteisiin palvelevalla johtajuudella on todettu olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia. 

Näihin asenteisiin kuuluvat sitoutuminen, työtyytyväisyys, töissä viihtyminen, työn 

merkityksellisyys sekä psykologinen hyvinvointi. Palveleva johtajuus on yhdistetty myös työn ja 

vapaa-ajan onnistuneeseen tasapainottamiseen. Palvelevaa johtajuutta toteuttavissa organisaatioissa 

esiintyy harvemmin työhön leipääntymistä ja työpaikan vaihtamisaikomuksia. (Eva ym., 2019.)  

 

Van Dierendonckin (2011) mukaan palvelevan johtajuuden avainominaisuuksilla on vaikutusta sekä 

yksittäiseen johtaja-seuraaja -suhteeseen, että yleiseen tiimin tai organisaation psykologiseen 

ilmapiiriin. Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan seuraajiin kolmella tasolla: yksilöllisellä, 

tiimitasolla ja organisaatiotasolla. Yksilötasolla palveleva johtajuus vaikuttaa seuraajiin niin, että he 

toteuttavat itseään, heillä on positiivinen työasenne ja heidän suorituskykynsä paranee. Coetzerin ym. 

(2017) mukaan palvelevan johtajuuden vaikutukset yksilötasolla ovat lukuisat. Näitä vaikutuksia ovat 

parantunut työhön sitoutuminen, organisaatiokansalaiskäyttäytyminen, organisatioon sitoutuminen, 

luottamus, itseluottamus, työtyytyväisyys, työn yhteensopivuus työntekijälle, organisaation 

yhteensopivuus työntekijälle ja työn ja vapaa-ajan tasapaino. Lisäksi palveleva johtajuus on 

negatiivisesti yhteydessä burnoutiin ja työpaikan vaihtamisaikomuksiin. 

 

Tiimitasolla palveleva johtajuus vaikuttaa van Dierendonckin (2011) mukaan tiimin tehokkuuden 

paranemisena, ja organisaatiotasolla palveleva johtajuus vaikuttaa niin, että yritys kiinnittää 

enemmän huomiota kestävyyteen ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen. Palveleva johtajuus on myös 

positiivisesti yhteydessä ryhmän organisaatiokansalaiskäyttäytymiseen, ryhmän identifikaatioon, 

palveluilmapiiriin ja -kulttuuriin sekä menettelylliseen oikeudenmukaisuuden ilmapiiriin.  

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan organisaatiotasolla palvelevan johtajuuden selkeimmät hyödyt liittyvät 

asiakaspalveluun ja myynnin suorituskykyyn. Palveleva johtajuus vaikuttaa positiivisesti 

asiakaspalvelun suorituskykyyn, palveluorientoituneeseen organisaatiokansalaiskäyttäytymiseen, 

yhteiseen arvonluontiin asiakkaan kanssa, asiakkaan luottamukseen yritystä kohtaan, 

asiakastyytyväisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, asiakaspalvelukäyttäytymiseen ja arvon lisäämiseen 

tähtäävään käyttäytymiseen. Palveleva johtajuus myös vähentää asiakkaan aikeita vaihtaa 

yhteistyöorganisaatiota. Myynnin suorituskyvyn osalta palveleva johtajuus vaikuttaa sekä suorana 

myynnin suorituskyvyn kasvamisena että parantuneen palvelukulttuurin mahdollistamana 

suorituskyvyn kasvamisena. 
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Van Dierendonckin (2011) mukaan palvelevan johtamistyylin nähdään olevan edullinen 

organisaatioille, koska se herättelee, sitouttaa ja kehittää työntekijöitä. McGee-Cooperin ja Looperin 

(2001) esittävät, että palveleva johtaja tarjoaa suuntaa korostamalla organisaation päämääriä ja sen 

roolia yhteiskunnassa, sekä työntekijöiden erillisiä rooleja. Van Dierendonckin (2011) mukaan 

organisaatiossa, jossa käytetään palvelevaa johtajuutta, psykologinen ilmapiiri on turvallinen, ihmiset 

ovat tietoisia organisaation strategiasta ja ilmapiiri sallii oppimisen ja virheiden tekemisen. 

Olennaista on johtamiskäyttäytyminen, joka sisältää nöyryyttä, aitoutta ja hyväksyntää. Palvelevan 

johtajuuden keskittyminen ihmisten valtaistamiseen luo ilmapiirin, jossa päätökset tehdään 

tiedonkeruun prosessin yhteydessä ja pohdiskelulle varataan aikaa. Työntekijät rohkenevat käyttää 

tietoaan ja keskittyvät jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Palveleva johtaja rohkaisee vahvoihin 

ihmissuhteisiin ja liittää organisaatiota yhteen. Tunteet luottamuksesta ja reiluudesta auttavat 

kantamaan haastavien aikojen yli. (Van Dierendonck, 2011.) Ihmisten välinen luottamus vaikuttaa 

sekä tiimin sisäiseen prosessiin sekä suorituskykyyn (Dirks, 1999).  

 

Van Dierendonckin (2011) mukaan palvelevien johtajien alaiset ovat todennäköisesti tyytyväisempiä, 

sitoutuneita ja omaavat paremman suorituskyvyn kuin keskiverto johtajien alaiset. Palveleva johtaja 

työskentelee positiivisen työasenteen puolesta rohkaisemalla seuraajiensa psykologisia tarpeita. 

Tarkasteltaessa palvelevan johtajuuden tuloksia seuraajissa, kolme ulottuvuutta, jotka liittyvät 

Greenleafin (1977) määritelmään palvelevasta johtajuudesta, ovat henkilökohtainen kasvu itsensä 

toteuttamisen muodossa; terveemmäksi, viisaammaksi, vapaammaksi ja itsenäisemmäksi tuleminen 

positiivisen työasenteen omaamisen muodossa; sekä palvelijaksi tuleminen organisaation 

kansalaiskäyttäytymisen ja yhteisen tiimityön muodossa. (Van Dierendonck, 2011.)  

 

Neubert, Kacmar, Carlson, Chonko ja Roberts (2008) osoittivat tutkimuksessaan, että palveleva 

johtajuus vahvisti seuraajien keskuudessa kasvuun liittyvien tavoitteiden parissa työskentelyä, 

ihanteiden edistämistä ja mahdollisuuksien etsimistä päämäärien saavuttamiseksi. Grahamin (1995) 

mukaan palveleva johtajuus vaikuttaa positiivisesti organisaation kansalaiskäyttäytymiseen, koska se 

rohkaisee seuraajia korkeampaan moraalisen pohdinnan tasoon. Palvelevalla johtajuudella uskotaan 

myös olevan positiivinen vaikutus tiimien tehokkuuteen. Irving ja Longbotham (2007) löysivät 

tutkimuksessaan yhteyden palvelevan johtajuuden ja tiimin havaitun tehokkuuden välillä. Tiimin 

johtamisessa tarvitaan päämääräsuuntautuneisuutta, erilaisten persoonallisuuksien käsittelykykyä 

sekä yhtenäisen sitoutumisen luomista, ja nämä piirteet ovat yhteydessä palvelevan johtajuuden 

piirteisiin (van Dierendonck, 2011.) 
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Palvelevan johtajuuden persoonalähtöinen asenne avaa väyliä turvallisille ja vahvoille suhteille 

organisaatiossa (van Dierendonck, 2011). Greenleaf (1998) esittää, että palvelijat, jotka on valittu 

johtajiksi, saavat työntekijöidensä laajan tuen, koska he ovat sitoutuneita ja luotettavia. Tällä tavoin 

syntyy ilmapiiri, joka rohkaisee seuraajia kehittymään parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään. 

 

 

2.10 Palvelevan johtajuuden toteuttaminen organisaatiossa 

 

Coetzerin ym. (2017) kehittämä viitekehys auttaa organisaatioita palvelevan johtajuuden 

toteuttamisessa, ja sen avulla palvelevan johtajuuden toteuttaminen organisaatioissa mahdollistuu 

systemaattisesti ja jatkuvasti. Palvelevan johtajuuden toteuttaminen voidaan jakaa strategiseen ja 

operationaaliseen toteuttamiseen. Strategisen toteuttamisen ensimmäinen toiminto on 

tarkoituksellisen vision asettaminen, kääntäminen ja toteuttaminen. Palvelevassa johtajuudessa 

visioon kuuluvat korkeamman tarkoituksen käsitteellistäminen, menneisyyden tapahtumien, 

nykypäivän trendien ja potentiaalisten tulevaisuuden skenaarioiden yhdistäminen ja arvon luominen 

yhteisölle.  Palvelevan johtajan tulisi kyetä myös kääntämään visio missioksi, strategiaksi ja 

toimiviksi päämääriksi, jotka ymmärretään selvästi työntekijöiden taholta. Tähän prosessiin kuuluu 

myös visiota, missiota ja strategiaa tukevien kapasiteettien ja kykyjen viitekehyksen sekä prosessien, 

toimintatapojen ja järjestelmien suunnitteleminen. Kapasiteettien ja kykyjen viitekehyksen 

suunnittelussa palveleva johtaja valmistelee organisaatiota asiakkaiden ja työntekijöiden tehokasta 

palvelemista varten. Kun visio on käännetty ja kapasiteettien ja kykyjen viitekehys sekä prosessien, 

toimintatapojen ja järjestelmien suunnitteleminen suoritettu, palveleva johtaja pyrkii saavuttamaan 

päämäärät palvelemalla työntekijöitä ja ohjeistamalla heitä haluttuun suuntaan. Korkeamman 

tarkoituksen vision asettaminen organisaatiossa mahdollistuu palvelevan johtajan piirteisiin 

kuuluvien epäitsekkyyden ja rohkeuden avulla.  

 

Palvelevan johtajuuden strategisen toteuttamisen toinen toiminto on roolimalliksi ja lähettilääksi 

muuttuminen. Tätä varten palvelevan johtajan on kyettävä itsensä tuntemiseen, itsensä johtamiseen, 

itsensä kehittämiseen ja itsensä aitoon ilmaisemiseen. Palveleva johtaja käyttää aitouden, nöyryyden 

ja rehellisyyden piirteitä sekä henkilökohtaisia kykyjään ja omaksuu itsensä tuntemisen, itsensä 

johtamisen, itsensä kehittämisen ja itsensä aidon ilmaisemisen periaatteet sekä sääntöjen 

noudattamisen tullakseen roolimalliksi ja lähettilääksi työntekijöille. Tämän tulee tapahtua linjassa 
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korkeamman tarkoituksen vision kanssa, ja tätä seuraa palvelevan johtajuuden operationaalinen 

toteuttaminen. (Coetzer ym., 2017.) 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan palvelevan johtajuuden operationaalinen toteuttaminen tähtää kahden 

päätoiminnon saavuttamiseen: kykyjen kohdistamiseen, hoitamiseen ja kasvattamiseen sekä 

jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen. Ensimmäiseen päätoimintoon, kykyjen kohdistamiseen, 

hoitamiseen ja kasvattamiseen kuuluvat luottamuksellisten suhteiden rakentaminen, valtaistaminen, 

tehokkaan työskentely-ympäristön luominen ja ihmisten kasvattaminen ja kehittäminen. Tehokas 

työskentely-ympäristö on välittävä, tukeva, rohkaiseva ja tunnustusta antava. Palvelevan johtajan 

luonteenpiirteistä kuuntelemista ja myötätuntoa tarvitaan erityisesti ensimmäisessä operationaalisen 

toteuttamisen päätoiminnossa. Palveleva johtaja käyttää kuuntelemista ja myötätuntoa rakentaakseen 

luottamuksellisia suhteita ja valtaistaakseen työntekijöitä. Tämä toteutetaan kohdistamalla 

yksilölliset kyvyt vaatimuksiltaan sopiviin asemiin ja toisaalta hoitamalla ja suojelemalla 

työntekijöitä luomalla tehokas työympäristö, joka aktivoi yksilöllisiä kykyjä. Sen jälkeen palveleva 

johtaja kasvattaa ja valtaistaa työntekijöitä jatkuvasti yksilöllisten kykyjen vapauttamiseksi. 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan operationaalisen toteuttamisen toisessa päätoiminnossa, jatkuvassa 

seurannassa ja parantamisessa palveleva johtaja käyttää vastuullistamista hoitaakseen hyvin taloutta, 

resursseja ja asemia, jotka hänelle on uskottu. Palveleva johtaja myös seuraa jatkuvasti suorituskykyä 

ja parantaa järjestelmiä ja menettelytapoja jättääkseen positiivisen perinnön ihmisille, organisaatioille 

ja yhteiskunnille. Taulukossa 2 esitellään palvelevan johtajuuden toteuttamisen malli organisaatiossa. 
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Taulukko 2. Palvelevan johtajuuden toteuttaminen organisaatiossa (mukaillen Coetzer ym., 2017, 18) 

 

Toiminta-alue        Strateginen palveleva johtajuus      Operationaalinen palveleva johtajuus         

Toiminto Aseta, käännä ja 

toteuta 

korkeamman 

tarkoituksen visio 

Tule 

roolimalliksi ja 

lähettilääksi 

Kohdista, hoida ja 

kasvata kykyjä 

Seuraa ja paranna 

jatkuvasti 

Tavoitteet -Aseta 

korkeamman 

tarkoituksen visio 

-Käännä visio 

missioksi, 

strategiaksi ja 

päämääriksi 

-Toteuta visiota 

palvelemalla 

muita 

-Puolusta sitä, 

mikä on oikein 

-Itsensä 

tunteminen 

-Itsensä 

johtaminen 

-Itsensä 

kehittäminen 

-Itsensä aito 

ilmaisu 

-Noudata 

sääntöjä 

-Kohdista kykyjä 

-Hoida ja suojele 

kykyjä 

-Kasvata kykyjä 

-Hyvä 

taloudenhoitaminen 

-Seuraa 

suorituskykyä 

-Paranna 

järjestelmiä, 

prosesseja, tuotetta 

ja palveluita 

 

Piirteet Rohkeus 

Epäitsekkyys 

Aitous 

Nöyryys 

Rehellisyys 

Kuunteleminen 

Myötätunto 

Vastuullistaminen 

Kyvyt Vakuuttava visio Henkilökohtainen 

kyvykkyys 

Suhteiden 

rakentaminen 

Valtaistaminen 

Hoitaminen 

 

 

Palvelevan johtajuuden toteuttamisen viitekehyksen avulla organisaatiot voivat Coetzerin ym. (2017) 

mukaan kehittää palvelevia johtajia organisaation sisällä. Eräs keino hyödyntää Coetzerin ym. (2017) 

viitekehystä on suunnitella sen avulla palvelevan johtajuuden kehittämisohjelmia. Viitekehystä voi 

käyttää apuna myös palvelevan johtamiskulttuurin kehittämiseen organisaatiossa. Palvelevan 

johtajuuden toimintoja voi yhdistää organisaatioissa rekrytointi-, tulosjohtamis- ja 

palkitsemisjärjestelmiin johtajien valitsemiseksi, arvioimiseksi ja palkitsemiseksi. (Coetzer ym., 

2017.)
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2.11 Palvelevaa johtajuutta koskien esitettyä kritiikkiä 

 

Palvelevan johtajuuden teoriasta on kiistelty liittyen siihen, onko se riittävän selkeä ja toimiva tai 

arvokas organisaation menestystä varten (Parris & Peachey, 2013). Parrisin ja Peacheyn (2013) 

systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoitti, että palvelevan johtajuuden määritelmästä ei ole päästy 

yhteisymmärrykseen, palvelevaa johtajuutta tutkitaan monenlaisissa erilaisissa konteksteissa, 

kulttuureissa ja teemoissa, monenlaisia eri mittareita käytetään palvelevan johtajuuden tutkimisessa 

ja palveleva johtajuus on toimiva johtamisteoria, joka auttaa organisaatioita ja lisää työntekijöiden 

hyvinvointia. 

 

McClellanin (2010) mukaan palvelevaa johtajuutta on arvosteltu liian pehmeäksi ja abstraktiksi 

johtamisteoriaksi. Myös palvelevan johtajuuden vaikutuksia on kritisoitu vaikeiksi mitata. Palvelevan 

johtajuuden toteuttamisen on nähty olevan hyvin monimuotoista ja vaihtelevan organisaatiosta 

toiseen, mutta toisaalta palvelevan johtajuuden vahvuuden voidaan nähdä olevan juuri sen 

monimuotoisuudessa. Laubin (2005) mukaan pyrkiminen palvelevan johtajuuden liialliseen 

kategorisointiin ja täydelliseen selittämiseen voisi johtaa itse teoriaa koskevan totuuden 

hämärtymiseen. 

 

Vaikka palvelevaa johtajuutta johtamisteoriana ei ole juurikaan kritisoitu tiedeyhteisössä, palvelevan 

johtajuuden toteuttamiskelpoisuudessa käytännössä voidaan nähdä olevan tiettyjä rajoituksia. 

Palvelevan johtajuuden toteuttaminen organisaatiossa voi johtaa työntekijöiden heikentyneeseen 

motivaatioon, koska työntekijät luottavat siihen, että ongelmien ilmetessä palveleva johtaja rientää 

apuun ja selvittää ongelmat. Työntekijöiden heikentynyt motivaatio voi johtaa tuottavuuden 

vähenemiseen. Toinen palvelevan johtajuuden heikkous voi olla johtajan auktoriteetin 

heikentyminen. Jos esimerkiksi alemman tason johtaja pyrkii täyttämään kaikki alaisten tarpeet, voi 

ylemmältä johtamistasolta tuleva käsky pyrkiä parantamaan työntekijöiden tehokkuutta olla vaikea 

toteuttaa heikentyneen johtaja-auktoriteetin vuoksi. Palveleva johtajuus ei myöskään sovi 

kaikentyyppisiin organisaatioihin, kuten esimerkiksi sotilasorganisaatioihin, joissa järjestys ja kuri 

on välttämätöntä.  Palvelevan johtajuuden menestyksekäs vakiinnuttaminen vaatii myös aikaa, 

johtajan vahvaa sitoutumista ja työntekijöiden sitouttamista. Sen vuoksi palvelevaan johtamistyyliin 

siirtyminen voi olla vaikeaa toteuttaa silloin, kun siirtymiseen ei ole käytettävissä riittäviä resursseja. 

Tällainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi organisaatioissa, jotka läpikäyvät muutosta, koska muutos 

itsessään vaatii johdon ja työntekijöiden resursseja. Palvelevan johtajuuden käyttöönotossa 
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organisaatiossa vaaditaan myös kärsivällisyyttä, sillä palvelevan johtajuuden positiiviset vaikutukset 

organisaatiolle näkyvät parhaiten pitkällä aikavälillä. (Forbes, 2013.) 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan palveleva johtajuus on hyvin käsitteellistetty tutkimuskirjallisuudessa 

ja siitä näyttäisi olevan suosiollisia vaikutuksia organisaatiolle yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla, 

mutta tarvetta olisi tutkimukselle koskien palvelevan johtajuuden tehokasta täytäntöönpanoa. 

Palvelevan johtajuuden käyttöönotto on yhä haasteellista sekä tutkijoiden että johtajien 

näkökulmasta, sillä palvelevan johtajan rooleja ja toimintoja ei ole edelleenkään selvennetty 

tarkoituksenmukaisesti tutkimuskirjallisuudessa. Sekä tutkijoiden että johtajien taholta tunnistetaan 

tarve selkeille ohjeille siitä, kuinka palvelevaa johtajuutta voisi ryhtyä toteuttamaan tehokkaasti 

organisaation kontekstissa. Coetzer ym. (2017) ovatkin pyrkineet vastaamaan tähän tarpeeseen 

kehittelemällä edellisessä luvussa esitellyn viitekehyksen, joka kokoaa yhteen palvelevan johtajuuden 

toiminnot. 

 

 

2.12 Teorian yhteenveto ja empiirisen aineiston analysoinnissa käytettävä 

teoriapohja 

 

Tarkasteltaessa edellä esiteltyjä van Dierendonckin ja Nuijtenin (2011), van Dierendonckin (2011) ja 

Coetzerin ym. (2017) malleja palvelevasta johtajuudesta, havaitaan niiden vastaavan suurilta osin 

toisiaan. Yhdistämällä nämä kolme mallia voidaan kehittää malli, joka sisältää olennaisimmat 

palvelevaan johtajuuteen kuuluvat piirteet. Tässä mallissa palvelevan johtajuuden teoria on jaettu 

neljään ulottuvuuteen, jotka ovat ihmisten valtaistaminen, kehittäminen ja suhteiden rakentaminen; 

nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen; hyväksyntä ihmissuhteissa, 

myötätunto ja kuunteleminen; sekä rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja vakuuttava visio.  

 

Kuviossa 6 esiteltävää van Dierendonckin ja Nuijtenin (2011), van Dierendonckin (2011) ja Coetzerin 

ym. (2017) mallien pohjalta yhdistelemääni palvelevan johtajuuden piirremallia käytetään myös 

tämän tutkimuksen empiirisen aineiston analysoinnin perustana.  
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Kuvio 6. Empiirisen aineiston analysoinnissa käytettävä palvelevan johtajuuden piirremalli 

 

 

Palvelevan johtajuuden piirremallissa valtaistamisen, kehittämisen ja suhteiden rakentamisen 

ulottuvuuden olennaisimmat piirteet ovat valtuuksien, oikeuksien ja vapauksien antaminen 

työntekijöille, kannustaminen itsenäiseen päätöksentekoon ja henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä 

luottamuksellisten suhteiden rakentaminen. Muita olennaisia piirteitä, jotka kuuluvat tähän 

ulottuvuuteen, ovat selkeiden ohjeiden ja rajojen tarjoaminen, kykyjen kohdistaminen ja aktivointi 

sekä tehokkaan työskentely-ympäristön luominen. Myös tehokas kommunikointi kuuluu tähän 

ulottuvuuteen. Tässä palvelevan johtajuuden ulottuvuudessa on havaittavissa joitakin 

samankaltaisuuksia muiden ulottuvuuksien kanssa. Näitä ovat vastuun siirtäminen alaisiin, joka 

kuuluu myös nöyryyden, aitouden, epäitsekkyyden, hoitamisen ja vastuullistamisen ulottuvuuteen, 

sekä innovatiivisuuteen kannustaminen, joka kuuluu myös rohkeuden, rehellisyyden, suunnan 

tarjoamisen ja vakuuttavan vision ulottuvuuteen. 

 

Nöyryyden, aitouden, epäitsekkyyden, hoitamisen ja vastuullistamisen ulottuvuuden olennaisimpia 

piirteitä ovat johtajan nöyrä ja epäitsekäs asenne, alaisten auttaminen ja tukeminen, palveleminen ja 

vastuunottaminen sekä vastuun odottaminen alaisilta. Muita piirteitä, jotka kuuluvat tähän 

ulottuvuuteen ovat rehellisyys, vastuullinen käyttäytyminen, roolimallius ja selkeiden odotusten 

asettaminen alaisille. Tähän ulottuvuuteen kuuluva tunnustuksen antaminen alaisille on piirre, joka 

Valtaistaminen, kehittäminen ja 
suhteiden rakentaminen

Nöyryys, aitous, epäitsekkyys, 
hoitaminen ja vastuullistaminen

Hyväksyntä ihmissuhteissa, 
myötätunto ja kuunteleminen

Rohkeus, rehellisyys, suunnan 
tarjoaminen ja vakuuttava visio

Palvelevan 
johtajuuden 
piirremalli
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esiintyy myös valtaistamisen, kehittämisen ja suhteiden rakentamisen ulottuvuudessa. Myös 

vapauden antaminen alaisille, joka kuuluu tähän ulottuvuuteen, esiintyy myös valtaistamisen, 

kehittämisen ja suhteiden rakentamisen ulottuvuudessa. 

 

Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen palvelevan johtajuuden piirremallin 

ominaisuutena sisältää olennaisimpina piirteinä muiden ihmisten hyväksymisen ja arvostamisen 

sellaisina kuin he ovat, empatiakyvyn, palvelemisen ja kuuntelemisen. Muita olennaisia piirteitä tässä 

ulottuvuudessa ovat yhteistyö ja muista ihmisistä välittäminen ja heidän hyvä kohteleminen. Tähän 

ulottuvuuteen sisältyvä muiden ihmisten palveleminen kuuluu myös nöyryyden, aitouden, 

epäitsekkyyden, hoitamisen ja vastuullistamisen ulottuvuuteen, ja luottamuksen ilmapiirin luominen 

kuuluu myös valtaistamisen, kehittämisen ja suhteiden rakentamisen ulottuvuuteen. 

 

Rohkeuden, rehellisyyden, suunnan tarjoamisen ja vakuuttavan vision ulottuuvuudessa olennaisimpia 

piirteitä ovat johtajan rohkeus ottaa riskejä ja kokeilla uusia lähestymistapoja ongelmiin, rehellisyys, 

oikean määrän vastuuta antaminen alaisille ja heihin kohdistuvien odotusten selväksi tekeminen sekä 

vakuuttavan vision asettaminen. Muita olennaisia piirteitä, jotka kuuluvat tähän ulottuvuuteen ovat 

eettinen käytös ja moraalisesti oikeiden asioiden puolustaminen vastustajista huolimatta. Tähän 

ulottuvuuteen kuuluva odotusten selväksi tekeminen alaisille sisältyy myös nöyryyden, aitouden, 

epäitsekkyyden, hoitamisen ja vastuullistamisen ulottuvuuteen. 

 

Tämä empiirisen aineiston analysoinnissa käytettävä palvelevan johtajuuden piirremalli ja kuhunkin 

sen osa-alueeseen kuuluvat palvelevan johtajuuden piirteet esitellään tarkemmin liitteessä 3. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkielmani on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään todellisen elämän kuvaamiseen. Tutkimuskohdetta pyritään myös kuvaamaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi välttää arvojen 

vaikutusta tutkimukseen, sillä arvot määrittävät sitä, miten tutkija pyrkii ymmärtämään tutkimaansa 

ilmiötä. Myös objektiivisuus jää laadullisessa tutkimuksessa perinteisessä muodossaan 

saavuttamatta, sillä tutkija ja se, mitä tiedetään, yhdistyvät toisiinsa. Tutkijan subjektiiviset 

käsitykset, merkitykset ja tutkimukselliset valinnat vaikuttavat laadullisen tutkimuksen tuloksiin. 

Laadullisessa tutkimuksessa tulokseksi saadaan ehdollisia selityksiä rajoittuen aikaan ja paikkaan. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2001.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen perustelujen tulisi 

nojata havaintojen teoriapitoisuuteen, ja teoriaa tulisi pitää tutkimuksen lähtökohtana (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009). Laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on olemassa olevien väittämien 

todentamisen sijaan löytää tai paljastaa tosiasioita. Laadullinen tutkimus on tyypillisesti luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kerätään luonnollisissa tilanteissa. Tyypillistä on 

suosia ihmisiä tiedon keruun instrumentteina ja luottaa tutkijan omiin havaintoihin ja keskusteluihin. 

Aineiston keräämisessä käytetään laadullisia metodeja, ja tutkittavien näkökulmat ja ääni pyritään 

saamaan esille. Aineiston keräämisessä käytettäviä metodeja ovat esimerkiksi teemahaastattelut ja 

niiden diskursiiviset analyysit. Laadullisessa tutkimuksessa tapaukset ovat ainutlaatuisina ja aineiston 

tulkinta suhteutetaan tapausten ainutlaatuisuuteen. (Hirsjärvi ym., 2001.) 

 

 

3.2 Tutkimuskohde 

 

3.2.1 Kirkko ja seurakunta organisaationa 

 

Evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien tärkein tehtävä on edustaa kristinuskoa, kutsua ihmisiä 

Jumalan yhteyteen sekä rohkaista heitä välittämään lähimmäisistä ja maailman tilasta. Kirkon 

strategia vuoteen 2020 saakka on “Kohtaamisen kirkko”. Strategia koostuu neljästä 
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painopistealueesta: sanomasta, kohtaamisesta, lähimmäisenrakkaudesta ja jäsenyydestä. Kirkon arvot 

ovat usko, toivo ja rakkaus. Arvot yhdistävät seurakuntalaisia, määrittelevät seurakuntalaisia kirkon 

jäseninä sekä ohjaavat seurakuntalaisten valintoja ja työtä. Kirkon arvojen tulee ohjata niin kirkon 

sisäistä toimintaa, kuin sen suhteita kirkon ulkopuolelle. Kirkon tehtävä on myös tukea 

yhteiskunnallista arvokeskustelua ja arvojen merkitystä. Kirkko on organisaationa mukana järjestöjen 

ja kuntien kanssa yhteistyöhankkeissa, joissa vaikutetaan vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten 

asemaan yhteiskunnassa. Kirkko on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka rahoitus kerätään 

verotuksessa kirkollisverona. Lisäksi seurakunnat saavat valtion myöntämää lakisääteistä 

valtionrahoitusta, jonka avulla seurakunnat jatkavat kirkolle määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä, 

kuten hautaustoimen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten hoitamista. (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko, 2019.) 

 

Evankelis-luterilaiset seurakunnat toimivat evankelis-luterilaisen kirkon alaisuudessa. Kirkon jäsenet 

kuuluvat siihen seurakuntaan, jonka alueella heidän kotikuntansa sijaitsee. Seurakunnilla on laaja 

toiminnallinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsenäisyys. Seurakuntalaiset valitsevat neljän vuoden 

välein seurakuntavaaleissa kirkkovaltuuston, joka on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto 

valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön asioiden johtamisesta ja valmistelee asiat 

kirkkovaltuustolle päätöksentekoa varten. Seurakunnat muodostavat hiippakuntia, ja jokaista 

hiippakuntaa johtaa piispa yhdessä kirkon toimielimen, tuomiokapitulin kanssa, jonka puheenjohtaja 

piispa on. Hiippakunnan tuomioseurakunta on se seurakunta, jossa sijaitsee hiippakunnan pääkirkko. 

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrasta käytetään nimitystä tuomiorovasti. Koko evankelis-

luterilaisen kirkon ylimpänä johtajana toimii arkkipiispa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 

2019.) 

 

Seurakunnan johtajana toimii kirkkoherra eli johtava pappi.  Kirkkoherran tehtävänä on valvoa, että 

seurakunnan toiminta noudattaa kirkon tunnustusta ja tehtävänkuvaa. Kirkkoherra on kaikkien 

seurakunnan työntekijöiden esimies ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kirkkoherra voidaan valita 

joko välillisellä tai välittömällä vaalilla. Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston 

tai kirkkoneuvoston jäsenet, ja välittömässä vaalissa kaikki seurakunnan 18 vuotta täyttäneet jäsenet, 

jotka on merkitty äänioikeutetuksi vähintään 70 päivää ennen vaaleja. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko, 2019.)  
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3.2.2 Kangasalan seurakunta 

 

Kangasalan seurakunta on organisaatio, jonka palveluksessa toimii noin 90 työntekijää. 

Organisaatiossa on käytössä lähiesimies-malli, jossa ylimpinä esimiehinä toimivat seurakunnan 

hengelliseen perustyöhön osallistuvien työntekijöiden esimies, seurakunnan johtaja eli kirkkoherra 

sekä hengelliseen perustyöhön osallistumattomien työntekijöiden esimies, talousjohtaja. Ylimmät 

esimiehet toimivat esimiehinä työalajohtajille, lähiesimiehilleen, jotka puolestaan toimivat 

esimiehinä omien työalojensa työntekijöille. Tässä tutkimuksessa johtamiskäyttäytymistä tutkitaan 

sekä ylimpien esimiesten että lähiesimiesten tasolla. Kuviossa 7 esitellään Kangasalan seurakunnan 

organisaatiokaavio. 

 

 

Kuvio 7. Kangasalan seurakunnan organisaatiokaavio 

 

 

Kangasalan seurakunnan toimintastrategia on kolmiportainen. Seurakunnan tavoitteena on olla 

kiinnostava, merkittävä ja läheinen toimija kaupunkilaisten elämässä. Toiminnan tavoitteena on ensin 
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herättää ihmisten kiinnostus seurakuntaa kohtaan tuomalla toimintaa arjen keskelle. Myöhempänä 

tavoitteena on muuttaa kiinnostus merkittävyydeksi, jolloin ihmiset jakaisivat seurakunnan arvot, 

sanoman ja toimintaperiaatteet. Merkittävyyden tunteen vahvistuessa syntyy läheisyyden tunne, jossa 

seurakunta koetaan voimaa antavana lähiyhteisönä. (Kangasalan seurakunta, 2020.) Kuviossa 8 

esitellään Kangasalan seurakunnan toimintastrategia. 

 

 

Kuvio 8. Kangasalan seurakunnan toimintastrategia 

 

 

Kangasalan seurakunnan tärkeimmät arvot ovat usko, rakkaus, armo ja kohtuullisuus. Seurakunta on 

hengellinen yhteisö, joka puhuu rohkeasti Jeesuksesta, arvostaa yksilöllisyyttä ja vahvistaa yhteyttä 

erilaisten ihmisten välillä. Seurakunta painottaa anteeksiantamusta, joka antaa voimaa hyvän 

tekemiseen. Kohtuullisuus näkyy seurakunnan toiminnassa vastuullisuutena, oikeudenmukaisuutena 

ja eettisyytenä sekä kohtuullisen ja kestävän elämäntavan edistämisenä. (Kangasalan seurakunta, 

2020.) 
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3.4 Aineiston kerääminen 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kahdeksan Kangasalan seurakunnan henkilöstön jäsenen 

haastattelusta. Etsimme haastateltavat tutkimusta varten yhdessä Kangasalan seurakunnan 

kirkkoherran kanssa sillä perusteella, että heidän joukossaan tuli olla työntekijöitä kaikilta työaloilta, 

sekä miehiä että naisia, ja eri ikäryhmien edustajia. Kukaan haastateltavista ei myöskään itse saanut 

toimia esimiesasemassa organisaatiossa. Tämän rajauksen tein sen vuoksi, että haastateltava kykenisi 

arvioimaan johtamista mahdollisimman objektiivisesti. 

 

Haastattelut toteutettiin aikatauluista ja haastateltavien toiveista riippuen joko kasvotusten tai 

sähköpostihaastatteluina. Aktiivisen keskustelun virittämiseksi osa haastatteluista toteutettiin pari- ja 

ryhmähaastatteluina. Haastattelut järjestettiin helmi–maaliskuussa 2020. Tutkimushaastattelujen 

sopiva määrä voidaan määritellä siten, että haastatteluja on riittävä määrä silloin, kun uusista 

haastatteluista ei saada enää merkitsevää uutta tietoa tutkimusongelmaan liittyen, eli aineisto 

saturoituu (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Haastatteluissa oli jo melko varhaisessa vaiheessa selkeästi 

havaittavissa saturaatiota. 

 

Tutkimushaastattelun avulla halutaan syventää tietoa ja sijoittaa haastateltavan puhe osaksi laajempaa 

kontekstia (Hirsjärvi & Hurme, 2008). Käytin tutkimushaastattelujen tyyppinä teemahaastattelua ja 

toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina. Teemahaastattelu tarkoittaa tutkimushaastattelua, jossa 

haastattelun aihepiirit eli teemat tiedetään etukäteen, mutta haastattelu etenee vapaamuotoisesti, sillä 

kysymysten muotoa ja järjestystä voidaan muunnella tarpeen mukaan (Hirsjärvi ym., 2001). 

Teemahaastattelu soveltui tämän aineiston keruuseen, ja haastattelut etenivät omalla painollaan 

spontaanisti haastateltavien ehdoilla. Tiedossani oli kuitenkin kysymykset, joihin tarvitsin vastauksia, 

mikä mahdollisti keskustelun johdattelun kulloinkin tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 

Sähköpostihaastattelujen osalta lähetin haastateltaville haastattelukysymykset ja ohjeet vastaamiseen. 

Taulukossa 3 esitellään keräämäni tutkimusaineisto. 
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Taulukko 3. Kerätty aineisto 

 

Haastattelun tyyppi Päivämäärä Haastattelun 

kesto 

Litteraatin / 

materiaalin 

pituus 

3 hengen 

ryhmähaastattelu 

19.02.2020 58 min 9 sivua 

Parihaastattelu 02.03.2020 1 h 7 min 12 sivua 

Yksilöhaastattelu 04.03.2020 41 min 6 sivua 

Sähköpostihaastattelu 12.03.2020 - 2,5 sivua 

Sähköpostihaastattelu 28.03.2020 - 2,5 sivua 

 

 

3.5 Aineiston analysointi 

 

Tutkimushaastattelujen tekemisen jälkeen litteroin haastattelut mahdollisimman pian. Litteroinnin 

jälkeen alkoi analysointiprosessi. Tässä tutkielmassa aineiston analyysimenetelmänä käytettiin 

sisällönanalyysiä ja teorialähtöistä lähestymistapaa. 

 

Analysointiprosessin aluksi tutustuin aineistoon ja etsin siitä alkuperäisiä ilmauksia, jotka merkitsin 

alleviivaamalla. Seuraavaksi muodostin palvelevan johtajuuden teoriasta yläluokkia, tiivistin 

alkuperäisilmaukset pelkistetyiksi ilmauksiksi ja jaottelin pelkistetyt ilmaukset niille kuuluviin 

yläluokkiin. Yläluokiksi muodostuivat “Johtamiskäyttäytyminen ja vuorovaikutus” sekä “Palveleva 

johtajuus”. “Johtamiskäyttäytymisen ja vuorovaikutuksen” ulottuvuuksiksi ja samalla alaluokiksi 

määrittelin “Havainnot johtamiskäyttäytymisestä” sekä “Koetut kehittämistarpeet seurakunnan 

johtamisessa”. “Palvelevan johtajuuden” alaluokiksi määrittelin palvelevan johtajuuden piirremallin 

(Kuvio 6, s. 36) mukaisesti neljä palvelevan johtajuuden ulottuvuutta: “Valtaistaminen, kehittäminen 

ja suhteiden rakentaminen”, “Nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen”, 

“Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen” ja “Rohkeus, rehellisyys, suunnan 

tarjoaminen ja vakuuttava visio”. Koostin analyysin käsittelemällä kutakin yläluokkaa järjestyksessä 

ja havainnollistin analysointia katkelmilla haastatteluaineistosta. Analysoinnissa sovelsin 

deduktiivista eli teoriaan perustuvaa päättelyä.  

 

Johtamiskäyttäytymisen ja vuorovaikutuksen alaluokista “Havainnot johtamiskäyttäytymisessä” -

alaluokkaan kokosin työntekijöiden kokemuksia johtamisen nykytilanteesta seurakunnassa. 

Kokemukset johtamiskäyttäytymisestä olivat pääosin erittäin myönteisiä. Havainnoissa korostuivat 
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esimiesten osoittama luottamus työntekijöitä kohtaan, työnteon vapaus, esimiesten tasapuolisuus ja 

työntekijöiden auttaminen.  “Koetut kehittämistarpeet seurakunnan johtamisessa” -alaluokkaan 

kokosin kehittämisehdotuksia, jotka tulivat esille työntekijöiden haastatteluissa. Koetuissa 

kehittämistarpeissa korostuivat selkeimmin työntekijöiden toiveet työtehtävien ja työntekijöiden 

yhtäläisestä arvostamisesta seurakunnassa. 

 

Palvelevan johtajuuden alaluokkiin järjestelin niitä johtamiskäyttäytymisen piirteitä, jotka tulivat 

esille työntekijöiden kokemuksista, ja jotka kuuluivat selkeästi johonkin palvelevan johtajuuden 

ulottuvuuteen. Työntekijöiden kokemusten perusteella kaikista analysoinnissa käytetyn palvelevan 

johtajuuden piirremallin ulottuvuuksista oli havaittavissa piirteitä esimiesten 

johtamiskäyttäytymisessä seurakunnassa. 

 

Liitteessä 4 esitellään tarkemmin aineiston analysoinnissa käytetyt ylä- ja alaluokat sekä niihin 

liittyvät aineistossa havaitut pelkistetyt ilmaisut. 

 

 

3.6 Tutkimuksen arviointi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan subjektiiviset käsitykset vaikuttavat Hirsjärven ym. (2001) 

mukaan väistämättä tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi laadullisessa 

tutkimuksessa teoriaa tulisi Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan pitää tutkimuksen lähtökohtana.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi parantaa myös tarkka selvitys tutkimuksen 

toteuttamisesta. Esimerkiksi aineiston keruun ja analysoinnin tavat tulisi kertoa tutkimuksessa 

(Hirsjärvi ym., 2001). Myös tässä tutkimuksessa tutkijan subjektiiviset käsitykset ovat voineet 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa on käytetty lähtökohtana palvelevan johtajuuden 

teoriaa ja aineiston keruu- ja analysointiprosessi on selvitetty tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty yhdestä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, eikä 

tutkimuksen tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia seurakuntia. 
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4 EMPIRIA 

 

 

4.1 Työntekijöiden kokemuksia johtamiskäyttäytymisestä seurakunnassa 

 

Tutkimusaineiston mukaan henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen Kangasalan seurakunnassa on 

todella korkea. Kokonaisuutena johtaminen koettiin erittäin onnistuneena sekä ylimpien esimiesten 

että lähiesimiestasolla. Esimiehet nähtiin hyvin erilaisina ja erityyppisinä ihmisinä ja heillä koettiin 

olevan erilaisia vahvuuksia. Esimiesten koettiin olevan hyvin luottavia ja uskovan siihen, että 

työntekijät hoitavat työtehtävänsä, eikä esimiesten koettu häiritsevän työntekoa jatkuvalla 

kyselemisellä, vaan esimiesten koettiin odottavan työntekijöiden kysyvän neuvoa epäselvissä 

asioissa. Esimiesten vahva luottamus alaisiin tuli selkeästi esille tutkimusaineistossa, ja sen koettiin 

johtavan siihen, että työntekijät kokivat saavansa tehdä työtään vapaasti. Esimiehet antoivat myös 

tilaa työntekijälle soveltaa omia ongelmanratkaisutaitojaan suorien neuvojen kysymisen sijaan, ja 

odottivat, että työntekijät toisivat heille ehdotuksen ongelman ratkaisemiseksi mieluummin kuin 

kysyisivät ensin neuvoa. Myös työn rytmittämismahdollisuudet saivat kiitosta. Esimiehet antoivat 

työntekijälle raamit, joiden sisällä tämä sai itse toimia vapaasti ja mukauttaa esimerkiksi työaikojaan. 

Esimiesten nähtiin kannustavan työntekijöitä vahvasti oman järjen käyttöön. 

 

Hänellä on vahva luottamus alaisiinsa. Että koetaan että meillä on vapaus tehdä töitä. Vapaus 

ja luottamus. 

 

Kun tulee ongelman tai kysymyksen kanssa niin hän antaa tilaa, voi lähteä itse sitä 

ratkaisemaan, että ehkä mieluumminkin tullaan sitten sen ratkaisun kanssa, että ei tulla sitä 

ongelmaa esittämään, vaan kerrotaan että tämmöinen tilanne, voiko tehdä näin. 

 

Myös esimiesten avarakatseisuus tuotiin esille tutkimusaineistossa. Esimiehillä koettiin olevan 

ideologia, jossa kaikille työntekijöille pyrittiin löytämään heille sopiva paikka, heidät hyväksyttiin ja 

heitä arvostettiin sellaisina kuin he ovat. Esimiehiä kuvailtiin myös salliviksi ja lempeiksi. Toisaalta 

esimiesten koettiin olevan maanläheisen järkeviä ja konkreettisen palvelevia. Palvelemisen koettiin 

tulevan esille esimerkiksi siinä, että esimiehet pyrkivät järjestämään työntekijöille tarvittavat keinot 

työn tekemiseen viivyttelemättä. Esimiesten koettiin olevan helposti tavoitettavissa ja antavan aina 

vastauksen, kun työntekijällä oli pohdittavaa tai kysyttävää. Esimiesten koettiin myös auttavan ja 
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pyrkivän löytämään ratkaisun työntekijän ongelmaan ja ajavan työntekijöiden asioita. Esimiesten 

puheille menemistä ei tarvinnut tutkimusaineiston mukaan pelätä koskaan. Johtamisen kuvailtiin 

parantuneen seurakunnassa viime vuosina, ja koettiin, että työntekijöistä pidettiin huolta esimerkiksi 

työyhteisöpäivien virkistämisohjelmien kautta. 

 

Jos menee esimiehen juttusille ja kertoo, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen ongelma --.-- 

niin tuntuu että kertaakaan en ole lähtenyt esimiehen luota ilman, että sitä ratkaisua on 

löytynyt, tai sitä on vakavasti yritetty etsiä. Ja siitä jää todella hyvä kuva johtamisen suhteen. 

 

Esimiesten huumorintaju koettiin myös tärkeänä. Esimiehiä pidettiin “lupsakoina” ja heidän koettiin 

osaavan myös nauraa itselleen. Esimiehissä koettiin olevan inhimillisyyttä, ja heidän koettiin olevan 

yhdenvertaisia työntekijöiden kanssa. Esimiehiä kuvailtiin sopivaksi sekoitukseksi asioiden ja 

ihmisten johtamista. Heitä pidettiin erityisen taitavina ihmisten “lukemisessa” ja ihmisten 

sijoittamisessa sopiviin rooleihin, mikä näkyi erityisesti onnistuneina valintoina rekrytoinnissa. 

Lisäksi esimiesten koettiin pyrkivän siihen, että kukin työntekijä kykenisi käyttämään työssään omia 

vahvuuksiaan. 

 

Hänen kykynsä poimia ihmisiä parhaisiin rooleihin on minusta erinomaisen hyvä, --.-- se on 

käsittämätöntä, miten lyhyen haastattelun jälkeen hänellä oli hyvin selvä visio, että ketä ihmisiä 

kannattaa ottaa ja mihin tehtäviin, ja jälkikäteen ajateltuna se oli erittäin hyvä analyysi, en 

olisi itse pystynyt siinä ajassa mitenkään siihen. 

 

Myös esimiesten rohkeus kertoa oma mielipiteensä ja tehdä ratkaisuja sai kiitosta. Esimiehillä koettiin 

olevan rohkeutta myös puuttua epäkohtiin ja ottaa myös vaikeita asioita keskusteltavaksi. Toisaalta 

seurakuntaan kaivattiin lisää suoraa puhetta, sillä koettiin, että hankalista asioista ei aina uskallettu 

puhua lähimmäisenrakkauteen vedoten. Tutkimusaineiston mukaan esimiehet eivät jyränneet omia 

mielipiteitään läpi. Esimiesten suurimman kutsumuksen koettiin olevan se, että he saisivat 

työntekijänsä onnistumaan työssään, ja organisaatio ja työyhteisö toimisi hyvin. Esimiesten hyvä 

organisointikyky nähtiin positiivisena asiana, ja esimiesten koettiin olevan todella tasapuolisia. 

Tasapuolisuus ja reiluus nousi selkeästi esille tutkimusaineistossa. Se ilmeni esimerkiksi työvuorojen 

tasapuolisessa jakamisessa ja siinä, että tärkeät asiat kerrottiin kaikille työntekijöille yhtä aikaa, ja 

vaikka luonnollisesti esimiehetkin tulisivat toimeen paremmin joidenkin työntekijöiden kanssa, heitä 

ei silti suosittu esimerkiksi juuri tärkeistä asioista informoitaessa. Hierarkian suhteen seurakuntaa 

kuvailtiin toisaalta todella matalahierarkkiseksi työyhteisöksi, jossa kaikki olivat samalla viivalla ja 
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esimiehet nähtiin tasavertaisina työntekijöiden kanssa. Tasavertaisuus ilmeni esimerkiksi siinä, että 

työntekijöiden kokemusten mukaan esimiehet eivät millään tavalla alistaneet työntekijöitä. Toisaalta 

esimiehen ja työntekijän rooleja pidettiin selkeinä, ja koettiin, että esimiehet uskaltavat olla esimiehiä. 

Tämä nähtiin positiivisena seikkana, ja tämän koettiin mahdollistavan sen, että työntekijät kykenivät 

luottamaan ja turvaamaan esimiehiin. Työntekijät myös kokivat voivansa aina luottaa siihen, että 

esimiehet hoitavat työnsä. 

 

Hän uskaltaa sanoa mielipiteensä, ja melko usein koen, että hän myös uskaltaa tehdä rajaa 

siinä, että sitten kun näyttää, että asioista on pakko tehdä ratkaisut, niin hän myös tekee. 

 

Esimiehen aivan erityinen vahvuus on todella jämpti organisointi. --.-- Mä oon kokenu, että 

hän on semmoinen järjestelmien kriitikko siinä, että jos joku asia ei toimi, että hän puhuu aina 

sen puolesta, että asiat pitää saada ihmisille tasapuolisesti. 

 

Mielestäni he (esimiehet) ovat tietyssä mielessä samalla tavalla työntekijöitä 

seurakunnassamme, vaikkakin johtavat toimintaa. 

 

Tukeminen ja kannustaminen sekä vapauden antaminen asioiden ideoimiseen ja kehittämiseen 

koettiin positiivisina tekijöinä esimiesten johtamiskäyttäytymisessä. Työntekijät kokivat vahvasti, 

että heitä ja heidän tekemäänsä työtä tuettiin esimiesten taholta. Esimiesten myös koettiin järjestävän 

työntekijöille kaikki valtuudet ja oikeudet, joita työn tekemiseen tarvittiin, ja auttavan työntekijöitä. 

Myös työntekijöille tarjottaviin kouluttautumismahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä. 

 

Hän on hyvin sellainen, että ”mitä sä tarvit että sä saat tän tehdyksi, että miten voin auttaa”. 

 

Aina kaikki oikeudet mitä tarvitaan, kun ylin esimies hyväksyy ja määrittää ne, niin ne on 

aina todella äkkiä saatu, että ”mitä sä tarvitset että sä pystyt tekemään sun työsi, että tottakai 

sulle pistetään ne”. 

 

Esimiesten koettiin pyytävän tarvittaessa avoimesti apua ja olevan nöyriä. Välillä esimiesten 

käyttäytymistä pidettiin jopa liian nöyränä liittyen esimerkiksi siihen, että esimiehet eivät kaivanneet 

minkäänlaista tunnustusta hyvästä työstä. Esimiesten koettiin olevan aitoja ja samanlaisia kaikille 

ihmisille, ja heitä arvostettiin ihmisinä. Esimiesten ei myöskään koettu ottavan kunniaa itselleen 

työstä eikä pitävän itseään esillä, vaan pikemminkin asettavan työntekijöitä esille. Esimiesten koettiin 
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myös käyttäytyvän “uhrautuvasti” työyhteisön eteen sillä tavoin, että he olivat valmiita ottamaan 

itselleen työtehtäviä silloin, kun niihin ei löytynyt muita vapaaehtoisia. 

 

Esimies on kyllä semmoinen, että mun välillä tekisi mieli kaivaa se kaapista ja esitellä kaikille, 

että se on tosi huono siinä, että se itseään nostaisi ja kehuisi. Mä luulen, että he eivät jotenkin 

ole osanneet tehdä itestään numeroa. Mä välillä mietin, että miten sitä pystyisi jotenkin tehdä 

näkyväksi sitä oman esimiehen hyvää työtä, mitä se tekee meidän tiimissä. --.-- Jotenkin välillä 

mietin, että miten sitä pystyisi tuomaan esiin, mutta hankala kuvitella että he lähtisivät itse 

henkseleistä paukuttelemaan mihinkään. 

 

Myös alaistaidot tulivat esille tutkimusaineistossa. Toisaalta hyvän johtamisen takana arveltiin 

voivan olla osittain myös se tekijä, että työntekijät ja johtajan intressit olivat sopineet hyvin yhteen, 

jolloin johtamisessa ei ollut luonnollisesti ilmennyt ongelmia. Alaistaitoja korostettiin kuitenkin 

myös, sillä koska seurakunnan työyhteisöä kuvailtiin johtamisen näkökulmasta haastavaksi 

“taiteilijaluonteiden” yhteisöksi, koettiin, että aina asioissa ei ollut kyse pelkästään johtamistaidoista, 

vaan myös alaistaidoista. 

 

Sitten, kun kirkon työntekijöissä on paljon semmoisia taiteilijaluonteita, että se on semmoinen 

soppa, että kyse ei ole aina johtamisesta ja johtamisen taidoista, se on myös alaistaidoista usein 

kiinni. 

 

Työilmapiiri seurakunnassa koettiin hyvänä, vaikka työilmapiirikyselyistä oli joskus ilmennyt, että 

työilmapiirissä olisi ongelmia. Työilmapiirin parantamiseksi oli organisaatiossa tehty paljon töitä 

aiemmin, ja tällä hetkellä sen koettiin olevan yleisesti ottaen hyvä. Toisaalta koettiin alaistaitoihin 

liittyen, että myös työntekijän oma asenne vaikutti siihen, kuinka työntekijä ilmapiirin koki.  

Työympäristöä kuvailtiin “vapaiden taiteilijoiden touhuksi” ja työilmapiiriä avaraksi, avoimeksi ja 

luotettavaksi. Työyhteisössä koettiin olevan mahdollisuus kaikenlaiseen keskusteluun ja 

kysymyksiin, ja sen koettiin olevan tiivis. Työtoverit koettiin läheisinä ja heidän kanssaan puhuttiin 

myös työelämän ulkopuolisista asioista. Työntekijät kokivat itsensä tärkeiksi työyhteisössä, ja 

työtoverien osaamista koettiin arvostettavan ja kunnioitettavan. Tämä ilmeni myös työtoverien 

tukemisena ja kannustamisena. Tiimikokousten nähtiin olevan toimivia ja tarpeellisia ja vahvistavan 

yhteishenkeä työyhteisössä. Työyhteisö nähtiin solidaarisena, mikä ilmeni esimerkiksi siinä, että 

työvuoroja pystyttiin vaihtamaan sujuvasti työtoverien kesken ilman erimielisyyksien syntymistä. 
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Työyhteisössä nähtiin myös inhimillisyyttä, mikä mahdollisti esimerkiksi poissaolot elämäntilanteen 

niin vaatiessa ilman, että työntekijältä vaadittiin työn asettamista etusijalle elämässä. 

 

Mä koen, että meillä on kyllä ollut niin hyvä työilmapiiri aina, että jotenkin semmoista kyräilyä 

ja muuta ei ole ollut, ja sen jälkeen on todella vaikeaa löytää johtamisesta mitään suoranaisia 

ongelmia. 

 

Mää oon ihan älyttömän hyvässä tiimissä. --.-- Ja tästä työyhteisöstä koen että tämä sopii mulle. 

Mää en oo kovin tarkka, jos olisin kovin tarkka niin olisi jo mielenterveysongelmia tullut. Niin 

kuin on myös se, että kun ihmiset kohtaavat työkseen yhteiskunnan kärsiviä ja kuolevia ja 

sairastavia, niin näitä on hankala järkyttää. Sanoo melkein mitä tahansa niin jengi sanoo ”jaa” 

ja ottaa lisää kahvia. Että siinä mielessä tämä seurakunta on varmaan yllättävänkin avara 

työyhteisö, jos miettii että mikä mielikuva voisi tulla siitä että on seurakunta työyhteisönä. 

 

 

4.4 Työntekijöiden kokemat kehittämistarpeet seurakunnan johtamisessa 

 

Perustyölle toivottiin lisää arvostusta Kangasalan seurakunnassa. Tutkimusaineiston mukaan osa 

henkilöstöstä koki, että perusorganisointia, paperitöitä ja prosesseja ei arvostettu seurakunnassa 

riittävästi. Koettiin myös, että seurakunnan henkilöstöön kuului suurimmaksi osaksi 

“taiteilijaluonteita”, jolloin työ oli todella vapaata, eikä tarkkuudelle, järjestelmällisyydelle, 

yksityiskohtaisuudelle ja perussuorittamiselle annettu riittävästi arvoa. Sen sijaan tutkimusaineiston 

mukaan kehittämistä, ideointia ja kampanjointia arvostettiin seurakunnassa liikaa. Se taas vei aikaa 

perustyöltä, mikä aiheutti ajanpuutetta perustehtävien hoitamisessa. Perustyön arvostuksen puutteen 

koettiin heijastuvan suurimmin henkilöstön vaihtuvuuteen taloustoimistossa ja virastossa, ja 

arvostuksen puutteen arveltiin kumpuavan ennen kaikkea kirkkovaltuuston linjauksista, joiden 

mukaan tärkeintä oli kohdistaa resursseja uusien jäsenten hankkimiseen ja uudenlaisten tapahtumien 

järjestämiseen. Arvostusta toivottiin ilmaistavan enemmän esimerkiksi kiittämällä työntekijöitä. 

Myös eriäviä mielipiteitä ilmeni perustyön arvostamista koskien, sillä osa henkilöstöstä oli sitä 

mieltä, että perustyön arvostus oli riittävää.  

 

Perustyötä ei arvosteta niin paljon kuin pitäisi. --.-- Vaan arvostettaisiin todella paljon 

semmoista kehittämistä, ideointia, kampanjoita, ja sehän tarkoittaa sitä, että siihen menee 
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aikaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se on pois siitä perustyöstä. Niin mä luulen, että meillä on tässä 

ehkä pieni epäsuhta. Että se kehittäminen on todella isossa arvossa. 

 

Perustyön arvostukseen liittyen tutkimusaineistosta nousi esille myös huoli työntekijöiden 

jakamisesta hengellisiin työntekijöihin ja tukitoimiin, niin sanotusti näkyviin ja näkymättömiin 

työntekijöihin. Arvostuksen koettiin jakautuvan epätasaisesti näkyvien ja näkymättömien 

työntekijöiden välillä. Vahvana esiintyi toive siitä, että työtehtäviä arvostettaisiin tasapuolisesti ja 

kaikki työntekijät jakaisivat kokemuksen yhdessä samanarvoisen työn tekemisestä sekä yhteisen 

asian tärkeydestä. 

 

Tämähän kuulostaa siltä, että on formulatalli, jossa on kuskit ja kaikki tietävät ne, ja kukaan ei 

muista niitä, jotka puurtaa monta kuukautta, että pari kaveria saa ajaa pari tuntia ympyrää. --

.-- Niin tämän jälkeen mää ymmärrän, että ne, jotka tekevät sitä näkyvää työtä, he kokevat 

arvostusta, mutta eniten mää itse mietin, että kuinka paljon perustyön arvostusta kokevat 

saavansa ne, jotka tekevät sitä siellä aivan ruohonjuuritasolla. Kun me mitataan arvostusta 

monesti siitä saadusta kiitoksen määrästä.  

 

Seurakunnan henkilöstö nähtiin monipuolisena joukkona ja nimenomaan vahvasti 

”taiteilijaluonteiden” yhteenliittymänä. Tähän liittyen työnteon koettiin olevan erittäin vapaata, ja 

työlle toivottiin selkeämpiä rajoja, joiden sisällä työntekijä voi toimia. Työntekijöiden rooleihin 

toivottiin selkeyttämistä. Myös epäkohtiin toivottiin jämäkämpää ja viivyttelemätöntä puuttumista 

työyhteisössä esimiesten taholta, koska koettiin, että epäkohtia katsotaan pitkään läpi sormien ennen 

kuin niihin puututaan. Henkilöstön monimuotoisuuteen liittyen ongelmallisena koettiin se, että 

palvelun tuottamisessa ei kyetty asettamaan standardiaikarajoja, joiden puitteissa tietty palvelu tulisi 

valmistella. Erilaisten työntekijöiden koettiin käyttävän hyvin eri määrän aikaa samojen palveluiden 

valmistelemiseen. Toisaalta ajankäytön työntekijäkohtaiseen vaihtelevuuteen ei nähty edes olevan 

toteuttamiskelpoista ratkaisua. Ajankäyttöön ja vastuisiin liittyen ongelmallisena koettiin myös 

kehitys, jossa asiantuntijavastuuta koettiin siirrettävän enenevissä määrin työntekijätasolle. Tämän 

koettiin myös hajoittavan keskittymistä työhön. 

 

Yhteisten toimintamallien puute tuli esille kehittämistä vaativana tekijänä tutkimusaineistossa. Tämä 

ilmeni niin keittiötiloissa puuttuvina työnjakokäytäntöinä kuin myös yhtenäisen toimistokulttuurin 

puutteena ja tilojen toimimattomuutena. Avokonttoritiloissa koettiin vaikeana se, ettei tiedetty, 

milloin olisi sopivaa keskeyttää kollega työnteossa. Tätä koskien toivottiin organisaatioon yhtenäistä 
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esimiesten tasolta saneltua tai yhdessä keskusteltua toimintamallia haitallisten keskeyttämisten 

välttämiseksi. Avokonttorissa työnteko koettiin vallattomana ja rönsyilevänä, ja välillä koettiin ettei 

avokonttoritiloissa saa kovin paljoa aikaan. Toisaalta avokonttorissa työskentely koettiin myös 

antoisana yhdessä pohtimisena. Seurakunta on muuttamassa lähiaikoina uusiin toimitiloihin, ja halu 

vaikuttaa konkreettisesti uusien toimitilojen suunnitteluun nousi selkeästi esille tutkimusaineistossa.  

 

Hyvä esimerkki on siitä tuo meidän keittiömme, että sitäkään ei ole mitenkään sanottu, että 

miten siellä kuka tekee mitäkin, niin se juuri että kuka vie roskat ja kuka tyhjentää 

astianpesukoneen. No meneehän se niin, että kuka menee ohitse niin tekee sitä, mutta ei aina, 

että joskus kaikki kasaantuu ja sitten vain ihmetellään, että ohhoh, täällä on kaikki ihan 

sekaisin. Että tämmöiset käytännöt ikään kuin puuttuvat. 

 

Kehittämistarpeita koettiin löytyvän myös organisoitumisesta. Organisaation sisäisten ohjeistusten 

koettiin olevan liian vähäisiä. Aineiston mukaan prosesseja oli kirjoitettu ylös liian vähän, mikä johti 

tilanteeseen, että samoja ongelmia ratkaistiin yhä uudestaan ja uudestaan. Työryhmien kyllä koettiin 

valmistelevan ohjeistuksia, mutta ohjeistusten koettiin jäävän toteuttamatta esimerkiksi henkilöstön 

vaihtumisen myötä.  

 

Täällä tehdään aivan hirveästi semmoista, että keksitään pyörää uudestaan. Että ihan hirveän 

vähän on kirjoitettu prosesseja ylös, että tämä pitäisi tehdä näin, ja osittain se varmaan liittyy 

juuri siihen, että kaikilla työntekijöillä on niin isot vapaudet toimia itsenäisesti. 

 

Sisäisen viestinnän toimivuudesta tuli tutkimusaineistossa esille sekä positiivisia että negatiivisia 

kokemuksia. Osittain koettiin niin, ettei viestintään olla lähes koskaan tyytyväisiä, vaikka se olisi 

kuinka toimivaa tahansa. 

 

Mä en tykkää liittyä siihen kuoroon, jotka valittaa että tiedotus ei toimi. Koska tiedotus tulee 

toimimaan ihmisten mielestä vasta sitten kun tänne on palkattu jokaiselle oma ihminen, joka 

sanoo, että eilen kokouksessa päätettiin tätä. --.-- Ennen kuin joku tulee ja syöttää sen ja ottaa 

korvista ja tarkistaa että varmasti kuuntelit niin sen jälkeen tämä ihminen on vasta tyytyväinen. 

 

Toisaalta seurakunnassa koettiin kuitenkin olevan liian monta sisäistä viestintäkanavaa, eikä 

viestinnän nähty olevan johdonmukaista. Viestintäkanavilla ei nähty olevan prioriteettijärjestystä, ja 

koettiin, että täytyy seurata useaa eri viestintäkanavaa saadakseen tarvittavan tiedon. Toivottiin 
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järjestelmää, josta tieto löytyy mahdollisimman helposti. Seurakunnassa oli vastikään otettu käyttöön 

uusi viestintäkanava, joka vaati vielä opettelua henkilöstöltä. Myös tiedonkulussa johtoryhmältä 

työntekijöille koettiin olevan puutteita. Tiedonkulkuun toivottiin kehittämistä paitsi johtamiseen, 

myös alaistaitoihin liittyen siinä mielessä, että myös työntekijät jakaisivat heille tulevan tiedon 

eteenpäin. 

 

Meillä on monta kanavaa, eikä meillä ole niistä semmoista protokollaa tai 

prioriteettijärjestystä, että mää laskin tästä että kymmentä eri tuuttia pitäisi seurata, että 

löytäisi sen mitä etsii. Ja kaikilla esimiehillä on vähän se oma suosikkikanavansa mitä he sitten 

käyttävät. Että aina voi kuvitella sen tilanteen, kun kävelee palaveriin ja saa tietää, että tämä 

oli siellä ja siellä, että mikset katsonut. 

 

Että antaa riittävästi palikoita ulospäin, jos tietää että tulee olemaan yhteistyössä, niin 

varmistaa niiltä muilta osapuolilta, että jos suunnittelee jotain niin jakaa sitä eteenpäin, 

muistaa sen että tavallaan se on kaksipuolista. 

 

Tutkimusaineiston mukaan seurakunnassa työskentelyyn kaivattiin enemmän hengellistä 

ulottuvuutta. Vaikka seurakunnan toiminta pohjautui hengellisyyteen ja hengellisyyden nähtiin 

olevan vahvasti läsnä toiminnassa, ei sen nähty tulevan riittävästi esille päivittäisessä työnteossa. 

Hengellisyyttä toivottiin etsittävän lisää työssä, ja toivottiin kulttuuria, jossa asioita pyrittäisiin 

ratkaisemaan hengellisessä kontekstissa ja rukoilemalla palaveeraamisen sijaan. Hengellisyys 

koettiin lähes ainoana erottavana tekijänä vertailtaessa seurakuntaa muihin organisaatioihin, ja 

hengellisyys haluttiin nähdä toimintavalttina ja motivoivana tekijänä, johon käytettäisiin enemmän 

yhteistä aikaa ja keskustelua. Ratkaisuna hengellisyyden lisäämiseen ehdotettiin esimerkiksi yhteistä 

alkuvirsi tai -rukousrutiinia päivän aluksi. 

 

Mää koen, että sitä (hengellisyyttä) voisi suorastaan etsiä lisää. Se on se mitä meiltä etsitään 

hengellisenä yhteisönä. Että ollaan suuremmassa mukana. Että jos me emme osaa tarjota sitä 

semmoista isompaa hengellisempää suuntaa, että mihin suuntaan kannattaa elämässä mennä, 

niin kuka sitten osaa. Että meiltähän sitä kysytään. 

 

Tutkimusaineiston mukaan palautteen antaminen kaipaisi kehittämistä seurakunnassa. Jatkuvasti 

avoinna olevaa toimivaa palautejärjestelmää ei koettu organisaatiossa olevan, vaikka välillä 

palautetta kerättiinkin. Läpinäkyvyys ja palautejärjestelmä nähtiin toimimattomina, sillä muuten kuin 
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omalla nimellä oli vaikeaa jättää kehitysehdotuksia, ja kehitysehdotukset käsiteltiin johtoryhmässä, 

jonka suhtautumista kehitysehdotukseen työntekijän oli vaikeaa saada selville jälkeenpäin. 

Toivottiin, että työntekijä voisi esimerkiksi olla mukana kokouksissa, joissa käsitellään häntä 

koskevia asioita tai hänen jättämiään kehitysehdotuksia. 

 

Monesti kun mä tarvitsen jonkun muutoksen, niin mä kirjoitan siitä esityksen johtoryhmään, ja 

mun esimieheni esittelee sen, ja sitten he keskustelevat siitä siellä, ja sitten mun esimieheni 

sanoo mulle siitä lauseen kaksi. Mutta mää olisin hyötynyt siitä keskustelusta, että mää olisin 

kuullut ne kommentit ja sitten tavallaan mulle ei ikinä selviä, että oliko tämä nyt ihan 

läpihuutojuttu, vai pidettiinkö tätä että tämä ei ole kauhean tärkeä. 

 

Esimiesten johtamiskäyttäytymiseen oltiin tutkimusaineiston mukaan suurimmaksi osaksi todella 

tyytyväisiä, ja kritiikki koskien johtamiskäyttäytymistä oli hyvin vähäistä. Esimiesten 

johtamiskäyttäytymiseen kuuluvat tekijät, joita kritisoitiin, olivat ensisijaisesti aiemmin esille tullut 

työtehtävien ja työntekijöiden yhtäläinen arvostaminen, mutta myös esimiehen kyky asettua 

työntekijän tasolle, esimiehen kyky osoittaa myötätuntoa ja empatiaa sekä käskyttäminen ja 

saneleminen esimiehen tasolta. Myös lähiesimiesten asema johtoryhmän ja työntekijöiden välillä 

koettiin ongelmallisena: koettiin, ettei aina tiedetty onko lähiesimies enemmän johtoryhmän vai 

työntekijöiden ”puolella”. Toisaalta esimiesten kyllä koettiin pitävän työntekijöiden puolia. Joissain 

tapauksissa esimiehille toivottiin lisää johtamiskoulutusta ja heidän toivottiin aidosti kuuntelevan 

työntekijöitä enemmän sekä ottamaan työntekijöiden mielipiteet paremmin huomioon. Toivottiin 

myös, että esimiehet tutustuisivat vielä enemmän alaistensa työsisältöön ja arkiseen puurtamiseen, ja 

osoittaisivat vielä enemmän kannustusta ja innostusta työntekijöiden ajatuksia ja ideoita kohtaan. 

Vaikka esimiehet nähtiin suurimmaksi osaksi tasavertaisina työntekijöiden kanssa, esille tuli myös 

toive tuttavallisemmasta suhteesta esimiehiin.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

 

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut palvelevaa johtajuutta, johtamiskäyttäytymistä seurakunnassa sekä 

palvelevan johtajuuden toteutumista seurakunnan johtamisessa. Kirjallisuuskatsauksessa 

tavoitteenani oli selvittää, mitä palveleva johtajuus tarkoittaa, mitä hyötyjä palvelevasta johtajuudesta 

on organisaatioille ja miten organisaatiot voivat toteuttaa palvelevaa johtajuutta. Empiirisessä 

tutkimuksessa tavoitteenani oli selvittää, miten seurakunnan henkilöstö kokee johtamisen 

seurakunnassa ylimpien esimiesten ja lähiesimiesten tasolla, ja miten seurakunnan henkilöstö toivoisi 

johtamista kehitettävän seurakunnassa. Viimeiseksi, yhdistämällä palvelevan johtajuuden teorian ja 

empiirisen aineiston, tavoitteenani oli selvittää, miten palveleva johtajuus ilmenee seurakunnan 

johtamisessa. Tutkimuskysymykseni olivat: 

 

Miten palveleva johtajuus ilmenee seurakunnan johtamisessa? 

 

a. Millaisena seurakunnan henkilöstö kokee esimiestensä johtamiskäyttäytymisen? 

b. Mitä palvelevan johtajuuden piirteitä on havaittavissa seurakunnan johtamisessa? 

c. Miten seurakunnan johtamista voisi kehittää henkilöstön kokemusten perusteella? 

 

Tämän tutkimuksen mukaan seurakunnan työntekijät ovat pääosin erittäin tyytyväisiä esimiestensä 

johtamiskäyttäytymiseen. Seurakunnan henkilöstö on todella tyytyväistä esimiestensä 

johtamiskäyttäytymiseen yleisellä tasolla. Tekijöitä, joihin johtamisessa ollaan erityisen tyytyväisiä 

ovat esimerkiksi esimiesten tapa kohdella työntekijöita tasapuolisesti ja pyrkiä auttamaan heitä, 

esimiesten työntekijöitä kohtaan osoittama luottamus ja työntekijöiden vapaus tehdä työtä itsenäisesti 

ja itselle sopivalla tavalla sekä esimiesten tasapuolisuus ja työntekijöiden auttaminen. 

 

Myös palveleva johtajuus näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan toteutuvan hyvin seurakunnan 

johtamisessa. Henkilöstön kokemusten mukaan esimiesten johtamiskäyttäytymisessä selkeimmin 

havaittavia palvelevan johtajuuden osa-alueita ovat valtaistaminen, nöyryys, aitous, epäitsekkyys, 

hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen.  
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Johtamiseen liittyvistä kehittämiskohteista selkeimpinä nousevat esille työtehtävien tasapuolinen 

arvostaminen, prosessien ja työntekokulttuurin ylöskirjaaminen sekä hengellisyyden lisääminen 

päivittäisessä työnteossa. 

 

Tässä tutkimuksessa palvelevan johtajuuden teoria on jaettu neljään ulottuvuuteen empiirisen 

aineiston analysoinnin selkeyttämiseksi. Nämä ulottuvuudet ovat valtaistaminen, kehittäminen ja 

suhteiden rakentaminen; nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen; hyväksyntä 

ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen; ja rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja 

vakuuttava visio. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan näihin palvelevan johtajuuden ulottuvuuksiin 

kuuluvien piirteiden toteutumista seurakunnan johtamisessa työntekijöiden näkökulmasta. 

 

 

5.2 Valtaistaminen, kehittäminen ja suhteiden rakentaminen 

 

Palvelevaan johtajuuteen kuuluvasta valtaistamisen, kehittämisen ja suhteiden rakentamisen 

ulottuvuudesta on havaittavissa tekijöitä seurakunnan johtamisessa. Van Dierendonckin ja Nuijtenin 

(2011), van Dierendonckin (2011) sekä Coetzerin ym. (2017) mukaan ihmisten valtaistamisen, 

kehittämisen ja suhteiden rakentamisen ulottuvuuteen kuuluu palvelevassa johtajuudessa valtuuksien, 

oikeuksien ja vapauksien antaminen, itsenäiseen päätöksentekoon ja tiedonjakoon rohkaiseminen 

sekä henkilökohtaiseen emotionaaliseen, älylliseen ja eettiseen kehittymiseen kannustaminen. Näistä 

tekijöistä erityisesti valtuuksien, oikeuksien ja vapauksien antaminen alaisille sekä itsenäiseen 

päätöksentekoon rohkaiseminen korostuvat seurakunnan johtamisessa. Nämä tekijät tulevat selkeästi 

esille työntekijöiden vapauden tunteessa ja vapaan työskentelykulttuurin painottamisessa. 

Seurakunnan työntekijät kokevat vahvasti olevansa vapaita tekemään työtä omalla tavallaan ja 

tekemään itsenäisiä päätöksiä. Työntekijät kokevat, että heitä kannustetaan pikemminkin tekemään 

ratkaisuja ja tuomaan valmiit ratkaisut esimiehille, kuin kysymään lupaa ratkaisujen tekemiseen. 

Työntekijät kokevat saavansa nopeasti työn tekemisessä tarvittavat oikeudet esimiehiltään, ja he 

kokevat olevansa vapaita myös muuttamaan sellaisia vallitsevia käytäntöjä, jotka eivät toimi. 

Työntekijät myös kokevat saavansa tehdä työtään omalla persoonallaan ja kyvyillään. Omille toimille 

koetaan saatavan hyväksyntää ja tukea. Seurakunnassa näyttäisi vallitsevan toimintatapa, jossa 

esimiehet tarjoavat työntekijöille toiminnan raamit, joiden sisällä työntekijät ovat vapaita 

toteuttamaan itseään ja tekemään työnsä itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Tähän liittyy myös 
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palvelevaan johtajuuteen kuuluva vastuun ja auktoriteetin siirtäminen alaisiin (Coetzer ym., 2017), 

joka vaikuttaisi toteutuvan seurakunnassa vahvasti vapaan toimintakulttuurin seurauksena. 

 

Sen sijaan tiedonjakoon rohkaiseminen ei näyttäisi tämän tutkimuksen mukaan kuuluvan 

seurakunnan johtamiseen. Empiirisen aineiston mukaan tarvetta tiedonjakoon rohkaisemiselle 

vaikuttaisi kuitenkin olevan työyhteisössä. Henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustaminen 

painottuu ensisijaisesti ammatillisen kouluttautumisen tukemiseen ja rohkaisemiseen. 

Emotionaaliseen tai eettiseen kehittymiseen kannustaminen ei sen sijaan tule esille seurakunnan 

johtamisessa. Myös selkeiden ohjeiden ja rajojen tarjoaminen, joka on palvelevan johtajuuden piirre 

(Coetzer ym., 2017), vaikuttaisi puuttuvan seurakunnan johtamisesta. Työntekijöiden kokemusten 

mukaan selkeät ohjeistukset puuttuvat organisaatiossa, ja toimintatavoista on joskus epäselvyyttä. 

Työntekijät toivovat myös selkeyttä toiminnan rajoihin ja kunkin työntekijän rooliin 

kokonaisuudessa. 

 

Alaisten aktiivisen, aloitteellisen ja itseluottamuksellisen asenteen edistäminen ja henkilökohtaisen 

voiman tunteen luominen alaisille kuuluvat palvelevan johtajuuden piirteisiin (van Dierendonck & 

Nuijten, 2011; van Dierendonck, 2011; Coetzer ym. 2017). Näistä tekijöistä kaikki vaikuttaisivat 

kuuluvan vahvasti johtamiskäyttäytymiseen seurakunnassa. Alaisten aktiivinen, aloitteellinen ja 

itseluottamuksellinen asenne sekä voiman tunne mahdollistuvat todennäköisesti osaltaan myös siksi, 

että alaisten valtaistaminen ja vapaa työn tekeminen ovat suuressa roolissa seurakunnassa. Vapaa 

työn tekemisen kulttuuri ja lupa tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä kokemus esimiesten vahvasta 

luottamuksesta alaisiin johtavat alaisten vahvaan aktiiviseen, aloitteelliseen ja itseluottamukselliseen 

asenteeseen. Tämä luo todennäköisesti myös henkilökohtaisen voiman tunnetta alaisissa. 

 

Palvelevaan johtajuuteen kuuluva innovatiiviseen suoritukseen valmentaminen (van Dierendonck & 

Nuijten, 2011; van Dierendonck, 2011) tulee seurakunnan johtamisessa esille siinä, että työntekijät 

kokevat esimiesten kannustavan ideointiin ja asioiden kehittämiseen. Työntekijät myös kokevat 

esimiesten antavan tilaa omien ratkaisuiden keksimiseen ongelmien ilmetessä. Toisaalta 

innovatiiviseen suoritukseen valmentaminen koetaan siinä mielessä liiallisena, että työntekijöillä on 

tunne siitä, että perustyötä ei arvosteta siinä määrin kuin uusia innovatiivisia kokeiluja ja toiminnan 

kehittämisideoita. 

 

Alaisten kykyjen ja kehittymisen tarpeiden havaitseminen sekä kykyjen kohdistaminen ja aktivointi 

(Coetzer ym., 2017) tulevat myös esille työntekijöiden kokemuksissa seurakunnan johtamisesta. Ne 
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näkyvät erityisesti työntekijöiden kokemuksina esimiesten hyvistä ihmisten lukemistaidoista ja 

rekrytointitaidoista. Työntekijät kokevat, että esimiehet kykenevät valitsemaan työtehtäviin parhaiten 

niihin soveltuvat henkilöt.  

  

Palvelevaan johtajuuteen kuuluu myös muiden ihmisten kehittäminen menestykseen persoonallisesti, 

ammatillisesti ja henkisesti (Coetzer ym., 2017). Tämä näkyy työntekijöiden kokemuksissa erityisesti 

siinä, että seurakunnassa koetaan esimiesten kannustavan työntekijöitä käyttämään omia 

vahvuuksiaan ja kouluttautumaan ammatillisesti. Persoonalliseen ja henkiseen menestykseen 

kehittäminen ei kuitenkaan korostunut työntekijöiden kokemuksissa. Yksilöllinen valmentaminen, 

mentorointi ja tuen tarjoaminen (Coetzer ym., 2017) ilmenevät työntekijöiden kokemuksissa siinä, 

että esimiesten tärkeimmän kutsumuksen koettiin olevan saada työntekijät onnistumaan työssään. 

Esimiehiä kuvaillaan jopa ihmisten valmentajaksi, ja työntekijöiden kokemusten mukaan 

seurakunnassa esimiehiltä saa yleensä ottaen aina tukea ja apua, kun heidän kanssaan keskustelee. 

Luottamuksellisten suhteiden rakentaminen (Coetzer ym, 2017) näyttäisi toteutuvan myös hyvin 

seurakunnan johtamisessa. Luottamus seurakunnassa vaikuttaa vahvalta molemmin puolin esimiesten 

ja työntekijöiden välillä, ja työntekijät esimerkiksi kokevat voivansa keskustella esimiesten kanssa 

mistä asioista tahansa liittyen niin työhön kuin yksityiselämäänkin.  

 

Palvelevaan johtajuuteen kuuluva tehokkaan työskentely-ympäristön luominen (Coetzer ym., 2017) 

näyttäisi toteutuvan osittain seurakunnan johtamisessa. Työntekijöiden kokemukset työskentely-

ympäristöstä ovat suurimmaksi osaksi positiivisia. Työntekijät kokevat, että heistä pidetään huolta, 

heitä tuetaan ja rohkaistaan. Huolenpidon koetaan tulevan ilmi esimerkiksi virkistystoiminnassa ja 

työvuorojen sovittamismahdollisuuksina vaihtuvissa elämäntilanteissa. Tunnustukseen liittyen 

työntekijöiden keskuudessa vaikuttaisi olevan selkeä huoli työtehtävien erilaisesta arvostamisesta, 

mikä liittyy työtehtävien jakautumisesta hengellisiin työtehtäviin ja tukitoimiin. Tukitoimille, samoin 

kuin perustyölle toivotaan selkeästi lisää tunnustusta. Kaiken kaikkiaan työympäristöön ollaan 

tyytyväisiä, ja työyhteisö koetaan avarakatseisena ja matalahierarkisena paikkana, jossa kaikki ovat 

samalla viivalla. Työyhteisössä kyetään jakamaan suurissa määrin myös henkilökohtaisen elämän 

asioita. 

 

Tehokas kommunikointi kuuluu Coetzerin ym. (2017) mukaan palvelevaan johtajuuteen. 

Seurakunnassa työntekijöiden kokemukset kommunikoinnin tehokkuudesta ovat pääosin myönteisiä. 

Joissakin tapauksissa esimiehet koetaan vaikeana tavoittaa suuren työmääränsä vuoksi, mutta pääosin 

kokemukset tavoitettavuudesta ovat hyviä ja kommunikointi koetaan onnistuneena. Laatuajalle 
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esimiehen kanssa ei koeta olevan työajalla juurikaan aikaa, mutta virkistyspäivät koetaan 

onnistuneina laatuajan viettämisen tilaisuuksina.  

 

 

5.3 Nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen 

 

Van Dierendonckin ja Nuijtenin (2011), van Dierendonckin (2011) ja Coetzerin ym. (2017) mukaan 

palvelevaan johtajuuteen kuuluvat nöyryys, aitous, epäitsekkyys sekä hoitaminen ja 

vastuullistaminen. Myös tästä palvelevan johtajuuden ulottuvuudesta on havaittavissa tekijöitä 

seurakunnan johtamisessa. Nöyryys on olennainen palvelevan johtajuuden piirre (van Dierendonck 

& Nuijten, 2011; van Dierendonck, 2011; Coetzer ym., 2017). Seurakunnassa esimiesten nöyryys 

tulee työntekijöiden kokemusten mukaan esille siinä, että esimiehet tarttuvat ensimmäisenä töihin, ja 

tarjoutuvat ottamaan työtehtäviä silloin, kun vapaaehtoisia tekijöitä ei löydy. Nöyryys liittyy myös 

roolimalliuteen, epäitsekkääseen käyttäytymiseen ja muiden palvelemiseen, olennaisiin palvelevan 

johtajuuden piirteisiin (van Dierendonck & Nuijten, 2011; van Dierendonck, 2011; Coetzer ym., 

2017), joiden koetaan toteutuvan hyvin esimiesten johtamiskäyttäytymisessä seurakunnassa. 

Esimiesten asenne koetaan seurakunnassa pääosin todella nöyränä, joskus jopa liiankin nöyränä. 

Esimiesten koetaan olevan työntekijöiden tasolla, eikä esimiesasemaa korosteta. Nöyryyteen liittyy 

myös tunnustuksen antaminen muille (Coetzer ym., 2017). Työntekijöiden kokemusten mukaan 

seurakunnassa esimiesten koetaan antavan kunnian työstä muille ja vetäytyvän itse taka-alalle, ja 

tarjoavan esillä olon mahdollisuuksia pikemminkin työntekijöille. Esimiesten tärkeimpänä 

tavoitteena pidetäänkin sitä, että työntekijät onnistuisivat työssään ja työyhteisö eli seurakunta 

menestyisi. Työntekijät jopa haluaisivat esimiesten joskus ottavan kunniaa tekemästään työstä. 

Esimiesten nöyryyttä ei kuitenkaan koeta nöyristelynä, ja van Dierendonck (2011) erottaakin 

palvelevaan johtajuuteen kuuluvan nöyryyden nöyristelystä.  

 

Seurakunnan työntekijät kokevat, että esimiehet ymmärtävät oman rajallisuutensa ja pyytävät 

avoimesti ja aktiivisesti apua tarvittaessa. Myös tämä piirre kuuluu olennaisena palvelevaan 

johtajuuteen, ja viittaa myös avoimuuteen kritiikistä oppimiselle, joka on myös palvelevan 

johtajuuden piirre (Coetzer ym., 2017). Seurakunnassa koetaan myös, että esimiehet toivovat, että 

heitä huomautetaan heidän tekemistään virheistä. Esimiehet nähdään inhimillisinä ja vaatimattomina, 

ja kokemus siitä, että esimiehet käyttäytyvät samalla tavoin kaikille ihmisille ja arvostavat aidosti 

ihmisiä, on vahva. Esimiesten koetaan myös olevan aitoja ja rehellisiä sekä ilmaisevan todellista 
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minuuttaan. Nämä piirteet kuuluvat olennaisina palvelevaan johtajuuteen (van Dierendonck & 

Nuijten, 2011; van Dierendonck, 2011; Coetzer ym., 2017). 

 

Coetzerin ym. (2017) mukaan palveleva johtaja pyrkii helpottamaan alaistensa työtä. Työntekijöiden 

kokemuksen mukaan tämä toteutuu myös seurakunnan esimiesten johtamiskäyttäytymisessä. 

Esimiesten koetaan auttavan työntekijöitä ja tekemään heidän puolestaan asioita silloin, kun se on 

mahdollista. Työntekijöiden kokemusten mukaan esimiehet esimerkiksi jättävät omat työnsä ja 

tulevat auttamaan työntekijöitä silloin, kun apua tarvitaan. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että 

esimiehet ovat valmiita tekemään sijaisuuksia silloin, kun muita sijaisia ei ole saatavilla. Myös tuen 

ja luottamuksen antaminen alaisille ja lupausten pitäminen kuuluvat palvelevaan johtajuuteen (van 

Dierendonck & Nuijten, 2011). Nämä piirteet kuuluvat osaltaan myös valtaistamisen, kehittämisen ja 

suhteiden rakentamisen ulottuvuuteen ja toteutuvat työntekijöiden kokemusten mukaan vahvasti 

seurakunnan johtamisessa. Muiden ihmisten kykyjen arvostaminen ja aktivoiminen (Coetzer ym., 

2017) näkyy seurakunnan johtamisessa siinä, että esimiehet luovat ilmapiiriä, jossa jokaiselle 

pyritään löytämään oma paikkansa, ja kannustavat työntekijöitä käyttämään työssään omia 

vahvuuksiaan.  

 

Ammatillisten roolien jättäminen toissijaisiksi kuuluu Coetzerin ym. (2017) mukaan palvelevaan 

johtajuuteen. Työntekijöiden kokemusten mukaan esimiehet nähdään seurakunnassa osin 

tasavertaisina eikä ammatillisia rooleja koeta korostettavan työyhteisössä, mutta toisaalta roolien 

olemassaolo ja tarve roolien selkeydelle tulee esille työntekijöiden kokemuksissa. Coetzerin ym. 

(2017) mukaan palveleva johtaja asettaa ja tekee tiettäväksi alaisille selkeitä, yksilöllisiä kykyjä 

vastaavia odotuksia ja pyrkii läpinäkyvän toiminnan takaamiseen. Näihin tekijöihin liittyen 

seurakunnan työntekijöiden kokemuksista tulee esille tarve selkeämmälle odotusten tiettäväksi 

tekemiselle ja toiminnan läpinäkyvyydelle. Läpinäkyvyyttä koetaan haittaavan esimerkiksi sen, että 

työntekijät eivät tiedä johtoryhmän kokousten sisältöä tai sitä, kuinka heidän asioitaan tai 

kehitysehdotuksiaan käsitellään kokouksissa. 

 

Palveleva johtaja toimii esimerkillisesti ja on roolimalli alaisilleen (van Dierendonck, 2011). 

Työntekijöiden kokemusten mukaan myös tämä piirre toteutuu esimiesten johtamiskäyttäytymisessä 

seurakunnassa. Esimiehet toimivat esimerkillisesti muun muassa salaisten asiapaperien käsittelyssä, 

ja vaativat samaa myös alaisilta. Esimiehet nähdään myös hyvinä roolimalleina. 
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Nöyryyden, aitouden, epäitsekkyyden, hoitamisen ja vastuullistamisen ulottuvuuteen palvelevassa 

johtajuudessa kuuluu myös muita piirteitä, kuten herkkyys, halukkuus ottaa vastuuta suuresta 

instituutiosta sekä positiivisen perinnön jättäminen (van Dierendonck & Nuijten, 2011; van 

Dierendonck, 2011; Coetzer ym., 2017). Nämä piirteet eivät kuitenkaan tule esille työntekijöiden 

kokemuksissa johtamiskäyttäytymisestä seurakunnassa. 

 

 

5.4 Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen  

 

Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen on palvelevan johtajuuden ulottuvuus, 

jonka piirteistä on myös havaittavissa yhtäläisyyksiä työntekijöiden kokemuksiin seurakunnan 

johtamisesta. Van Dierendonckin (2011) mukaan palveleva johtaja kykenee ymmärtämään ja 

elämään todeksi muiden ihmisten tunteita ja lähtökohtia. Työntekijöiden kokemusten mukaan tämä 

piirre tulee esille seurakunnan johtamisessa ennen kaikkea siinä, esimiehet ymmärtävät ja ottavat 

huomioon työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita, ja ovat joustavia työntekijän elämäntilanteen niin 

vaatiessa. Työntekijöiden kokemusten mukaan esimiehet ovat taitavia kohtaamaan erilaisia ihmisiä, 

kohtelevat ihmisiä oikeudenmukaisesti ja arvostavat kaikenlaisia ihmisiä. Tähän liittyy myös 

työntekijöiden kokemus esimiesten avarakatseisuudesta. Palvelevan johtajuuden tärkeä piirre onkin 

muiden ihmisten hyväksyminen ja arvostaminen sellaisina kuin he ovat (Russel & Stone, 2002).  

 

Myös hyvä empatiakyky kuuluu palvelevaan johtajuuteen (van Dierendonck, 2011; Coetzer ym., 

2017). Esimiesten empatiakyky koetaan seurakunnassa suurimmaksi osaksi hyvänä, ja esimiesten 

koetaan kuuntelevan työntekijöitä ja ottavan huomioon kaikkien mielipiteet jyräämättä läpi omia 

mielipiteitään. Esimiehiä kuvaillaan todella hyviksi kuuntelijoiksi. Työntekijät kokevat, että 

esimiehet ovat asiakeskeistä, ja sen takia heidän kanssaan voi keskustella mistä tahansa. Esimiesten 

koetaan myös pitävän alaistensa asioita tärkeinä. Kuunteleminen korostuu esimerkiksi niissä 

tilanteissa, joissa työntekijä lähestyy kiireistä esimiestä. Tällöinkin koetaan, että esimies varaa aikaa 

kuuntelemiselle ja keskittyy työntekijään ja siihen, mitä tällä on sanottavanaan. Työntekijät kokevat 

myös, että esimiehillä on tahto kuunnella heitä, koski asia mitä tahansa. Esimiesten myös koetaan 

ottavan alaistensa huolet vakavasti. Luottamuksen ilmapiiri, joka kuuluu palvelevaan johtajuuteen 

(Ferch, 2005) näkyy seurakunnassa esimerkiksi siinä, että työntekijät eivät joudu koskaan kokemaan 

pelkoa esimiehen puheille menemiseen liittyen, vaan luottavat, että esimiehet kuuntelevat ja pyrkivät 

auttamaan heitä. 
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Palveleva johtaja on ystävällinen ihmisille, välittää heistä ja osoittaa heille ehdotonta rakkautta 

(Patterson, 2003; Coetzer ym., 2017). Seurakunnan työntekijät kokevat, että esimiehet ovat 

ystävällisiä ja välittävät heistä. Välittämisen koetaan näyttäytyvän esimerkiksi työn tekemiseen 

liittyvänä joustavuuden tarjoamisena sekä virkistystoiminnan järjestämisenä. Muiden ihmisten 

palveleminen on palvelevan johtajuuden piirre (Stone, Russell & Patterson, 2004; van Dierendonck, 

2011; Coetzer, 2017). Myös seurakunnassa esimiesten asenteessa nähdään palvelemisen ja muiden 

ihmisten etusijalle asettamisen piirteitä työntekijöiden kokemusten mukaan. Palvelevaan johtajuuteen 

kuuluvaa yhteistyötä ja yhteisten arvojen jakamista (Coetzer ym., 2017) voisi sen sijaan kehittää 

seurakunnassa työntekijöiden kokemusten mukaan. Yhteisen asian tärkeyttä toivotaan painotettavan 

työn tekemisessä, kuten myös kaikkien työntekijöiden tekemän työn yhtäläistä tärkeyttä ja arvoa. 

Yhteisten arvojen jakamista, mikä seurakunnassa tarkoittaa hengellisten arvojen jakamista, toivotaan 

painotettavan enemmän työnteossa.  

 

Palveleva johtaja kykenee unohtamaan muiden ihmisten tekemät virheet, eikä kanna niistä kaunaa 

seuraaviin tilanteisiin (van Dierendonck, 2011). Työntekijöiden kokemusten mukaan esimiehet 

kykenevät unohtamaan työntekijöiden virheet, eikä virheiden tekemistä tarvitse pelätä. Työntekijät 

kokevatkin, että virheet annetaan helposti anteeksi. Esimiehet eivät kanna kaunaa työntekijöitä 

kohtaan menneisyydessä tehdyistä virheistä, vaikka virheistä saatetaan myöhemmin huomauttaa 

humoristisessa mielessä. 

 

Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen palvelevan johtajuuden ulottuvuutena 

sisältää myös piirteitä, jotka eivät tule esille työntekijöiden kokemuksissa esimiestensä 

johtamiskäyttäytymisestä. Tällaisia palvelevaan johtajuuteen kuuluvia, mutta seurakunnan 

johtamisessa vähemmän esiintyviä piirteitä ovat esimerkiksi muiden ihmisten henkisten mallien 

ymmärtäminen, emotionaalinen parantaminen, kysymysten esittäminen tiedon luomiseksi ja ajan 

tarjoaminen pohdiskelua ja hiljaisuutta varten. 

 

 

5.5 Rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja vakuuttava visio 

 

Palvelevaan johtajuuteen kuuluvasta rohkeuden, rehellisyyden, suunnan tarjoamisen ja vakuuttavan 

vision ulottuvuudesta on niin ikään havaittavissa yhtäläisyyksiä esimiesten johtamiskäyttäytymiseen 
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seurakunnassa. Palvelevassa johtajuudessa rohkeuteen kuuluu esimerkiksi se, että johtaja uskaltaa 

ottaa riskejä silloin, kun ne ovat tarpeen (Coetzer ym., 2017). Työntekijöiden kokemusten mukaan 

seurakunnassa esimiesten rohkeus ilmenee etenkin siinä, että esimiehet uskaltavat sanoa 

mielipiteensä ja tehdä ratkaisuja. Työntekijät kokevat, että esimiehet uskaltavat heittäytyä 

pelkäämättä erilaisiin tilanteisiin. Esimiesten koetaan myös uskaltavan puuttua epäkohtiin, joskin 

toisaalta epäkohtiin toivotaan nopeampaa puuttumista. Toisaalta esimiesten koetaan uskaltavan sanoa 

mielipiteensä erittäin hyvin ja puolustavan erityisesti oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja 

tasapuolisuutta, jotka myös ovat palvelevan johtajuuden ominaisuuksia (Coetzer ym., 2017), mutta 

toisaalta seurakunnassa koetaan vallitsevan hienotunteinen kulttuuri, jossa esimiehet ovat varovaisia 

huomauttamaan epäkohdista. Tämän ajatellaan kumpuavan lähimmäisenrakkauden kulttuurista, jota 

sovelletaan niin, ettei lähimmäiselle uskalleta ilmaista ei-toivottuja mielipiteitä. Työntekijöiden 

kokemusten mukaan puuttuminen epäkohtiin varhaisessa vaiheessa olisi kuitenkin todellista 

lähimmäisenrakkautta. 

 

Innovointiin ja luovuuteen kannustaminen on palvelevan johtajuuden ominaisuus (Coetzer ym., 

2017), joka kuuluu myös ihmisten valtaistamisen, kehittämisen ja suhteiden rakentamisen 

ulottuvuuteen. Innovointiin ja luovuuteen koetaan kannustettavan työntekijöitä seurakunnan 

johtamisessa. Alaisille sen selväksi tekeminen, mitä heiltä odotetaan ja oikean määrän vastuuta 

antaminen ovat puolestaan palvelevan johtajuuden piirteitä (van Dierendonck, 2011), joita toivotaan 

kehitettävän seurakunnan johtamisessa. Toisaalta työntekijät kokevat saavansa esimiehiltä selkeät 

ohjeet siitä, mitä työltä odotetaan, mutta toisaalta odotukset koetaan epäselvinä. Vastuuseen liittyen 

asiantuntijavastuun koetaan siirtyneen hiljalleen työntekijätasolle, jolloin työntekijän vastuu kasvaa 

liikaa ja keskittyminen työhön häiriintyy. Työntekijöiden kokemuksen mukaan esimiesten korkea 

luottamus alaisiin johtaa myös joskus siihen, että esimiehet luottavat, että asiat hoituvat, niin kuin ne 

ovat aina hoituneet. Tämän työntekijät kokevat välillä liian suurena vastuun määränä. Toisaalta 

työntekijät ymmärtävät, että työhön kuuluu aina tietty määrä vastuuta, ja pitävät vastuun määrää 

pääosin sopivana.   

 

Myös uusien lähestymistapojen kokeileminen vanhoihin ongelmiin kuuluu palvelevaan johtajuuteen 

(van Dierendonck, 2011). Työntekijät kokevat, että tämä piirre toteutuu seurakunnan esimiesten 

johtamiskäyttäytymisessä. Uusia lähestymistapoja kokeillaan runsaasti esimerkiksi mahdollisten 

uusien jäsenten tavoittamiseen. Myös palvelevaan johtajuuteen kuuluvaa perinteisten 

työkäyttäytymismallien haastamista (Coetzer ym., 2017) koetaan tapahtuvan seurakunnan 
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johtamisessa. Tämä näyttäytyy muun muassa siinä, että työntekijät ovat vapaita tekemään työtään 

heille parhaiten sopivalla tavalla. 

 

Palveleva johtaja luottaa toimintaa ohjaaviin arvoihin ja vakaumukseen (Coetzer ym., 2017). 

Seurakunnassa toimintaa ohjaavat arvot ja vakaumukset ovat kristillisiä, ja esimiesten koetaan 

luottavan näihin arvoihin. Työntekijöiden kokemus on kuitenkin se, ettei toimintaa ohjaavia arvoja ja 

vakaumusta voi liikaa korostaa, vaan niitä voisi painottaa enemmän päivittäisessä työnteossa. 

Rohkeuden, rehellisyyden, suunnan tarjoamisen ja vakuuttavan vision osa-alueeseen kuuluu 

palvelevassa johtajuudessa johtajan kyky käsitteellistää korkeampi visio, yhdistää menneisyyden 

tapahtumat nykypäivän trendeihin ja mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin sekä luoda arvoa 

yhteisölle (Coetzer ym., 2017). Visiota ei työntekijöiden mukaan kirkasteta kovin paljoa seurakunnan 

johtamisessa, mutta toisaalta siihen ei koeta olevan tarvettakaan. Julistaminen ja palveleminen 

nähdään visioina seurakuntatyössä, ja niistä poikkeavat esimiesten omat visiot voisivat työntekijöiden 

kokemusten mukaan olla taakka työnteossa. 

 

Eräät rohkeuden, rehellisyyden, suunnan tarjoamisen ja vakuuttavan vision ulottuvuuteen kuuluvat 

piirteet eivät korostu työntekijöiden kokemuksissa seurakunnan johtamisesta. Näitä piirteitä ovat 

esimerkiksi johtajan uskallus ottaa riskejä sekä moraalisesti oikeiden asioiden puolustaminen 

negatiivisista vastustajista huolimatta (Coetzer ym., 2017). 

 

 

5.6 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen mukaan henkilöstö on pääosin erittäin tyytyväistä esimiesten 

johtamiskäyttäytymiseen seurakunnassa. Pyrittäessä edelleen parantamaan johtamista seurakunnassa, 

tulisi tämän tutkimuksen mukaan kiinnittää huomiota työtehtävien yhtäläiseen arvostukseen ja 

perustyön arvostuksen lisäämiseen. Näitä tekijöitä voisi toteuttaa painottamalla työn yhtäläistä 

tärkeyttä kaikilla työaloilla ja suhtautumalla kannustavasti perustyön tekemiseen ja tukitoimien 

työntekijöiden työhön. Kannustusta voisi näyttää konkreettisesti esimerkiksi keskustelemalla ja 

kannustavalla suhtautumisella työhön ja työntekijöiden ajatuksiin ja mielipiteisiin. Yhteistä 

päämäärää ja yhteisen hyvän tekemistä voisi korostaa päivittäisessä työnteossa yhä enemmän. Jako 

hengellisiin työntekijöihin ja tukitoimiin saattaa vahvistaa työn arvostuksen erilaisuuden kokemuksia. 

Tätä jakolinjaa voisi häivyttää, sillä seurakunnan kaikki työntekijät edustavat kuitenkin yhtä lailla 
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seurakuntaa kohdatessaan seurakuntalaisia tai mahdollisia uusia jäseniä, kuuluivat he sitten 

hengellisen työn tai tukitoimien työntekijöihin. Kohdattava ihminen ei todennäköisesti suhtaudu 

saamaansa palveluun tai kohtaamisen laatuun eri tavalla sen mukaan, onko kyseessä hengellisen työn 

vai tukitoimien työntekijä. Siispä jokaisen seurakunnan työntekijän yhtäläisen tärkeää roolia 

seurakuntalaisten kohtaamisessa voisi painottaa työnteossa. 

 

Seurakunnan ollessa hengellinen yhteisö, olisi tärkeää, että työntekijät saisivat toteuttaa 

hengellisyyttä riittävästi työnteossa. Henkilöstön toiveisiin rukouksen lisäämisestä ja hengellisyyden 

etsimisestä tulisikin tarttua, ja kannustaa hengellisyyden lisäämiseen työnteossa. Tätä voisi lähteä 

toteuttamaan esimerkiksi ottamalla käytännöksi aloittaa ja lopettaa työpäivä yhteisellä hartaudella tai 

rukouksella joko yksittäisen tiimin tai koko henkilöstön kesken. Hartauteen voisivat osallistua kaikki 

halukkaat työntekijät. Hengellisyyttä toivotaan lisättävän työhön kokonaisvaltaisesti, eikä 

hengellisyyttä voi työntekijöiden kokemusten mukaan korostaa liikaa työnteossa. 

 

Toimiva ja jatkuva palautejärjestelmä ja palautteiden käsittely yhdessä voisi auttaa pyrittäessä 

lisäämään henkilöstön tyytyväisyyttä johtamiseen. Nimettömän palautteen avulla työntekijät voisivat 

tuoda esille myös sellaisia asioita, joista omalla nimellä keskusteleminen arveluttaa. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan palveleva johtajuus toteutuu seurakunnan johtamisessa nykyisellään 

hyvin. Palvelevaan johtajuuteen kuuluvia tekijöitä, joita voisi korostaa seurakunnan johtamisessa 

vielä enemmän, jotta palvelevan johtajuuden toteutuminen mahdollistuisi yhä paremmin, ovat 

työntekijöiden aito ja aktiivinen kuunteleminen, työntekijöiden arvostaminen ja rohkea epäkohtiin 

puuttuminen. 

 

 

5.7 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa palvelevan johtajuuden tutkimista on sovellettu evankelis-luterilaisen 

seurakunnan kontekstissa. Vaikka palveleva johtajuus on keksitty tiedeyhteisössä vasta 1970-luvulla, 

kehotetaan siihen ihmisiä jo Raamatussa (ks. esim. Raamattu, Matt. 20:26; Matt. 23:11; Mark. 9:35). 

Näin ollen kristillisen seurakunnan uskonnollisena yhteisönä voisi ajatella olevan konteksti, jossa 

palveleva johtajuus toteutuisi ideaalisesti. Tulevaisuudessa mielenkiintoista olisikin tutkia palvelevan 

johtajuuden toteutumista Suomessa toimivissa kaupallisissa organisaatioissa, sillä vaikka 
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Yhdysvalloissa palvelevan johtajuuden tutkimus on laajempaa, Suomessa palvelevan johtajuuden 

toteutumisesta organisaatioissa ei ole tehty juuri lainkaan tutkimusta. Tarkasteltaessa palvelevan 

johtajuuden teoriaa merkille pantavaa on se, että tiedeyhteisössä tehdyn tutkimuksen perusteella 

palvelevasta johtajuudesta on vaikeaa löytää negatiivisia piirteitä. Tätä havaintoa tukee myös 

palvelevaa johtajuutta koskien esitetyn kritiikin vähäinen määrä tiedeyhteisössä. Koska myös 

palvelevan johtajuuden hyödyt organisaatioille näyttäisivät olevan kiistattomat (van Dierendonck, 

2011; Coetzer ym., 2017; Eva ym., 2019), sen toteuttaminen organisaatioissa toisi mielestäni 

lisähyötyä niin organisaatiolle, sidosryhmille kuin yhteiskunnallekin. Toivonkin, että tämä tutkimus 

kannustaa organisaatioita palvelevan johtajuuden toteuttamiseen. 
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LIITTEET 

 

 

Liite 1. Tutkimushaastattelun kysymysrunko 

 

Palveleva johtajuus seurakunnassa 

 

Teema 1: Johtamiskäyttäytyminen / Vuorovaikutus seurakunnassa: 

-Miten kuvailisit esimiestesi johtamiskäyttäytymistä?  

-Ajatellessasi johtamista työyhteisössänne, mihin erityisesti olet / et ole tyytyväinen? 

-Kerro työympäristöstänne / työilmapiiristänne? 

 

Teema 2: Palveleva johtajuus 

Kerro omin sanoin esimiestesi johtamiskäyttäytymisestä liittyen seuraaviin tekijöihin. Käytä 

esimerkkejä, jos mahdollista. 

 

Valtaistaminen, kehittäminen ja suhteiden rakentaminen:  

-Valtaistaminen tarkoittaa sitä, että johtaja antaa ihmisille valtuudet, oikeudet ja vapaudet työn 

tekemiseksi 

-Johtaja rohkaisee itsenäiseen päätöksentekoon ja henkilökohtaiseen kehittymiseen 

-Johtaja luo huolehtivaa, tukevaa ja kannustavaa työympäristöä 

 

Nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen: 

-Johtaja osaa asettaa omat kykynsä oikeaan mittasuhteeseen, ymmärtää tarvitsevansa myös muita 

ihmisiä ja etsii aktiivisesti apua 

-Johtajalla on nöyrä asenne, hän on epäitsekäs ja vaatimaton 

-Johtaja pysyttelee taustalla ja antaa kunnian onnistumisesta muille 

-Johtaja ilmaisee todelliset tunteensa ja ajatuksensa, hänessä on herkkyyttä 

-Johtajalla on vahvat moraaliset periaatteet 

-Johtaja pitää lupauksensa, on rehellinen ja luotettava 

-Johtaja pyrkii helpottamaan alaisten työtä 

-Johtaja ajaa työyhteisön menestymistä ja pyrkii luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta  

-Johtaja keskittyy palvelemiseen itsekeskeisyyden sijaan 
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-Johtaja on roolimalli ja ohjeistaa muita omalla esimerkillään 

-Johtaja käyttäytyy itse vastuullisesti ja odottaa alaisiltaan vastuuta työstään 

 

Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen:  

-Johtaja kykenee ymmärtämään muiden ihmisten tunteita ja lähtökohtia 

-Johtaja kykenee unohtamaan muiden tekemät virheet, eikä kanna kaunaa 

-Johtajalla on hyvä empatiakyky, hän osoittaa myötätuntoa ja arvostusta muita ihmisiä kohtaan 

-Johtajalla on taito kuunnella 

 

Rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja vakuuttavan vision asettaminen 

-Johtaja uskaltaa ottaa riskejä 

-Johtaja uskaltaa kertoa oman mielipiteensä, vaikka siitä ei pidettäisi 

-Johtaja on reilu 

-Johtaja antaa sopivan määrän vastuuta alaisilleen 

-Johtaja tekee alaisille tiettäväksi sen, mitä heiltä odotetaan 

-Johtaja pyrkii löytämään asioihin uusia lähestymistapoja 

-Johtajalla on pitkän tähtäimen visio  

 

-Kuuluuko johtamiskäyttäytymiseen jokin muu tekijä, jota mielestäsi painotetaan? 

-Miten haluaisit johtamista kehitettävän? Onko joku edellä mainituista toiminnoista sellainen, jota 

haluaisit erityisesti kehitettävän johtamisessa? 

-Haluatko kertoa tai täydentää vielä jotain? 
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Liite 2. Palvelevan johtajuuden piirteiden ja kykyjen malli (Coetzer ym., 2017) 

Palvelevan 

johtajan 

piirteet 

Aitous:  

-Todellisen identiteetin, aikomusten ja motivaation näyttäminen 

-Vahvojen moraalisten periaatteiden noudattaminen 

-Rehellisyys itselle 

-Avoimuus kritiikistä oppimiselle 

-Johdonmukainen käyttäytyminen 

Nöyryys:  

-Vakaus ja vaatimattomuus 

-Tietoisuus omista kyvyistä ja kehittymistarpeista 

-Nöyrä asenne 

-Avoimuus oppimismahdollisuuksille 

-Omien kykyjen ja saavutusten ymmärtäminen oikeassa perspektiivissä 

-Muihin ihmisiin keskittyminen 

-Toisten ihmisten kykyjen arvostaminen ja aktivoiminen, auttaminen menestykseen 

-Tunnustuksen antaminen muille 

Myötätunto 

-Empatiakyky 

-Muista ihmisistä välittäminen 

-Ystävällisyys 

-Muiden tekemien virheiden anteeksiantaminen  

-Toisten ihmisten hyväksyminen ja arvostaminen sellaisina kuin he ovat 

-Ehdottoman rakkauden osoittaminen 

-Toisten ihmisten palveleminen, asettaminen etusijalle ja hyvä kohteleminen 

-Emotionaalinen parantaminen 

Vastuullistaminen: 

-Johtajan vastuullisuus 

-Läpinäkyvän toiminnan takaaminen 

-Toisten ihmisten pitäminen vastuussa 

-Suorituskyvyn seuraaminen 

-Selkeiden ja yksilöllisiä kykyjä vastaavien odotusten asettaminen työntekijöille 
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Rohkeus: 

-Avoimuus harkittujen riskien ottamiselle 

-Moraalisesti oikeiden asioiden puolustaminen 

-Eettinen käytös 

Epäitsekkyys: 

-Orientoituminen muihin ihmisiin 

-Epäitsekäs käyttäytyminen 

-Halu vaikuttaa muihin positiivisesti ja auttaa heitä tulemaan paremmiksi elämässä 

palvelemalla heitä jatkuvasti 

Rehellisyys: 

-Rehellisyyden, reiluus 

-Vahvojen moraalisten periaatteiden omaaminen 

-Eettinen käyttäytymisen ja eettisen työilmapiirin luominen 

Kuunteleminen: 

-Sitoutuminen aktiiviseen ja kunnioittavaan kuuntelemiseen 

-Kysymysten esittäminen 

-Ajan tarjoaminen pohdiskelua ja hiljaisuutta varten 

-Tietoisuus siitä, mitä jätetään sanomatta 

Palvelevan 

johtajan 

kyvyt 

Valtaistaminen: 

-Muiden kehittäminen menestykseen persoonallisesti, ammatillisesti ja henkisesti 

-Transformationaalisen vaikutuksen aiheuttaminen alaisissa 

-Vastuun ja auktoriteetin siirtäminen alaisiin 

-Selkeiden ohjeiden ja rajojen tarjoaminen 

-Henkilökohtaisten kykyjen kohdistaminen ja aktivointi 

-Tiedon jakaminen ja itsenäiseen ongelmanratkaisuun rohkaiseminen 

-Yksilöllisten tarpeiden mukaisen valmentamisen, mentoroinnin ja tuen tarjoaminen 

-Tehokkaan työskentely-ympäristön luominen 

-Itseluottamuksen, luottamuksen ja proaktiivisen työntekijäkäyttäytymisen 

rakentaminen 

-Alaisten auttaminen kehittymään emotionaalisesti, älyllisesti ja eettisesti 

Hoitaminen: 

-Vastuunottamisen prosessi yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden yhteistä 

etua varten 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Positiivisen perinnön jättäminen 

Suhteiden rakentaminen: 

-Luottamuksellisten suhteiden rakentaminen yksilöihin, asiakkaisiin ja yhteisöön 

-Huolehtivan, tukevan, rohkaisevan ja tunnustavan ympäristön luominen 

-Tehokas kommunikointi alaisten kanssa laatuaikaa viettämällä 

-Muiden tarpeiden, toiveiden, potentiaalin ja henkisten mallien ymmärtäminen 

-Yhteistyö ja yhteisten arvojen jakaminen 

Vakuuttavan vision asettaminen: 

-Kyky käsitteellistää korkeampi visio 

-Kyky yhdistää menneisyyden tapahtumat nykypäivän trendeihin ja mahdollisiin 

tulevaisuuden skenaarioihin 

-Kyky luoda arvoa yhteisölle 
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Liite 3. Palvelevan johtajuuden piirremalli 

 

Valtaistaminen, kehittäminen ja suhteiden rakentaminen: 

-Valtuuksien, oikeuksien ja vapauksien antaminen 

-Itsenäiseen päätöksentekoon ja tiedonjakoon rohkaiseminen 

-Henkilökohtaiseen emotionaaliseen, älylliseen ja eettiseen kehittymiseen kannustaminen 

-Alaisten aktiivisen, aloitteellisen ja itseluottamuksellisen asenteen edistäminen ja 

henkilökohtaisen voiman tunteen luominen alaisille 

-Innovatiiviseen suoritukseen valmentaminen 

-Alaisten kykyjen ja kehittymisen tarpeiden havaitseminen 

-Muiden kehittäminen menestykseen persoonaallisesti, ammatillisesti ja henkisesti 

-Vastuun ja auktoriteetin siirtäminen alaisiin 

-Selkeiden ohjeiden ja rajojen tarjoaminen 

-Kykyjen kohdistaminen ja aktivointi 

-Yksilöllisen valmentamisen, mentoroinnin ja tuen tarjoaminen 

-Tehokkaan työskentely-ympäristön luominen: huolehtivan, tukevan, rohkaisevan ja tunnustavan 

ympäristön luominen 

-Tehokas kommunikointi alaisten kanssa laatuaikaa viettämällä tiedon jakamiseksi ja luomiseksi 

-Luottamuksellisten suhteiden rakentaminen 

Nöyryys, aitous, epäitsekkyys, hoitaminen ja vastuullistaminen: 

-Nöyrä asenne 

-Omien kykyjen asettaminen oikeisiin mittasuhteisiin 

-Korkea tietoisuus omista kyvyistä ja kehittymistarpeista 

-Oman rajallisuuden ja muiden ihmisten tarvitsemisen myöntäminen, avun pyytäminen 

-Muiden ihmisten tarpeiden asettaminen etusijalle 

-Pyrkimys helpottaa alaisten työtä 

-Alaisten tukeminen 

-Vakaus ja vaatimattomuus 

-Avoimuus oppimismahdollisuuksille 

-Ei itsensä väheksymistä, mutta keskittymistä enemmän muihin ihmisiin 

-Muiden kykyjen arvostaminen ja aktivoiminen 

-Tarvittavan tuen ja luottamuksen antaminen alaisille 

-Tunnustuksen antaminen muille, kun tehtävä on suoritettu onnistuneesti 

-Epäitsekäs käyttäytyminen, muiden palveleminen 

-Todellisen minuuden ilmaiseminen, sisäisten ajatusten, aikomusten, motivaation ja tunteiden 

näyttäminen 

-Vahvojen moraalisten periaatteiden noudattaminen 

-Aitous, lupausten täyttäminen, rehellisyys, herkkyys 

-Ammatillisten roolien jättäminen toissijaiseksi persoonan jälkeen 

-Avoimuus kritiikistä oppimiselle 

-Johdonmukainen käyttäytyminen 

-Halukkuus ottaa vastuu suuresta instituutiosta 

-Palvelemiseen keskittyminen kontrollin ja oman edun tavoittelun sijaan 

-Roolimallina toimiminen, muiden ohjeistaminen omalla esimerkillä 

-Positiivisen perinnön jättäminen 

-Vastuullinen käyttäytyminen 

-Vastuunottamisen odottaminen alaisilta 

-Läpinäkyvän toiminnan takaaminen 

-Suorituskyvyn seuraaminen 
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-Vastuun tuloksista antaminen yksilöille ja tiimeille 

-Selkeiden, yksilöllisiä kykyjä vastaavien odotusten asettaminen ja tiettäväksi tekeminen alaisille 

-Vapauden antaminen tietyissä raameissa tavoitteiden saavuttamiseksi 

Hyväksyntä ihmissuhteissa, myötätunto ja kuunteleminen: 

-Muiden ihmisten tunteiden ja lähtökohtien ymmärtäminen ja todeksi eläminen 

-Muiden tekemien virheiden unohtaminen kantamatta niistä kaunaa jatkossa 

-Hyvä empatiakyky 

-Kyky omaksua muiden ihmisten näkökulmia ja tuntea lämpöä, myötätuntoa ja anteeksiantoa 

heitä kohtaan, myös silloin, kun henkilö joutuu kohtaamaan loukkauksia, riitoja ja virheitä 

-Muista ihmisistä välittäminen, ystävällisyys, ehdottoman rakkauden osoittaminen 

-Muiden hyväksyminen ja arvostaminen sellaisina kuin he ovat 

-Muiden tarpeiden, toiveiden, potentiaalin ja henkisten mallien ymmärtäminen 

-Muiden palveleminen, hyvä kohteleminen ja asettaminen etusijalle 

-Luottamuksen ilmapiirin luominen 

-Yhteistyö ja yhteisten arvojen jakaminen 

-Kostonhimon puuttuminen 

-Emotionaalinen parantaminen: muiden auttamisen vaikeuksissa, muiden ammatillisesta 

terveydentilasta huolehtimisen, hienotunteisuus, auttamisen suhteiden korjaamisessa ja ihmisten 

eheytymisessä 

-Sitoutuminen aktiiviseen ja kunnioittavaan kuuntelemiseen 

-Kysymysten esittäminen tiedon luomiseksi 

-Ajan tarjoaminen pohdiskelua ja hiljaisuutta varten 

Rohkeus, rehellisyys, suunnan tarjoaminen ja vakuuttava visio: 

-Uskallus ottaa harkittuja riskejä 

-Uusien lähestymistapojen kokeileminen vanhoihin ongelmiin 

-Perinteisten työkäyttäytymismallien haastaminen 

-Innovointiin ja luovuuteen kannustaminen  

-Toimintaa ohjaaviin arvoihin ja vakaumukseen luottaminen 

-Alaisille sen selväksi tekeminen, mitä heiltä odotetaan 

-Oikean määrän vastuuta antaminen 

-Moraalisesti oikeiden asioiden puolustamisena negatiivisista vastustajista huolimatta 

-Eettinen käytös ja eettisen työilmapiirin luominen 

-Rehellisyys ja reiluus 

-Kyky käsitteellistää korkeampi visio, yhdistää menneisyyden tapahtumat nykypäivän trendeihin 

ja mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin sekä luoda arvoa yhteisölle 
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Liite 4. Aineistosta määritellyt ylä- ja alaluokat sekä pelkistetyt ilmaukset 

 

Yläluokka: Johtamiskäyttäytyminen ja vuorovaikutus 

Alaluokka: Havainnot 

johtamiskäyttäytymisetä 

Alaluokka: Koetut kehittämistarpeet 

seurakunnan johtamisessa 

Pelkistetyt ilmaukset:  

Esimiesten johtamistyylistä pidetään 

Johtaminen koetaan todella hyvänä 

Esimiehet ovat kaukana, vaikeaa tavoittaa 

suuren työmääränsä takia 

Esimiehet ovat luottavia ja uskovia 

Esimiehet odottavat, että tullaan kysymään, jos 

on epäselvää 

Esimiehet antavat rauhassa tehdä töitä 

Esimiesten avarakatseisuus, kaikille pyritään 

löytämään paikka, hyväksyvät kaikki 

Esimiehet ovat sallivia ja lempeitä 

Esimiehet ovat huumorintajuisia, lupsakoita, 

osaavat nauraa itselleen 

Esimiehet auttavat, ovat inhimillisiä, 

maanläheisiä, palvelevia 

Esimiehet ovat hyvin tavoitettavissa 

Esimiehet ovat sopiva sekoitus asioiden ja 

ihmisten johtamista 

Esimiehet osavat lukea ihmisiä 

Esimiesten jämpti organisointi 

Tasapuolisuus 

Tyytyväisyys ilmapiiriin 

Ilmapiiri avoin ja luotettava 

Työntekijä tuntee itsensä tärkeäksi 

Toisen osaamista arvostetaan ja kunnioitetaan 

Työkaveria tuetaan ja kannustetaan 

Selkeät roolit työpaikalla 

Solidaarinen työyhteisö 

Tiedotus toimii riittävän hyvin 

Tiimikokoukset toimivia 

Johtamista parannettu 

Työilmapiiriä parannettu 

Työntekijöistä pidetään huolta, tarjotaan 

virkistäytymistä 

Esimiehet eivät alista alaisia 

Esimiehet ovat tasavertaisia työntekijöiden 

kanssa 

Esimiehet ovat asiakeskeisiä, ottavat asiat 

asioina 

Esimiehet ajavat alaistensa asioita 

Esimiehet pitävät alaisten asioita tärkeinä 

Esimiehet tuovat rohkeasti myös vaikeita 

asioita keskusteltavaksi 

Pelkistetyt ilmaukset: 

Huono organisoituminen 

Prosesseja kirjoitettu ylös liian vähän, ei 

organisaation sisäisiä ohjeistuksia kovin 

moneen asiaan 

Väheksytään tiettyjä töitä 

Perustyötä ei arvosteta riittävästi 

Virastotyötä, perusorganisointia, paperitöitä, 

prosesseja, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä ei 

arvosteta riittävästi 

Perustyöltä aikaa vieviä kehittämistä, ideointia 

ja kampanjointia arvostetaan liikaa 

Tilojen toimimattomuus 

Ei yhtenäistä toimistokulttuuria, sen 

saneleminen ja keskusteluttaminen yhdessä 

Liian monta sisäistä viestintäkanavaa, ei 

johdonmukaista 

Virastotyössä paljon vaihtuvuutta 

Toivotaan, että voitaisiin vaikuttaa tuleviin 

uusiin tiloihin 

Hengellisyyttä toivotaan enemmän työntekoon 

Palautteen antaminen vaikeaa, toivotaan 

säännöllistä palautteenkeräysrutiinia 

Läpinäkyvyyttä toivotaan lisää 

Ei koettuja kehittämistarpeita 

Monipuolinen joukko, epäkohtiin ja ongelmiin 

tulisi puuttua viivyttelemättä ja jämäkästi 

Ajankäytölliset seikat: minkä verran aikaa on 

käytettävissä mihinkin 

Asiantuntijavastuun siirtyminen 

työntekijätasolle hajottaa keskittymistä 

Tiedonkulku, tiedon eteenpäin välittäminen 

Toiminnan rajoja ja kunkin roolia voisi 

selkeyttää 

Jako hengellisiin työntekijöihin ja tukitoimiin, 

näkyvään ja näkymättömään työhön: 

arvostuksen erilainen jakautuminen 

Toive tasapuolisesta arvostamisesta, kokemus 

yhdessä saman työn tekemisestä ja yhteisen 

asian tärkeydestä 

Esimiesten tulisi laskeutua enemmän 

työntekijän tasolle 

Esimiesten tulisi osoittaa enemmän 

myötätuntoa ja empatiaa 
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Esimies on esimies 

Esimieheen voi luottaa ja turvata 

Voi luottaa, että esimies hoitaa työnsä 

Työntekijä tietää, että häntä ja hänen 

tekemäänsä työtä tuetaan ylemmältä taholta 

Esimiehet ottavat hoitaakseen kaikki asiat, joita 

heiltä kysyy 

Esimiehet pitävät lupauksensa 

Johtamiskäyttäytyminen asiallista mutta rentoa, 

ajan tasalla olevaa, huolehtivaa, tarkkaa 

Johtamiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä 

Esimiesten tulisi vähentää käskyttämistä 

Esimiehistä ei tiedä, ovatko he enemmän 

työntekijöiden vai johtoryhmän puolella 

Esimiesten tulisi kiittää enemmän työntekijöitä 

Enemmän työntekijöiden aitoa kuuntelemista 

Esimiehet voisivat tutustua enemmän alaistensa 

työsisältöön ja arkiseen puurtamiseen 

Vielä enemmän kannustusta ja innostusta 

työntekijöiden ajatuksia ja ideoita kohtaan 

Tuttavallisempi suhde esimieheen 

Työntekijöiden arvostaminen ei ole aina 

tasapuolista 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta voisi parantaa 

Esimies voisi pyrkiä tuntemaan työntekijät 

paremmin ja näkyä paremmin 

 

Yläluokka: Palveleva johtajuus 

Alaluokka: 

Ihmisten 

valtaistaminen ja 

kehittäminen & 

suhteiden 

rakentaminen 

Alaluokka: 

Nöyryys, aitous & 

epäitsekkyys, 

hoitaminen ja 

vastuullistaminen 

Alaluokka: 

Hyväksyntä 

ihmissuhteissa, 

myötätunto & 

kuunteleminen 

Alaluokka: 

Rohkeus, rehellisyys 

ja suunnan 

tarjoaminen & 

vakuuttava visio 

Esimiehen vahva 

luottamus alaisiin 

Esimiehen kyky 

poimia ihmisiä 

parhaisiin rooleihin 

Esimiehen 

kannustaminen 

työntekijöitä 

käyttämään omia 

vahvuuksiaan 

Vapaus tehdä töitä 

itsenäisesti 

Esimies tukee ja 

kannustaa, antaa 

ideoida ja kehittää 

asioita 

Esimies kannustaa 

kehittämiseen ja 

ideoimiseen 

Esimieheltä saa 

nopeasti työn 

tekemisessä 

tarvittavat oikeudet 

Tyytyväisyys tiimiin 

Avara työyhteisö 

Esimies tarttuu 

keittiössä 

ensimmäisenä töihin 

Esimies voisi 

kiillottaa kaikkien 

työntekijöiden kengät, 

eikä siinä olisi mitään 

outoa 

Esimies pyytää 

avoimesti apua, kun 

oma osaaminen ei riitä 

Esimies inhimillinen, 

toivoo että häntä 

huomautetaan 

virheistä 

Esimies todella 

vaatimaton 

Esimies on 

samanlainen kaikille 

Esimiehen kutsumus 

saada työntekijät 

onnistumaan 

Esimies myöntää, jos 

on väärässä, myöntää 

tarvitsevansa apua, 

Esimies arvostaa 

muita ihmisiä, on 

avarakatseinen 

Esimieheltä saa aina 

vastauksen 

Esimies ottaa ajan ja 

kuuntelee, keskittyy 

asiaan ja ihmiseen 

Mitä tahansa asiaa 

esimiehelle, niin ei 

pelota mennä 

juttusille 

Esimies ei jyrää 

omia mielipiteitään 

Esimiehen kanssa 

voi puhua mistä vain 

Esimies unohtaa 

virheet 

Esimies huomioi 

ihmisten erilaiset 

elämäntilanteen 

Esimiehet ovat 

todella hyviä 

kuuntelemaan 

Esimies osaa 

kohdata ja kuunnella 

Esimies varovainen 

sanomaan, 

hienotunteinen 

Visiota voisi kirkastaa 

enemmän 

Esimiehet uskaltavat 

sanoa mielipiteensä 

Esimiehellä rohkeutta 

puuttua epäkohtiin 

Esimies uskaltaa tehdä 

ratkaisuja 

Esimiehet uskaltavat 

olla esimiehiä 

Julistaminen ja 

palveleminen ovat 

visioita 

Esimies heittäytyy 

pelkäämättä tilanteisiin 

Esimies antaa selkeät 

ohjeet, mitä työltä 

odotetaan 

Tärkeät asiat kerrotaan 

kaikille yhtä aikaa 

Reiluus 

Vastuu jakautuu joskus 

epätasaisesti 
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Matalahierarkinen 

työyhteisö 

Kaikki samalla 

viivalla 

Esimies antaa tilaa 

keksiä itse ratkaisuja 

ongelmiin 

Esimies antaa raamit, 

joiden sisällä saa 

toimia vapaasti 

Vapaus muuttaa 

vallitsevia käytäntöjä 

Työtä saa tehdä 

omalla persoonalla ja 

kyvyillä 

Omille toimille saa 

hyväksyntää ja tukea 

Päätöksiä saisi tehdä 

itse 

 

kysyy mieluummin 

kuin tekee itse väärin 

Esimies pysyttelee 

taka-alalla, antaa 

kunniaa muille 

Esimies ajaa 

työyhteisön 

hyvinvointia 

Esimies pyrkii 

helpottamaan alaisten 

työntekoa, tehdään 

toisten puolesta asioita 

Esimies toimii 

esimerkillisesti ja on 

hyvä roolimalli 

Esimies pitää 

lupaukset 

Esimies pitää alaisten 

puolta 

Esimies tulee 

sijaistamaan, jos 

muuta sijaista ei ole 

tarjolla 

Esimies jättää omat 

työnsä ja tulee 

auttamaan 

Esimies näyttää 

esimerkkiä ja vaatii 

sitä myös alaisilta 

Esimiehillä vahvat 

moraaliset periaatteet 

Esimiehet ajavat 

työyhteisön 

menestymistä 

Esimies 

empaattinen, 

kuuntelee toisen 

näkökulmaa 

Esimies 

oikeudenmukainen 

Esimies ottaa asiat 

asioina, keskittyy 

asiaan, ei tunteisiin 

Esimiehelle voi 

kertoa asian kuin 

asian 

Luottamus siihen, 

että esimies 

kuuntelee 

Esimiehellä on aina 

aikaa kuunnella 

Esimies ottaa 

alaistensa huolet 

vakavasti 

Esimiehet pyrkivät 

ottamaan 

työntekijöiden 

toiveet ja taidot 

huomioon 

päätöksenteossa 
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