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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten johtaja kokee oman erityisherkkyytensä raken-

tuneen ja ilmenevän ammatillisessa vuorovaikutuksessa alaisten kanssa. Erityisherkkyys on Elaine 

N. Aronin (2013) tunnistama hermostollinen ominaisuus ja persoonallisuuden piirre, jota kuvaa nor-

maalia herkempi reagointi ympäristön ärsykkeisiin. Erityisherkkyys ilmenee arviolta 15–20 prosen-

tilla väestöstä ja sitä on tutkittu 1990-luvulta lähtien (Aron & Aron 1997; Aron 2010). Tutkimus on 

keskittynyt myös työelämänäkökulmaan (mm. Aron 2010; Evers, Rasche & Schabracq 2008; Kelley 

2005), mutta huomio on ollut pääasiassa muualla kuin johtajissa. Myöskään viestinnän tutkimusta 

erityisherkkyydestä ei ole juurikaan tehty, vaikka erityisherkkyys ilmenee nimenomaan vuorovaiku-

tuksessa erilaisiin ympäristöihin (Aron 2013).  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten johtajat kokevat erityisherkkyyden rakentuneen osaksi 

johtajuuttaan ja miten erityisherkkyys ilmenee työpaikan vuorovaikutustilanteissa. Tutkimusongel-

maan haetaan vastausta seuraavien tutkimuskysymysten avulla: millaista erityisherkän johtajan sisäi-

nen puhe eli intrapersonaalinen viestintä on, miten erityisherkkyys näkyy johtajan vuorovaikutuk-

sessa ja työyhteisön vuorovaikutussuhteissa sekä työyhteisön haastavissa vuorovaikutustilanteissa. 

Tutkittavaa ilmiötä lähestytään konstruktivismin teorian ja suhteissa rakentuneen johtajuuden näkö-

kulman kautta, sillä ne pyrkivät selittämään yksilöiden kokemusten rakentumista vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa. 

Tutkimusmetodina käytettiin aineistolähtöistä, teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia. Tutkimus toteutet-

tiin laadullisella tutkimusmenetelmällä haastattelemalla viittä suomalaista erityisherkkää johtajaa. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmällä, ja haastattelukysymyk-

set oli jaettu seitsemään teemaan. Teemoilla selvitettiin esimerkiksi erityisherkkyyden rakentumista 

johtajan aiemmassa elämässä ja työympäristössä sekä heidän johtaja-johdettava-vuorovaikutussuh-

teitaan. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että erityisherkkyys on rakentunut osaksi erityisherkän johtajan 

identiteettiä jo lapsuudessa ja se näkyy johtajan elämässä myönteisiksi sekä kielteisiksi koetuilla ta-

voilla. Erityisherkkien johtajien myönteiset kokemukset erityisherkkyyden ilmenemisestä osoittivat, 

että he ovat kognitiivisesti kompleksisia yksilöitä eli taitavia huomioimaan erilaisten vuorovaikutus-

tilanteiden yksityiskohtia ja reagoimaan niihin tehokkaasti. Erityisherkät johtajat kokevatkin, että eri-

tyisherkkyys on ajoittaisista kielteisistä kokemuksista huolimatta vahvuus, jota he hyödyntävät vuo-

rovaikutuskäyttäytymisessään ja -suhteissaan.  

Tutkimuksen tulokset antavat tietoa aiemmin vähän tutkitusta ilmiöstä vuorovaikutuksen näkökul-

masta ja tutkimuksesta on hyötyä johtajuuden moninaisuuden ymmärtämiseksi. Erilaiset johtajuuden 

piirteet voidaan nähdä enemmänkin vahvuuksina, joita tulisi hyödyntää esimerkiksi työhyvinvoinnin 

lisäämiseksi työpaikoille. Avoimen viestintäkulttuurin luominen organisaatioihin on tämän tutkimuk-

sen pohjalta merkittävää sekä johtajien hyvinvoinnin että yhteiskuntamme johtamiskäsityksen raken-

tumisen kannalta.  

Avainsanat: Erityisherkkyys, johtamisviestintä, konstruktivismi, suhteissa rakentuva johtajuus, työ-

yhteisöviestintä 
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1 JOHDANTO 

Monimuotoisuus on yhä suuremmassa merkityksessä nykyisessä globaalissa maailmassa ja työelä-

mässä. Sen on huomattu olevan usein vahvuus työyhteisöille ja niissä toimiville tiimeille, mutta se 

asettaa myös omat haasteensa eri tasoilla toimiville johtajille (Chen 2011, 11). Yhdysvalloissa syntyi 

1980- ja 1990-lukujen taitteessa käsite monimuotoisuuden johtaminen (engl. Diversity management) 

kuvaamaan monimuotoisuuden huomioimista työelämässä (Gröschl 2011, 3). Perinteisesti esimer-

kiksi sosiaalipsykologian ja johtamisen tutkimuksessa monimuotoisuutta edustaviksi ominaisuuk-

siksi on Chanlantin ja Özbilginin (2017, 16) mukaan eroteltu muun muassa sukupuoli, uskonto, sek-

suaalinen suuntautuminen ja etnisyys. Nykyään monimuotoisuudeksi ymmärretään myös esimerkiksi 

persoonallisuuden piirteet, aiempi kokemus, terveydentila, arvot ja työnteon tavat (Työturvallisuus-

keskus 2021). Tutkimusta johtajan monimuotoisuudesta ei ole kuitenkaan tehty juuri lainkaan, vaan 

monimuotoisuuden johtamisen käsite ja opit ovat olleet osoitettuna usein johtotehtävissä toimivien 

ihmisten ohjenuoriksi. Esimerkiksi Chen (2011, 17) on kirjoittanut teoksensa Diversity Management: 

Theoretical Perspectives and Practical Approaches nimenomaan oppaaksi eri alojen johtajille. Myös 

Gröschl (2011) on käsitellyt monimuotoisuutta työntekijöiden näkökulmasta, kiinnittämättä huo-

miota niinkään johtajiin. Entä jos johtaja itse edustaa monimuotoisuutta? Miten se ilmenee hänen 

työssään, ja miten työyhteisön jäsenet reagoivat siihen? Tässä tutkimuksessa etsimme vastauksia näi-

hin kysymyksiin tutkimalla monimuotoisuuden ilmiötä johtajan itsensä näkökulmasta. 

Erityisherkkyyden voidaan ajatella olevan ihmisen monimuotoisuutta edustava psykologinen piirre 

ja erityisherkät ihmiset kuuluvatkin väestössä selvästi vähemmistöön. Tässä tutkielmassa tutkitaan 

erityisherkkyyden kokemuksen rakentumista ja ilmentymistä johtajan vuorovaikutuksessa. Erityis-

herkkyys (engl. Highly sensitivity) on Elaine N. Aronin tunnistama hermostollinen ominaisuus ja 

persoonallisuuden piirre (Aron 2013). Aron kehitti termin kuvaamaan yksilöiden tavallista herkem-

pää reagointia ympäristön ärsykkeisiin. Erityisherkkyyttä esiintyy arviolta noin 15–20 prosentilla ih-

misistä (Kagan 1994 ja Kristal 2005, Aronin 2010, 2 mukaan), mutta se ilmenee erityisherkissä ih-

misissä perin yksilöllisesti. Yleisimmin sitä kuvaa normaalia voimakkaampi emotionaalinen rea-

goivuus, ympäristön vivahteiden eli pienten yksityiskohtien herkempi havaitseminen, tiedon taval-

lista syvällisempi prosessointi sekä aistiherkkyys. (Aron 2013.) Sen yhteydestä johtajuuteen ja johta-

jien vuorovaikutukseen ei ole tehty tiedettävästi aiemmin tutkimusta, minkä vuoksi tutkimusai-

heemme on paitsi yhteiskunnallisesta myös tutkimusongelmallisesta näkökulmasta merkittävä.  
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Tutkielman tavoitteena on ymmärtää, miten johtajan kokemus omasta erityisherkkyydestä on raken-

tunut eletyssä ajassa osaksi johtajan roolia ja identiteettiä. Kiinnitämme huomion etenkin siihen, mi-

ten erityisherkkyys näkyy nykyisissä johtaja-alaissuhteissa, sillä johtajan vuorovaikutuksen pääteh-

täviin kuuluu interpersonaalisten eli kahdenkeskeisten johtaja-alaissuhteiden ylläpitäminen ja kehit-

täminen (Isotalus & Rajalahti 2017). Tutkimuksen päämääränä on myös selvittää, miten erityisherkät 

johtajat kuvailevat itseään johtajana sekä millaisia kokemuksia erityisherkkyyteen ja esimerkiksi sen 

ymmärtämiseen liittyy niin työyhteisöjen kuin myös yhteiskunnan näkökulmista. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on siten tuottaa tietoa ja lisätä ymmärrystä aiemmin vähän tutkitusta ja tunnistetusta 

ilmiöstä, jotta käsitykset johtajista ja työyhteisöjen moninaisuudesta voisivat laajentua.  

Tutkimuksen tarkoituksen merkityksellisyyttä lisää vanhojen, yksilökeskeisten johtamiskäsitysten 

osittainen pintansa pitävyys suomalaisissa työyhteisöissä. Nämä käsitykset tarjoavat vain kapea-alai-

sen katsauksen johtajuuteen, johtamisviestintään tai johtajille suotuisiin luonteenpiirteisiin. (mm. 

Hackman & Johnson 2009; Isotalus & Rajalahti 2017; Lämsä & Hautala 2005.) Johtajuuden moni-

naisuuden ymmärtämiseksi onkin keskeistä tuottaa tietoa erilaisista johtajista ja johtajan monipuoli-

sesta vuorovaikutuskäyttäytymisestä (Isotalus & Rajalahti 2017). Tässä tutkimuksessa johtajuutta lä-

hestytään yksilökeskeisten lähtökohtien sijaan suhteissa rakentuneen johtamiskäsityksen näkökul-

masta, jossa johtajuus ymmärretään vuorovaikutuksessa rakentuneeksi ja opeteltavissa olevaksi 

asiaksi, johon erilaiset ympäristöt vaikuttavat (Isotalus & Rajalahti 2017; Tienari & Meriläinen 2012). 

Lisäksi ilmiötä tutkitaan erityisherkkyyden EVÄS-mallin (mm. Aron & Aron 1997; Aron 2010; 

2013) sekä Delian (1977) kehittämän konstruktivismin teorian avulla. 

Tutkielma aloitetaan katsauksella johtajuuteen viestinnän viitekehyksessä. Sen jälkeen esitellään tut-

kielman teoreettiset lähtökohdat. Niitä ovat erityisherkkyyden määritelmä (Aron, 2013) ja siitä tuo-

tettu aiempi tutkimus sekä konstruktivismin teoria ja sen kaksi keskeistä käsitettä, henkilöön keskit-

tyneet sanomat ja kognitiivinen kompleksisuus (Delia 1977), joiden avulla tässä tutkielmassa tarkas-

tellaan johtajien viestintäkäyttäytymistä. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus avaa-

malla tarkemmin tutkimusongelmaa ja -kysymyksiä sekä kuvaamalla, miten aineistonkeruu ja ana-

lyysi käytännössä toteutettiin. Viidennessä luvussa siirrytään tarkastelemaan tutkimuksen avulla tuo-

tettuja tuloksia, minkä jälkeen tuloksia pohditaan teorioiden ja aiemman tutkimuksen valossa. Lo-

puksi esitetään arvio tästä tutkielmasta sekä jatkotutkimusehdotuksia, joiden kautta aihetta voidaan 

tarkastella tulevaisuudessa.  
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2 JOHTAJUUS VIESTINNÄN VIITEKEHYKSESSÄ 

2.1 Johtajan vuorovaikutus 

Johtajuus on vuorovaikutteista toimintaa (Hackman & Johnson 2009, 10), johon kuuluu erilaisia teh-

täviä ja vastuita (Tienari & Meriläinen 2012, 141) esimerkiksi työn tavoitteiden määrittelyä, vastuu-

alueiden jakamista ja tavoitteiden saavuttamisesta huolehtimista (Seeck 2012, 20). Johtaja voi johtaa 

koko organisaatiota tai sen tiettyä osaa (Law 2016, 202). Lisäksi johtajan työ sisältää paljon erilaisia 

vuorovaikutustehtäviä, jotka vaativat monipuolisia vuorovaikutustaitoja. Näitä tehtäviä ovat esimer-

kiksi neuvottelut, konfliktinratkaisutilanteet ja alaisten kuuntelu. (Isotalus & Rajalahti 2017, 50; Ju-

holin 2017, 134.)  

Hackmanin ja Johnsonin (2009, 12) mukaan johtajat on nähty aikaisemmin lähinnä toiminnan orga-

nisoijina tai resurssien suunnittelijoina. Tätä näkökulmaa johtajuudesta kutsutaan johtamiskirjallisuu-

dessa asioiden johtamiseksi (engl. management). Käsitystä johtajista suunnannäyttäjinä, innostajina 

ja pidemmän tähtäimen visioista viestijöinä kutsutaan puolestaan termillä ihmisten johtaminen (engl. 

leadership). (Hackman & Johnson 2009, 12–13; Lämsä & Hautala 2005, 207.) Lämsän ja Hautalan 

(2005, 207–208) mukaan johtaja tarvitsee onnistuakseen kuitenkin näitä molempia, eli kykyä johtaa 

sekä ihmisiä että asioita. Tässä tutkielmassa johtajan intra- ja interpersonaalisen vuorovaikutuksen 

tarkastelussa käytetään ihmisten johtamisen näkökulmaa.  

Viestinnän tutkimuksessa Hackman ja Johnson (2009, 11) ovat määritelleet johtajuuden ihmisten vä-

lisenä symbolisena vuorovaikutuksena. Määritelmässä johtajuus käsitetään yhteisöllisiä tavoitteita 

edistävänä toimintana sekä ihmisten välisenä suhteena (Lämsä ja Hautala 2005, 206). Viestinnälli-

sessä näkökulmassa johtajan vuorovaikutus nähdään koko organisaatioon merkittävästi vaikuttavana 

asiana, johon kytkeytyvät keskeisesti johtajan tiedolliset, taidolliset ja emotionaaliset vuorovaikutus-

taidot (Isotalus & Rajalahti 2017, 49–54; Juholin 2017, 133). Myös tässä tutkimuksessa johtajuus 

käsitetään nimenomaan vuorovaikutuksena, jolla on suuri merkitys koko työyhteisön toimintaan. Tut-

kielmassamme selvitämme, miten johtajan kokemus erityisherkkyydestä rakentuu ja ilmenee niin 

johtajan sisäisessä puheessa eli intrapersonaalisessa viestinnässä kuin myös kahdenvälisissä vuoro-

vaikutussuhteissa eli interpersonaalisessa viestinnässä työyhteisön sisällä. Olemme erityisesti kiin-
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nostuneita selvittämään, miten erityisherkkyys näkyy johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisessä ja mil-

laisia vaikutuksia johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisellä voi olla esimerkiksi organisaatiokulttuuriin 

tai työyhteisöjen ilmapiirin rakentumiseen. 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta johtajuus on kiinnostava tutkimuskohde, koska oli kyseessä min-

kälaisen organisaation tason tai rakenteen johtaja tahansa, liitetään heihin usein heidän asemansa pe-

rusteella monenlaisia odotuksia yhteiskunnan, organisaatioiden ja niissä työskentelevien ihmisten 

suunnilta (Tienari & Meriläinen 2012, 141). Myös johtajan viestintään kohdistetaan paljon erilaisia 

odotuksia (Juholin 2017, 133). Tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen on kuitenkin 

todettu olevan ala- ja työyhteisökohtaista. Siten eri aloilla odotukset ja arvostukset johtajan viestin-

täkäyttäytymiseen liittyen voivat vaihdella. Johtaja oppiikin usein tarvitsemansa ja häneltä odotetut 

vuorovaikutustaidot omassa työyhteisössään sosialisaation eli toisilta oppimisen prosessissa. (Isota-

lus & Rajalahti 2017, 33–34.) Johtajan vuorovaikutus rakentuu siis sosiaalisesti työyhteisön vuoro-

vaikutussuhteissa, mikä on yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista (Tienari & Meriläinen 2012, 116–

117). 

Olemme kiinnostuneita tässä tutkimuksessa siitä, miten erityisherkäksi itsensä identifioineet johtajat 

selviävät työ- ja liike-elämän asettamien odotusten ristipaineissa ja miten näihin odotuksiin vastaa-

minen tai vastaamattomuus ilmenee heidän vuorovaikutuksessaan. Aronin (2013, 143) mukaan liike-

elämä väheksyy erityisherkkiä ihmisiä ja erityisherkät sopivat huonosti liikemaailman ympäristöön, 

jossa käytetään esimerkiksi sodankäynnin ja uranuurtajien vertauskuvia. Pyrimmekin tutkimukses-

samme selvittämään, miten erityisherkät johtajat kokevat itse oman ammatti-identiteettinsä rakentu-

neen ja miten he kuvaavat erityisherkkyyden ilmentymistä omissa työyhteisöissään. Tutkimme, miten 

erilainen, valtavirrasta poikkeava johtajan erityispiirre ilmenee johtajan vuorovaikutuksessa sekä mi-

ten erityisherkät johtajat kokevat suhteensa johdettaviin (Aron 2013, 13–14). Koska johtajien ase-

maan liittyy paljon yhteiskunnallisia odotuksia, paineita ja stereotypioita, on tutkimuksemme keski-

össä äänen antaminen nimenomaan johtajille itselleen.  

2.2 Johtajuuden määritelmät ja suhteissa rakentunut johtajuus 

Johtajuutta on tutkittu paljon, mutta sen määritelmä on edelleen kiistelty (Hackman & Johnson 2009; 

Isotalus & Rajalahti 2017; Lämsä & Hautala 2005). Erilaiset johtajuuden teoriat tarkastelevat johta-

juutta ja johtajan vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista (Isotalus & Rajalahti 2017, 42). Koska 
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tässä tutkimuksessa selvitämme erityisherkän johtajan ammatillista vuorovaikutusta, ammennamme 

lähestymistapamme johtajuuteen Hackmanin ja Johnsonin (2009, 10–11) johtajuuden määritelmästä. 

Tämän määritelmän mukaan johtajuus voidaan jakaa neljään eri pääsuuntaukseen: johtajuuteen syn-

nynnäisinä piirteinä, toimintana, tekoina sekä yhteistoimintana.  

Johtajuus synnynnäisinä piirteinä on yksi johtajuustutkimuksen varhaisimmista johtajuuden määri-

telmistä (Hackman, Johnson 2009, 10). Isotaluksen ja Rajalahden (2017) mukaan vuorovaikutusosaa-

minen ei kuitenkaan ole synnynnäinen eli geneettinen ominaisuus, vaan enemmänkin opittavissa 

oleva taito. Johtajuus toimintana ymmärtää johtajuuden puolestaan tekoina, jotka tähtäävät yksilön 

tai ryhmän käyttäytymiseen vaikuttamiseen (Hackman & Johnson 2009, 10). Kolmas näkemys joh-

tajuudesta tekoina painottaa alaisten merkitystä, ja siinä johtajien nähdään organisoivan tietyn ryh-

män toimintaa. Näkemyksessä ajatellaan, että johtajat käyttävät vaikutusvaltaansa asetettujen tavoit-

teiden saavuttamiseen. (Hackman & Johnson 2009, 11.) Vuorovaikutuksen näkökulmasta edellä esi-

teltyjä kolmea määritelmää voidaan kritisoida niiden yksipuoleisuudesta ja suoraviivaisuudesta, sillä 

vuorovaikutus on lopulta suhteissa ilmenevä ja jatkuvasti muuttuva prosessi (Isotalus & Rajalahti 

2017, 16). 

Tässä tutkimuksessa käytetään Hackmanin ja Johnsonin (2009, 11) yhteistoiminnallisen johtajuuden 

näkökulmaa, jota voidaan kutsua myös suhteissa rakentuneeksi johtajuudeksi. Suhteissa rakentuva 

näkökulma korostaa ajatusta konstruktivistisuudesta eli sen mukaan käsityksemme maailmasta ja it-

sestämme on rakentunut jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Tienari & Meriläinen 

2012, 116–117.) Tarkastelemme johtajan ja johdettavan välistä viestintää siis jatkuvasti rakentuvana 

ja muuttuvana prosessina, johon suhteen molemmat osapuolet vaikuttavat (Isotalus & Rajalahti 2017, 

44–45). Tutkimuksessamme työyhteisöissä tapahtuvan vuorovaikutuksen ei siis nähdä kulkevan pe-

rinteisen byrokraattisen ja hierarkkisen johtamisnäkemyksen mukaan yksipuolisesti ylhäältä alaspäin, 

vaan enemmänkin relationaalisen vuorovaikutusteorian mukaan, jossa vuorovaikutussuhteen molem-

mat osapuolet vaikuttavat toisiinsa (Isotalus & Rajalahti 2017, 44–45; Seeck 2012, 98). Näin ollen 

suhteissa rakentuneen johtajuuden näkökulman mukaan vuorovaikutussuhteen molemmat osapuolet 

vaikuttavat myös toistensa käsityksiin siitä, millaista johtajuutta odotetaan ja arvostetaan (Tienari & 

Meriläinen 2012, 142–143). Johtajuus syntyy siis arkipäiväisissä, joskus huomaamattomissakin vuo-

rovaikutustilanteissa sekä niissä tuotetuissa sanallisissa ja sanattomissa viesteissä. 
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Suhteissa rakentuva näkökulma johtajuuteen eroaa yksilökeskeisestä näkökulmasta esimerkiksi siten, 

että siinä johtajuuden ei ajatella olevan yksilön ominaisuus tai suoritus, vaan sen rakentumiseen osal-

listuvat kaikki organisaation jäsenet (Tienari & Meriläinen 2012, 142). Näin ollen erityisherkkien 

johtajien ominaispiirteet vaikuttavat kyllä heidän ajatteluunsa ja toimintaansa, mutta se, miten johta-

juuden kokemus rakentuu, tapahtuu sosiaalisesti. Siten johtajan erityisherkkyys myös ilmenee hyvin 

yksilöllisesti erilaisissa työympäristöissä ja vuorovaikutussuhteissa. Ympäristömme vaikuttaakin 

merkittävästi siihen, miten ilmennämme persoonallisuutemme eri osa-alueita, kuten tämän tutkiel-

man kiinnostuksen kohdetta, erityisherkkyyttä (Keltikangas-Järvinen 2011). Tästä syystä suhteissa 

rakentuva näkökulma johtajuudesta tukee tutkielmamme viitekehystä parhaiten. 

2.3 Johtajan ammatti-identiteetti ja johtajuuskäsitykset muutoksessa  

Identiteetti määrittelee sen, millainen yksilön kokemus itsestään on. Se syntyy vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa ja siihen vaikuttaa esimerkiksi jäsenyys erilaisissa ryhmissä, kuten työpaikan tiimeissä 

tai harrastusporukoissa. Identiteetti jakautuu henkilökohtaiseen eli itse koettuun minään ja sosiaali-

seen minään, joka muodostuu muun muassa ympäristön palautteiden perusteella. (Twigger-Ross, Bo-

naiuto & Breakwell 2017.) Tässä tutkimuksessa selvitetään, millainen käsitys erityisherkillä johtajilla 

on omasta henkilökohtaisesta minästään ja miten ympärillä olevien ihmisten, kuten alaisten palautteet 

ja odotukset ovat vaikuttaneet heidän sosiaalisen minänsä rakentumiseen. Tutkimuksemme tutkii si-

ten suuremmassa yhteiskunnallisessa mittakaavassa sitä, millaisia johtajia arvostetaan, mitä johtajilta 

yhteiskunnassamme odotetaan ja miten valtavirrasta poikkeavat erityisherkät johtajat kokevat oman 

identiteettinsä suhteessa yhteiskunnan odotuksiin ja vaatimuksiin. Aikaisemmissa johtajan identiteet-

tiä käsittelevissä tutkimuksissa on tutkittu muun muassa akateemisten johtajien identiteetin raken-

netta (Herranen 2012), johtajan identiteettiä ja organisaatiorakenteen yhteensopivuutta (Varis 2012) 

sekä johtajan sosiaalista identiteettiä strategisena toimijana (Karkulehto 2011). Aiempaa tutkimusta 

erilaisten johtajien erityispiirteiden, etenkään erityisherkkyyden vaikutuksista johtajan ammatti-iden-

titeettiin ja vuorovaikutuskäyttäytymiseen ei kuitenkaan ole tiedettävästi tehty. 

Ropon (2011, 195) mukaan johtajiin ja tehokkuuteen on liitetty aiemmin tutkimuksessa ja yhteiskun-

nassa sankarillisia sekä kognitiivisen älykkyyden piirteitä. Stereotypiat ja myyttiset uskomukset ovat 

muokanneet käsitystä suomalaisesta johtajuudesta suorana, aikaansaavana sekä tehokkaana toimin-

tana, kuten Tienari ja Meriläinen (2012, 144) väittävät. Stereotyyppisissä käsityksissä hyvästä suo-
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malaisesta johtajasta ei siis ole kovinkaan paljoa sijaa esimerkiksi tunnetaidoille, kuten empatiaky-

vylle. Näitä käsityksiä hyvästä johtajuudesta uusinnetaan suhteissa rakentuneen näkökulman mukai-

sesti vuorovaikutuksessa. Näin ollen ihmiset rakentavat yhdessä työpaikoillaan edellä kuvattuja ste-

reotyyppisiä odotuksia siitä, millaista on hyvä johtajuus. (Tienari & Meriläinen 2012, 144.) Tutki-

muksessamme selvitämmekin, miten stereotypiat ja niistä muodostuneet yhteiskunnalliset odotukset 

ovat vaikuttaneet erityisherkän johtajan työidentiteetin rakentumiseen. 

Kiinnostus johtajien tunnetaitoihin on viime vuosikymmeninä noussut esiin johtamistutkimuksessa 

(mm. Little, Gooty & Williams 2016; Moin 2018; Thiel, Griffith & Connelly 2013). Isotalus ja Ra-

jalahti (2017, 50) mainitsevatkin yhdeksi johtajan vuorovaikutustaidoksi emotionaalisen tuen taidon. 

Toisaalta Isotaluksen ja Rajalahden (2017, 35) mukaan johtajan ammatillinen asema vaatii tietyn 

“neutraaliuden” säilyttämisen myös voimakkaasti tunteisiin käyvissä vuorovaikutustilanteissa työ-

paikoilla. Kultalahden ja Viitalan (2015, 101–114) tutkimus uudesta työntekijäsukupolvesta eli 1978–

1995 syntyneistä milleniaaleista osoittaa kuitenkin, että johtajat nähdään nykypäivän työelämässä 

suuressa roolissa työyhteisön kulttuurin rakentumisessa ja heiltä odotetaan esimerkiksi rohkaisemista 

ja arvostuksen ilmaisemista työntekijöitä kohtaan. Tehokkaan johtajan taitoihin onkin nykyisin lii-

tetty kyky tunnistaa, ilmentää ja tulkita erilaisia tunteita (Hackman & Johnson 2009, 27). Olemme 

tässä tutkimuksessa kiinnostuneita erilaisista johtajista ja siitä, miten vuorovaikutuksen suhdeulottu-

vuus, tunnetaidot ja empatiakyky vaikuttavat johtamiseen. Tutkimme sitä, millaisia normeja ja odo-

tuksia johtajien tunnetaitoihin liittyy ja mitä tapahtuu, jos näitä odotuksia rikotaan työyhteisöissä 

suuntaan tai toiseen. 

2.4 Työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet 

Työyhteisöissä syntyy aika-ajoin erilaisia kielteiseksi koettuja ristiriitatilanteita, joissa johtajilla on 

paljon vastuuta. Ristiriitatilanteita syntyy yleensä silloin, kun viestintä on ollut heikkoa tai vuorovai-

kutuksessa on ollut muita ongelmia. Onnistunut ristiriitatilanteiden selvitys vaatii usein johtajalta mo-

nenlaisia viestinnällisiä toimia ja taitoja, kuten esimerkiksi ristiriitatilanteiden sovittelua, jotta työyh-

teisö voi jatkaa toimintaansa taas tehokkaasti ja myönteisellä yhteishengellä. (esim. Pherman, 2011.) 

Tässä tutkielmassa tutkimme erityisherkkien johtajien roolia myös työyhteisöjen haastavissa vuoro-

vaikutustilanteissa sekä sitä, miten erityisherkkyys niissä ilmenee. Erityisherkät ihmiset kokevat 

usein arjesta poikkeavat, ylivoimaiset ja haastavat tilanteet erityisen voimakkaasti (Aron 2013, 15). 

Työyhteisön erityistilanteet voivat olla kelle tahansa johtajista uuvuttavia ja vaikeita, mutta johtajat 
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eroavat toisistaan siinä, miten he tulkitsevat työyhteisöstä kumpuavia haasteita sekä niiden stressaa-

vuutta (Marshall & Dewe 1997, Huhtalan ym. 2010, 4 mukaan). Siitä syystä selvitämme tutkimuk-

sessamme, miten johtajien erityisherkkyys ilmenee heidän toiminnassaan ja kuormittuneisuuden ko-

kemuksissaan työyhteisön haastavissa vuorovaikutustilanteissa. 

Haastaville työyhteisön vuorovaikutustilanteille ei ole tunnistettu yksittäistä määritelmää. Yleisim-

min sillä viitataan yhteisen tavoitteen eteen työskentelevien ihmisten välillä syntyviin haasteisiin tai 

erimielisyyksiin. (Oetzel & Ting-Toomey 2006, 235.) Esimerkiksi Bradley ja Campbell (2016) ku-

vaavat työyhteisön haastaviksi johdettaviksi vuorovaikutustilanteiksi vaikeita keskusteluja. Vaikeat 

keskustelut voivat olla joko vaikeiden ja haastavien tietojen vastaanottamista tai niiden jakamista. 

Tällaisia tilanteita johtajalle ovat esimerkiksi työntekijän siirrosta kertominen tai työntekijän kiusaa-

miskokemuksesta keskusteleminen. (Bradley & Campbell 2016, 443–444.) Vaikeille keskusteluille 

on tyypillistä, että keskustelussa mukana olevat tuntevat olonsa epämukavaksi (Tesser & Rosen 1975, 

Bradleyn & Campbellin 2016, 444 mukaan). Yhtenä vaikeana keskusteluna ja työyhteisöjen haasta-

vina vuorovaikutustilanteina voidaan nähdä myös konfliktit. Lipskyn ja Seeberin (2006, 362) mukaan 

useimmissa organisaatioissa syntyykin päivittäin erimielisyyksiä esimerkiksi arvoja, tavoitteita ja 

mielipiteitä kohtaan. Heidän mukaansa konflikteja voi syntyä myös, kun työyhteisön jäsenet ovat 

pettyneitä tai tyytymättömiä työyhteisön ihmissuhteisiin. 

Bradleyn ja Campbellin (2016) mukaan johtajan tehtäviin ja rooliin kuuluu työarjesta poikkeavien, 

haastaviksi tulkittavien tilanteiden ratkaisu tai niiden vieminen kohti ratkaisua. Lipskyn ja Seeberin 

(2006, 362) mukaan useimmissa organisaatioissa odotetaankin, että muodollinen auktoriteetti ratkai-

sisi syntyneen konfliktin, koska ilman auktoriteetin tukea konfliktit jäävät usein ratkaisematta. Yhä 

useammissa organisaatioissa onkin ymmärretty, että konflikteja, jotka vaikuttavat työyhteisön jäsen-

ten ja esihenkilöiden toimintaan, pitää johtaa. Monissa organisaatioissa ei kuitenkaan ole selkeitä 

ohjeita tai sääntöjä siihen, miten tai kuka konfliktia käytännössä vie eteenpäin. (Lipsky & Seeber 

2006, 363.) Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita selvittämään sitä, millaisia rooleja erityis-

herkillä johtajilla on haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja miten erityisherkkyys näkyy näissä roo-

leissa. 

Huhtala ym. (2010) tutkivat laadullisessa pilottitutkimuksessaan johtajien omia kokemuksia kohtaa-

mistaan eettisesti haastavista työnkuvaan liittyvistä tilanteista, ja niissä koetuista ristiriitakokemuk-

sista. Tutkimuksessa selvisi, että johtajat kohtaavat työssään usein haastavia ja eettistä harkintaa vaa-



13 

 

tivia tilanteita etenkin suhteessa alaisiin. Kuormittuneisuutta näissä tilanteissa johtajalle saattoi ai-

heuttaa esimerkiksi tunne siitä, ettei tiedä miten toimia tai jos toiminta oli ristiriidassa omia, henkilö-

kohtaisia arvoja kohtaan. (Huhtala ym. 2010.) Tutkielmamme kannalta on kiinnostavaa, että Huhtala 

ym. (2010) nostivat tutkimuksessaan esiin johtajan empaattisuuden. Koska johtaja-alaissuhteet ovat 

usein läheisempiä kuin vaikkapa johtaja-asiakassuhteet, eettisesti haastavat työyhteisön tilanteet voi-

vat asettaa johtajien kokeman myötätunnon ristiriitaiseen tilaan (Huhtala ym. 2010, 23). Useimmat 

erityisherkät ovat perin myötätuntoisia ihmisiä (Aron 2013), joten voidaan ajatella, että haastavissa 

tilanteissa toimiminen voi lisätä kuormittuneisuutta erityisesti heissä ristiriitaisten tunnekokemusten 

vuoksi. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa selvitetään haastavien vuorovaikutustilanteiden yhteydessä 

myös erityisherkkien johtajien kokemuksia niiden kuormittavuudesta ja näistä tilanteista palautumi-

sesta.  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

3.1 EVÄS-malli ja erityisherkkyys 

Erityisherkkyys (engl. Highly sensitivity) on Elaine N. Aronin tunnistama hermostollinen ominaisuus 

ja persoonallisuuden piirre, joka ilmenee tavallista herkempinä reagointeina ympäristön ärsykkeisiin 

(Kagan 1994 ja Kristal 2005, Aronin 2010, 2 mukaan). Aron tunnisti ominaisuuden 1990-luvulla 

(Aron 2013, 9–10) ja erityisherkkyydestä on tuotettu tutkimusta kasvavassa määrin siitä lähtien (mm. 

Acevedo ym. 2014; Greven ym 2019; Pluess ym. 2017). Erityisherkkyyttä ilmenee tiedettävästi noin 

15–20 prosentilla ihmisistä, saman verran naisissa ja miehissä (Kagan 1994 ja Kristal 2005, Aronin 

2010, 2 mukaan). Erityisherkkyys ei ole lääketieteellisesti tunnistettu, diagnosoitavissa oleva taipu-

mus, mutta siitä tuotettuun tutkimukseen ja tietoon tutustumalla yhä useammat yksilöt ovat löytäneet 

selittäviä tekijöitä omalle tavalleen reagoida ärsykkeisiin ja käsittää maailmaa (Aron 2010, 3–4).  

Erityisherkkyyden määritelmää voidaan tarkastella Aronin (2010, 45) kehittämän lyhennelmän 

DOES (engl. depth of processing, overarousability, emotional intensitivty, sensory sensitivity) kautta. 

Käytämme tässä tutkielmassa englanninkielisen DOES määritelmän sijaan vuonna 2013 julkaistun 

Erityisherkkä ihminen -kirjan suomennosta EVÄS (Aron 2013, 16–20), jonka avulla kuvailemme 

erityisherkkien johtajien erityisherkkyyskokemuksia seuraavissa luvuissa. EVÄS on Aronin (2013, 

21) mukaan hyvä yleispiirteinen kuvaus erityisherkkyyden yleisimmistä ilmenemismuodoista, jonka 

avulla erityisherkkyyden käsittäminen voi olla helpompaa. Toisaalta Aron (2010, 45; 2013, 21) pai-

nottaa teoksissaan ja tutkimuksissaan sitä, ettei erityisherkkä ihminen välttämättä toimi kaikissa ti-

lanteissa EVÄS-mallin mukaisesti. Lisäksi hänen mukaansa erityisherkkyyden ilmentymisessä on 

paljon eroja ihmisten välillä, sillä erityisherkkyyden ilmentymiseen vaikuttavat myös erilaiset tilan-

teet, tietyllä hetkellä koetut tunteet, muut ihmisen persoonallisuuden osat sekä elinympäristön vaiku-

tukset.  

EVÄS-lyhennelmän ensimmäinen kirjan E kuvaa erityisherkkien ihmisten emotionaalista rea-

goivuutta eli tunteiden, myönteisten ja kielteisten sellaisten, voimakkaampaa kokemista (Aron 2010, 

45). Erityisherkät ihmiset reagoivat siis usein erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin emotionaalisesti 

voimakkaammin kuin ei-erityisherkät ihmiset. Emotionaalinen reagoivuus voi näkyä erityisherkillä 

ihmisillä myös esimerkiksi kykynä tuntea normaalia voimakkaampaa myötätuntoa, eli empatiaa 
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muita ihmisiä kohtaan (Aron 2013, 17). Aronin (2013, 10) mukaan kyky kokea asioita emotionaali-

sesti voimakkaammin voi hyödyttää erityisherkkiä ihmisiä monessa mielessä, sillä voimakas emotio-

naalinen tunne-elämä voi edesauttaa esimerkiksi oppimista ja muilta huomaamatta jäävien asioiden 

havaitsemista. Johtamistutkimuksen puolella Hackman ja Johnson (2009, 27–29) mainitsevat yhdeksi 

hyvän johtajan piirteeksi emotionaalisen älykkyyden, joka on usein tärkeämpi menestymisen mittari 

kuin perinteiset älykkyyden mittarit. Emotionaalinen älykkyys tarkoittaa heidän mukaansa kykyä tun-

nistaa, kontrolloida ja ilmaista tunteita. Se tulee sitä tärkeämmäksi, mitä korkeammasta tehtävästä on 

kyse, sillä tällaiset roolit ovat kompleksisempia ja sisältävät enemmän vuorovaikutusta ihmisten vä-

lillä (Hackman & Johnson 2009, 27–29). Emotionaalinen reagoivuus on siis johtajan vuorovaikutuk-

sen näkökulmasta erityisen tärkeä ominaisuus.  

Aronin (2010, 45) EVÄS-mallin toinen kirjain V kuvastaa pienten yksityiskohtien eli vivahteiden 

tarkempaa havainnointia. Sen mukaan eritysherkät ihmiset tunnistavat usein ympäristöistä pieniä asi-

oita, jotka saattavat jäädä muilta huomaamatta (Aron 2013, 18–19). Aronin (2013, 18) mukaan eri-

tyisherkkien ihmisten taipumus havaita vivahteita normaalia herkemmin voi tuottaa heille sekä hyö-

tyä että haasteita vuorovaikutussuhteissaan. Herkkyys ympärillä oleville tiedoille voi esimerkiksi aut-

taa tunnistamaan muiden ihmisten kasvonilmeitä sekä muita eleitä tarkemmin ja vastaamaan niihin 

tehokkaasti. Toisaalta informaatioiden alati herkempi havaitseminen voi myös uuvuttaa erityisherkän 

ihmisen. (Aron 2013, 18.) Olemmekin tässä tutkimuksessa kiinnostuneita selvittämään, miten yksi-

tyiskohtaisesti erityisherkät johtajat analysoivat erilaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä ilmeneviä 

nonverbaalisia eli sanattomia ja verbaalisia eli sanallisia viestejä. 

EVÄS-lyhennelmän kolmas kirjain Ä kuvaa puolestaan aistillista herkkyyttä ärsykkeille ja niiden 

liiallisuudelle (Aron 2010, 45). Se voi näkyä esimerkiksi herkkyytenä voimakkaille äänille, tuok-

suille, valoille tai karheille pinnoille. Tämä ei tarkoita sitä, että erityisherkillä olisi poikkeuksellisesti 

muita paremmin tai tehokkaammin toimivat aistit, vaan heidän huomionsa kiinnittyy erilaisiin ympä-

ristötekijöihin herkemmin. Koska erityisherkät ihmiset kiinnittävät usein tavallista herkemmin huo-

miota ympäristössä oleviin asioihin, voivat ne myös ylivoimaisuudellaan stressata ja siten kuormittaa 

heitä nopeammin. (Aron 2013, 19–20.)  

Määritelmän viimeinen kirjan S merkitsee useimmille erityisherkille ihmisille tyypillistä kognitiivista 

taipumusta prosessoida tietoa perustavanlaatuisesti ja syvällisesti (Aron 2010, 45). Syvällinen tiedon 

prosessointi voi ilmetä erityisherkkien ihmisten elämässä esimerkiksi muutosvastaisuutena tai hi-
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taampana sopeutumisena muutostilanteisiin. Syvällinen käsittely voi tarkoittaa myös sitä, että esimer-

kiksi päätösten tekeminen voi vaatia erityisherkiltä ihmisiltä enemmän aikaa ja prosessointia. Lisäksi 

tiedon syvälliseen käsittelyyn liittyy aiempien tapahtumien pohtiminen ja analysoiminen sekä omien 

havaintojen vertaaminen niihin tai muihin vastaaviin kokemuksiin. (Aron 2013, 20.) Olemmekin tut-

kielmassamme kiinnostuneita selvittämään, miten erityisherkkien johtajien tiedon syvällinen proses-

sointi näkyy heidän vuorovaikutuskäyttäytymisessään. 

E. Aronin ja A. Aronin (1997) kehittämä testi Are you highly sensitive person (HSP scale) voi auttaa 

erityisherkkyyden tunnistamisessa. Erityisherkkyydelle tärkeimpänä mittarina voidaan kuitenkin pi-

tää yksilön omaa, henkilökohtaista kokemusta erityisherkkyydestä. (Aron 2013.) Tässä tutkimuksessa 

tutkimme erityisherkkiä johtajia, jotka ovat itse tunnistaneet piirteen itsessään ja määritelleet itsensä 

erityisherkiksi yksilöiksi. Emme siis diagnosoi haastateltaviamme, emmekä edellytä haastateltavilta 

esimerkiksi edellä mainitun testin tekemistä. 

Erityisherkkien ihmisten kokemukset itsestä voidaan nähdä hyvin sosiaalisesti rakentuneina, sillä 

toisten ihmisten palautteet heidän ominaisuudestaan ovat muokanneet heidän käsitystään erityisherk-

kyydestään. Osa erityisherkistä ihmisistä on hyväksynyt leiman esimerkiksi ujosta, arasta ja erilai-

sesta ihmisestä ja useat erityisherkät ovat joutuneet piilottamaan ominaisuuttaan leimatuksi tulemisen 

pelossa, mukautuen elinympäristöissä oleviin vuorovaikutustapoihin ja -tyyleihin. Jotkut erityisher-

kät ihmiset ovat ajatelleet olevansa täysin hulluja, monimutkaisilta tuntuvien tunne- ja reagointitapo-

jensa kanssa. (Aron 2013, 13–15.) Siksi tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä eri-

tyisherkkien ihmisten vuorovaikutuksesta tutkimalla erityisherkkiä johtajia. Ärsykkeille herkkien ih-

misten osuus väestöstä on noin viidesosa (Aron 2013, 36), joten on tärkeää, että ymmärrystä erityis-

herkistä ihmisistä ja heidän kokemuksistaan lisätään yhteiskunnassamme. Erityisen merkityksellistä 

ymmärryksen lisääminen on johtajien ammattiryhmän kohdalla, sillä heihin on usein yhteiskunnassa 

liitetty stereotyyppisesti herkkyydelle päinvastaisia ominaisuuksia, kuten suoruutta ja puhdasta ratio-

naalista älykkyyttä (Tienari & Vaara 2004, 102) tuomatta esiin esimerkiksi emotionaalista älykkyyttä. 

Feminiinisyyteen liitetyt pehmeät arvot, jollaisena myös herkkyyttä voidaan pitää, on nähty suoma-

laisessa liike-elämässä pitkään heikkoutena (esim. Lämsä ym. 2014; Seeck 2012; Tienari & Vaara 

2004). Siksi selvitämme tutkimuksessamme, millaisena johtajat itse kokevat erityisherkkyytensä am-

matissaan. 
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3.2 Aiempi tutkimus erityisherkistä johtajista viestinnän viitekehyksessä 

Erityisherkkiä ihmisiä on tutkittu 1990-luvulta lähtien (mm. Acevedo ym. 2014; Greven ym. 2019; 

Pluess ym. 2017), mutta verrattain vähän Suomessa. Aikaisemmin erityisherkkyydelle ominaisia il-

mentymiä tutkittiin lähinnä herkkyys-, aistiherkkyys- ja temperamenttitutkimuksen kautta (esim. 

Thomas ja Chess 1977; Kinneaely & Fuiek 1999). Työelämän kontekstissa erityisherkkyyttä on tut-

kittu jonkin verran muun muassa kutsumusammattien näkökulmasta (Aron 2013, 132–133). Kasvava 

kiinnostus erityisherkkyyden tutkimiseen näkyy myös suomalaisissa yliopistoissa, joissa on tuotettu 

viime vuosina opinnäytetöitä erityisherkkyydestä työelämässä (Karppinen, 2017; Suomalainen 2019) 

ja erityisherkkyyden suhteesta työhyvinvointiin (Leinonen & Pakkala 2020; Stång 2020).  

Aronin (2010, 176) mukaan erityisherkät pärjäävät usein hyvin tehtävissä, jotka vaativat strategista 

ajattelua, kouluttamista, konsultoimista sekä ongelmanratkaisukykyä. Nämä ovat ominaisuuksia, 

jotka mainitaan usein myös johtamiskirjallisuudessa johtajan tarvitsemina taitoina (mm. Hackman & 

Johnson 2009; Isotalus & Rajalahti 2017; Lämsä & Hautala 2005). Aron (2010; 2013) onkin mainin-

nut erityisherkkien työelämää koskevissa tutkimuksissaan yhtenä ammattiryhmänä johtajat. Erillistä 

johtajiin keskittynyttä erityisherkkyyden tutkimusta ei kuitenkaan ole tiedettävästi tehty, vaan tutki-

mus on keskittynyt esimerkiksi siihen, miten johtajat voivat tukea erityisherkkien alaisten emotionaa-

lista viestintää (Aron 2013). Olemmekin tässä tutkimuksessa kiinnostuneita tutkimaan erityisherk-

kyyttä sekä ympäristön ja herkkyyden vuorovaikutusta aiemmin vähän tutkitussa johtajuuden kon-

tekstissa. 

Aiempaa viestinnän tieteenalan tutkimusta erityisherkkyydestä ei ole myöskään tiedettävästi tehty, 

vaikka erityisherkkyys ilmenee vuorovaikutuksessa erilaisiin ympäristöihin ja niissä oleviin ärsyk-

keisiin (Aron 2013). Olemmekin tutkimuksessamme kiinnostuneita siitä, miten vuorovaikutuksessa 

eli suhteissa rakennetut toimintatavat ja sosiaaliset ympäristöt vaikuttavat erityisherkkyyden ilmen-

tymiseen johtajan roolissa. Selvitämme, miten johtajat itse hahmottavat sekä ilmentävät erityisherk-

kyyttään ja kuinka hyväksyttyä sen näyttäminen johtajan roolissa hänen omassa työyhteisössään on. 

Erilaisten yksilökeskeisten vuorovaikutusteorioiden kautta voisi saada kiinnostavia näkökulmia eri-

tyisherkkyyden sekä intra- ja interpersonaalisen vuorovaikutuksen yhteydestä. Esimerkiksi viestin-

nän kokoamisen teoria (engl. Action assembly theory, AAT) antaa näkökulmia siihen, kuinka ihminen 

luo viestintäänsä aikaisempien muistojen ja nykyhetken tietojen kautta (Greene 1984, 292–293). Ta-

voite-suunnitelma-toimintateoria (engl. Goals-plans-action theory, GPA) puolestaan voisi selittää 
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sitä, miten erityisherkät ihmiset suunnittelevat viestintäänsä ja kuinka sillä tähdätään asenteiden sekä 

käyttäytymisen muuttamiseen (Dillard 2008, 65–76). Teoria voisi antaa kiinnostavia näkökulmia 

myös useille erityisherkille tyypilliseen myötätuntoiseen ja muut huomioon ottavaan toimintaan 

(Aron 2013, 10). James M. Honeycuttin (2008, 77–85) kehittämä kuvitellun vuorovaikutuksen teoria 

(engl. Imagined interaction theory) tarjoaa puolestaan näkökulmia itsensä kuvitteluun eri vuorovai-

kutustilanteisiin. Aronin (2013, 20) mukaan erityisherkät yksilöt ovat tässä usein erityisen taitavia, 

koska he prosessoivat ympäristöstä saatua tietoa syvällisemmin.  

Edellä mainittujen yksilökeskeisten vuorovaikutusteorioiden voidaan nähdä tarkastelevan yksilöllis-

ten ja objektiivisesti havaittavien persoonallisuuden osien vaikutuksia viestintään. Teoriat antavat 

kiinnostavia näkökulmia intrapersonaalisten eli yksilöllisten vuorovaikutuksen mallien, kuten ajatte-

lun, viestinnän suunnittelun ja toiminnan erojen tarkasteluun. Nämä ja muut yksilökeskeiset vuoro-

vaikutusteoriat eivät kuitenkaan tarjoa tarpeeksi laajaa katsausta tutkimusongelmamme eli erityis-

herkkien johtajien vuorovaikutuksen rakentumisen ja ilmentymisen tarkasteluun. Ne eivät tarjoa tar-

peeksi laajaa teoriapohjaa esimerkiksi aiempien kokemusten, perimän ja nykyhetken keskinäiseen, 

monimutkaiseen ja alati muuttuvaan vuorovaikutukseen, mikä suhteissa rakentuvan johtajuusnäkö-

kulman mukaan vaikuttaa johtajien ja alaisten väliseen vuorovaikutukseen sekä toimintaan (Tienari 

& Meriläinen 2012). Koska viestinnän tieteenalan tutkimusta erityisherkistä johtajista ei ole tiedettä-

västi aikaisemmin tehty, haluamme saada siitä mahdollisimman kattavan, erilaisia johtajan vuorovai-

kutussuhteita ja -tilanteita tarkastelevan kuvan. Kaikista kattavimmin viestinnän moniulotteisuutta, 

aikaisempien kokemusten ja persoonallisuuden vaikutusta sekä yksilöllistä maailman ja itsen tarkas-

telutapaa kuvaakin viestinnän teoria konstruktivismi.  

3.3 Konstruktivismin näkökulma erityisherkkien johtajien vuorovaikutukseen 

Konstruktivismi on Jesse Delian ja hänen tutkimusryhmänsä 1970-luvulla kehittämä viestinnän teoria 

(Burleson & Rack 2008, 52). Konstruktivismin teoria pyrkii selittämään ihmisten yksilöllisiä vuoro-

vaikutustaitoja hyvin laaja-alaisesti (Delia 1977). Se pyrkii kuvailemaan esimerkiksi, miten vuoro-

vaikutustaitomme vaikuttavat sekä erilaisten viestien tuottamiseen että vastaanottamiseen ja siten 

vuorovaikutuksen sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen (Burleson 2011, 27–28). Konstruktivis-

min teorian mukaan reagoimme ympäristöstä kumpuaviin tietoihin ja ärsykkeisiin yksilöllisesti, ajan 

mittaan rakentuneiden konstruktioidemme kautta (Delia 1977, 69). Täten teoria ymmärtää konstruk-
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tioiden rakentumisen niin, että esimerkiksi lapsuudessa opitut viestintätaidot ja tavat reagoida vuoro-

vaikutukseen voivat heijastua vielä aikuisuudessa. Konstruktiot voivat olla siis tiedostettuja tai tie-

dostamattomia muistoja aikaisemmista viestintätilanteista ja niissä tapahtuneesta toiminnasta. Ne voi-

vat olla myös biologisperäisiä taipumuksia tai ominaisuuksia. (Burleson 2011, 28.)  

Teorian soveltuvuutta 2000-luvulla tutkineen Brant R. Burlesonin (2011, 28) mukaan konstruktivismi 

tarkastelee etenkin neljää viestinnän prosessia: verbaalisten ja nonverbaalisten viestien tuottamista, 

kuuntelemista, vuorovaikutuksen koordinoimista eli synkronoimista muuhun käyttäytymiseen sopi-

vammaksi ja sosiaalista havainnoimista. Se, kuinka taitavasti ja tarkoituksenmukaisesti osaamme 

tuottaa näitä edellä mainittuja viestintäprosesseja, riippuu muun muassa aikaisemmista kokemuksista 

ja tiedoista (Delia 1977, 70–71). Konstruktivismin avulla olemme kiinnostuneita selvittämään tutki-

muksessamme nimenomaan sitä, miten erityisherkkien johtajien kokemus itsestä ja omista vuorovai-

kutustavoista on rakentunut aikaisempien kokemusten perusteella ja miten nämä konstruktiot näkyvät 

nykyisin heidän vuorovaikutuskäyttäytymisessään. 

Teorian mukaan mitä enemmän ihmisellä on interpersonaalisia konstruktioita, sitä kognitiivisesti 

kompleksisempi hän on (Delia 1977, 71–72). Kognitiivinen kompleksisuus (engl. cognitive comple-

xity) kuvaa yksilön kykyä havainnoida vuorovaikutustilanteita ja -suhteita laaja-alaisesti sekä mu-

kauttaa toimintaa erilaisten sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kognitiivisesti kompleksisilla 

ihmisillä on myös kyky rakentaa aiempien konstruktioidensa pohjalta tehokkaita ja tarkoituksenmu-

kaisia viestejä tiettyihin viestintätilanteisiin ja -suhteisiin. Täten kongitiivisesti kompleksiset ihmiset 

ovat usein lahjakkaita vastaviestijän asemaan asettumisessa eli he ovat kyvykkäitä ottamaan haltuun 

erilaisia rooleja ja rakentamaan yksilöllisiä viestejä. Konstruktivismin teorian mukaan kognitiivisesti 

kompleksiset ihmiset ovat siis yleisesti lahjakkaita viestijöitä. (Burleson & Rack 2008, 57–59.) Aro-

nin (2010) mukaan erityisherkät ihmiset ovatkin lahjakkaita tunnistamaan vuorovaikutuksessa olevia 

rakennelmia ja vastaamaan niihin sopeuttamalla omaa viestintäänsä. Olemmekin tutkimuksessamme 

kiinnostuneita selvittämään, miten kognitiivisesti kompleksisia erityisherkät johtajat ovat. 

Aronin (2010; 2013, 16–20) kehittämän EVÄS-määritelmän mukaan erityisherkille ihmisille on 

myös tyypillistä esimerkiksi tarkastella erilaisia ympäristön vivahteita tarkasti ja ottaa muut ihmiset 

huomioon. Erityisherkät ihmiset ovat Aronin (2013, 20, 30) mukaan usein lahjakkaita tekemään toi-

sen ihmisen olon mahdollisimman hyväksi, käyttämällä erilaisia henkilöön keskittyneitä sanomia. 

Konstruktivismin teorian toisella keskeisellä käsitteellä, eli henkilöön keskittyneillä sanomilla (engl. 
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people-centered messages) tarkoitetaan ihmisen kykyä ottaa huomioon esimerkiksi vuorovaikutuk-

sen tunne- ja suhdeulottuvuus viestien muodostamisessa. Siten ihminen, joka on taitava luomaan hen-

kilöön keskittyneitä sanomia, on myös taitava sopeuttamaan omaa viestintäänsä erilaisiin tilanteisiin 

sopivaksi. (Burleson & Rack 2008, 57–58.) Tutkimuksessamme selvitämmekin, miten erityisherkät 

johtajat havainnoivat sosiaalisesti muita vuorovaikutuksen osapuolia ja kuinka tarkoituksenmukai-

sesti he osaavat tuottaa verbaalisia ja nonverbaalisia viestejä. Burlesonin ja Rackin (2008, 59–60) 

mukaan konstruktioiden luominen ja sitä kautta kognitiivinen kompleksisuus sekä viestintätaidot ovat 

yhteydessä ikään. Heidän mukaansa mitä enemmän lapsella on konstruktioita tarjolla erilaisten ih-

misten kuvailuun, sitä taitavampi hän on luomaan esimerkiksi henkilöön keskittyneitä sanomia. Tämä 

sopii myös Aronin (2013, 15) ajatukseen erityisherkkyydestä perinnöllisenä piirteenä, sillä erityis-

herkkyyden on todettu hänen mukaansa ilmenevän jo lapsuudessa.  

Burlesonin (2011, 28) määrittelemien konstruktivismin päätutkimuskohteiden, kuten vuorovaikutuk-

sen synkronoimisen muuhun käyttäytymiseen sopivaksi ja sosiaalisen havainnoinnin voidaan nähdä 

sopivan myös useille erityisherkille tyypillisiin taipumuksiin, kuten syvälliseen ajatteluun, myötätun-

toon ja ympäristön havainnointiin (Aron 2013, 16–20). Konstruktivismin voidaan siis nähdä tutkivan 

useita erityisherkille tyypillisiä ominaisuuksia: korkeaa kognitiivista kompleksisuutta ja kykyä tehdä 

henkilöön keskittyneitä sanomia. Tarkastelemmekin tässä tutkimuksessa erityisherkkien johtajien 

vuorovaikutuksen sosiaalista rakentumista ja ilmenemistä konstruktivismin teorian viitekehyksessä. 

Tutkimme, miten erityisherkät johtajat ovat luoneet intrapersonaalisia konstruktioita itsestään suh-

teessa ympäristöönsä ja miten nämä konstruktiot ilmenevät heidän vuorovaikutuskäyttäytymisessään 

työpaikalla. Selvitämme myös, miten erityisherkkien johtajien elämän aikana rakentuneet konstruk-

tiot vaikuttavat heidän käsityksiinsä itsestään johtajana. 

Tässä tutkielmassa testataan konstruktivismin ja sen käsitteiden soveltuvuutta erityisherkkien johta-

jien vuorovaikutustaitojen ja -suhteiden analysoimiseen. Konstruktivismi on hyvin laaja ja joustava 

viestinnän teoria, joten sitä voidaan soveltaa monenlaisiin viestintätilanteisiin sekä erilaisten tutki-

musaiheiden testaamiseen. Sen avulla voidaan tarkastella ihmisten viestintätaitoja ja -käyttäytymistä 

sekä viestinnällisten taitojen oppimista, kuten tässäkin tutkielmassa tehdään. Burlesonin ja Rackin 

(2008, 60) mukaan yksi teorian rajoitteista on kuitenkin se, ettei sitä ole vielä käytetty tarpeeksi laa-

jasti näiden ilmiöiden tutkimiseen, joten jatkotutkimukselle viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteen-

alalla on tilaa. Konstruktivismin teoriaa on kritisoitu myös siitä, ettei se anna vastauksia siihen, mitä 

prosesseja henkilöön keskittyneiden sanomien luomisessa käytetään ja millä tavalla konstruktiot lo-
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pulta vaikuttavat näihin prosesseihin. (Burleson & Rack 2008, 60.) Lisäksi teoriaa on kritisoitu mus-

tavalkoisesta johtopäätöksestä, jonka mukaan korkea kognitiivinen kompleksisuus ja kyky tehdä hen-

kilöön keskittyneitä sanomia tarkoittaa, että ihminen on taitava ja tehokas viestijä. Näin ollen teoria 

sivuuttaa vuorovaikutustaitojen eettisen näkökulman jättämällä huomioimatta esimerkiksi viestin-

nässä tukea tarvitsevat ihmiset ja luomalla kahtiajakoa taitavien ja ei-taitavien välille. (Griffin 2009, 

107.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Edellisissä luvuissa tarkasteltiin erityisherkkyyden ja johtajuuden määritelmiä sekä todettiin, että eri-

tyisherkistä johtajista on tehty aiemmin vain vähän, miltei olemattomasti tutkimusta. Lisäksi syven-

nyttiin konstruktivismin vuorovaikutusteoriaan sekä sen alakäsitteisiin, kognitiiviseen kompleksisuu-

teen ja henkilöön keskittyneisiin sanomiin. Näitä käsitteitä ja teoriaa testataan tässä tutkielmassa eri-

tyisherkkien johtajien intra- ja interpersonaalisen vuorovaikutuksen selitysmallina. Tässä luvussa esi-

tellään tämän tutkimuksen tutkimusongelma ja -kysymykset. Sen jälkeen kerrotaan tarkemmin tutki-

muksen toteutuksesta ja metodologiavalinnoista. 

4.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Aiemmin esiteltyjen konstruktivismin teorian ja suhteissa rakentuneen johtajuuden näkökulman mu-

kaan rakennamme todellisuutta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Rakennamme siis vuorovaiku-

tuksessa myös erilaisia odotuksia ja käsityksiä siitä, millaista toivottu toiminta on esimerkiksi tie-

tyissä ammateissa, kuten johtajuudessa. (Delia 1977, 66–67; Tienari & Meriläinen 2012, 144.) Tästä 

syystä tämän tutkimuksen tutkimuskysymys on merkittävä myös laajemmassa yhteiskunnallisessa 

viitekehyksessä. Työelämän standardit on usein asetettu valtavirralle, jolloin erityisherkkien ihmisten 

on haastavaa sopeutua työelämän heille asettamiin vaatimuksiin (Aron 2010, 176). Käsitykset tun-

teettomasta ja tavoitteellisesta johtajasta ovat suomalaisessa yhteiskunnassa historian saatossa muo-

dostaneet syvän, kansallisen uskomuksen eli sosiaalisen konstruktion siitä, millainen on arvostettava 

johtaja (Delia 1977; Seeck 2012, 20). Aronin (2010, 178) mukaan erityisherkät johtajat joutuvatkin 

usein ponnistelemaan esimerkiksi omien näkökulmien esiintuomiseksi muita johtajia enemmän, jotta 

heitä ei leimattaisi heikoiksi tai vähemmän älykkäiksi. 

Tutkiessaan erityisherkkyyttä Aron (2010, 178; 2013, 143) on todennut, etteivät erityisherkät ihmiset 

sovi omien erityispiirteidensä vuoksi rohkean ja röyhkeän johtajan stereotyyppiin. Tämä on nähtävillä 

etenkin suomalaisessa liike-elämässä, johon on syntynyt armeijan johtamiskulttuurin myötä käsityk-

siä uranuurtajista ja sodankäynnistä (Seeck 2012, 20). Seeckin (2012, 102) mukaan etenkin Suomessa 

johtajan auktoriteettia korostaneen taylorismin opit ovat edelleen sitkeästi näkyvissä organisaatioissa 

ja useat monikansalliset suuryritykset pohjaavat yhä nykypäivänäkin toimintaansa taylorismin aja-

tuksiin. Tähän viitekehykseen peilaten voidaankin pohtia, miten valtaa ja muiden kontrolloimista 
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karttavat erityisherkät ihmiset (Aron 2010, 178) sopivat edellä mainittuun suomalaiseen, sosiaalisesti 

rakentuneeseen konstruktioon johtamisesta. Millaisena he kokevat yhteiskunnan odotukset tai alais-

ten arvostukset hyvästä johtajuudesta? 

Johtamista koskevaa tutkimusta on kritisoitu esimerkiksi tunteiden merkitystä vähättelevästä näkö-

kulmasta (Lämsä & Hautala 2005, 55). Erityisherkät ihmiset ovat tyypillisesti paitsi voimakkaasti 

emotionaalisesti reagoivia, myös herkkiä tunnistamaan ympäristönsä vivahteita. Sen vuoksi he ovat 

usein huomaavaisempia muiden ihmisten tunteita kohtaan. (Aron 2010; 2013.) Hackmanin ja John-

sonin (2009, 27) mukaan tehokkaat johtajat omaavat erityisherkille ihmisille tyypillisen kyvyn jakaa 

omia tunteita ja vastata muiden emootioihin rationaalisen päättelytaidon lisäksi. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme kriittisesti perinteisiä johtajuuden teorioita, kuten taylorismia 

sekä vallitsevia, suhteissa rakentuneita stereotypioita pätevästä johtajasta. Tämän tutkimuksen tavoit-

teena on selvittää, miten johtajan erityisherkkyys todellisuudessa näkyy heidän vuorovaikutussuh-

teissaan alaistensa kanssa. Millaisena johtajat kokevat erityisherkkyytensä omassa asemassaan ja työ-

yhteisössään? Miten johtajat ilmentävät erityisherkkyyttään työympäristössään – piilottamalla vai 

näyttämällä ominaisuuksiaan? Täten tämän tutkimuksen tutkimusongelma on: 

Miten johtaja kokee oman erityisherkkyytensä rakentuvan ja ilmenevän vuorovaikutuksessa 

alaisten kanssa? 

Suhteissa rakentuvan näkökulman mukaan käsityksemme itsestämme on rakentunut sosiaalisesti vuo-

rovaikutuksessa muiden kanssa (Tienari & Meriläinen 2012). Myös Keltikangas-Järvisen (2011) mu-

kaan persoonallisuutemme on rakentunut synnynnäisen temperamenttimme ja elinympäristömme 

vuorovaikutuksen myötä. Näin ollen erityisherkkien ihmisten persoonallisuuteen on vaikuttanut hei-

dän synnynnäisen erityisherkkyyden piirteensä (Aron 2013, 15) lisäksi se, miten ympäristö on suh-

tautunut tähän piirteeseen ja millaista palautetta he ovat ympäristöistään saaneet omaa persoonalli-

suuttaan kohtaan (Keltikangas-Järvinen 2011). Siksi tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita sel-

vittämään, millaisena johtajat kokevat oman erityisherkkyytensä. Miten kokemus itsestä ja ammatil-

lisesta identiteetistä on rakentunut vuorovaikutussuhteissa ja millaisia nämä erityisherkän johtajan 

sosiaalisesti rakentuneet konstruktiot ovat? Selvitämme myös, miten konstruktiot vaikuttavat erityis-

herkän johtajan ajatuksiin itsestä, omista kyvyistä ja identiteetistä – kokevatko he ympäristön odo-

tusten ja palautteiden perusteella erityisherkkyytensä vahvuutena vai heikkoutena ja miten he kokevat 
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vastaavansa työympäristön heille asettamiin odotuksiin? Olemme siis tässä tutkimuksessa kiinnostu-

neita selvittämään eritysherkkien johtajien intrapersonaalista kokemusta ja sitä, miten kuva itsestä on 

syntynyt vuorovaikutuksessa alaisten kanssa. Näin ollen ensimmäinen tutkimuskysymyksemme on: 

1. Millaista on eritysherkän johtajan sisäinen puhe?  

Koska johtajien vuorovaikutustehtäviin kuuluu monia koko työyhteisöön vaikuttavia toimia, kuten 

neuvottelua, päätöksentekoa ja palautteenantoa (Juholin 2017, 134), tutkimme tässä tutkimuksessa 

erityisherkkien johtajien interpersonaalista eli kahdenvälistä vuorovaikutusta heidän työympäristös-

sään. Selvitämme, miten erityisherkät johtajat tulkitsevat tällaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyviä 

verbaalisia ja nonverbaalisia viestejä. Tutkimme myös, miten heidän sisäinen puheensa ja tulkinnat, 

eli intrapersonaalisen tason viestintä ilmenee heidän vuorovaikutuskäyttäytymisessään, eli interper-

sonaalisessa vuorovaikutuksessa alaisten kanssa. Lisäksi olemme kiinnostuneita selvittämään alaisten 

asenteita erityisherkkiä johtajia kohtaan johtajan itsensä arvioimana. Johtajiin kohdistetaan Lämsän 

ja Hautalan (2005, 208) mukaan paljon vaatimuksia tehokkuudesta sekä odotuksia siitä, millaista on 

hyvä johtajuus. Siksi olemme kiinnostuneita selvittämään, miten nämä vaatimukset, odotukset ja 

asenteet johtajuutta kohtaan vaikuttavat erityisherkän johtajan vuorovaikutuskäyttäytymiseen. Miten 

erityisherkkä johtaja kokee kykenevänsä vuorovaikutuksellaan vastaamaan johdettavien tarpeisiin ja 

odotuksiin? Täten toinen tutkimuskysymyksemme on: 

2. Miten erityisherkkyys näkyy johtajan vuorovaikutuksessa ja työyhteisön vuorovaikutussuh-

teissa? 

Haastavien vuorovaikutustilanteiden voidaan ajatella olevan työpaikan vuorovaikutuksessa erityisen 

kuormittavia erityisherkille ihmisille (Aron 2013, 15). Työyhteisöissä on harvoin selkeitä sääntöjä 

haastavien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemiselle. On kuitenkin havaittu, että työyhteisössä esihen-

kilön odotetaan usein olevan ratkaisemassa näitä tilanteita. (Lipsky & Seeber 2006, 362–363.) Tässä 

tutkimuksessa tutkimmekin, millaisena erityisherkät johtajat kokevat haastavat vuorovaikutustilan-

teet omalla työpaikallaan. Miten nämä tilanteet rakentavat johtajan kokemusta omasta pystyvyydes-

tään? Miten erityisherkkyys ilmenee haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja siihen liittyvissä johtajan 

ja alaisten välisissä vuorovaikutussuhteissa? Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymyksemme on: 

3. Miten johtajan erityisherkkyys näkyy työyhteisön haastavissa vuorovaikutustilanteissa? 
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4.2 Aineistonkeruu 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana oli selvittää, miten johtajat kokevat oman erityisherkkyy-

tensä rakentuvan ja ilmenevän ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä vuorovaikutussuhteissa alai-

siin. Kun tutkitaan yksilön kokemuksia hänen itsensä kertomana, yleisesti käytettyjä aineistonkeruu-

menetelmiä ovat esimerkiksi lomakehaastattelut, teemahaastattelut ja syvähaastattelut. Erot näiden 

menetelmien välillä perustuvat pääosin siihen, kuinka strukturoitua niiden käyttäminen on eli onko 

haastattelijalla mahdollisuutta vaikuttaa haastattelun etenemisjärjestykseen tai esittää tarkentavia ky-

symyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Puo-

listrukturoidussa haastattelussa kaikki haastateltavat vastaavat samoihin kysymyksiin omin sanoin 

(Eskola & Suoranta 1998, 64). Tällä menetelmällä oli mahdollista selvittää tutkimusongelmamme 

mukaisesti erityisherkkien johtajien kokemuksia erityisherkkyyden ilmentymisestä työyhteisössä hei-

dän itsensä kertomana. Teemahaastattelu perustuu tiettyihin etukäteen valittuihin aihepiireihin ja 

haastattelu etenee näihin teemoihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti (Tuomi & Sara-

järvi 2018). Teemahaastattelu joustavana menetelmänä mahdollistikin erityisherkkien johtajien 

melko vapaamuotoisen vastaamisen esitettyihin kysymyksiin (Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Haastattelun voidaan katsoa sopivan esimerkiksi kyselylomaketta paremmin tutkimusongelmamme 

tutkimiseen siitä syystä, että erityisherkkyys saattaa olla arka tai vaikea asia. Myös erityisherkkyyteen 

liittyvät kokemukset voivat polveilla tilanteesta toiseen, jolloin haastattelun vapaamuotoisuus mah-

dollistaa laajemman kerronnan. Haastattelun avulla saadaan tällaisesta hyvin henkilökohtaisesta ai-

heesta paremmin esiin syventävää tietoa ja kuvaavia esimerkkejä, joita kyselymenetelmän kautta on 

vaikea tavoittaa. Teemahaastattelu sopi tässä tutkimuksessa käytettäväksi menetelmäksi etenkin siitä 

syystä, että siinä korostetaan ihmisten asioille antamia tulkintoja ja merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) Nämä tulkinnat ja merkitykset syntyvät tutkimuksemme viitekehysten, konstruktivismin ja 

suhteissa rakentuvan näkökulman, mukaan nimenomaan vuorovaikutuksessa ihmisten välillä (Delia 

1977, 69; Tienari & Meriläinen 2012, 116–117).  

Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla viittä suomalaista erityisherkkää johtajaa. Haastatelta-

vat johtajat löydettiin HSP - Suomi -Facebook-ryhmästä. Teemahaastattelut toteutettiin etäyhteyksien 

avulla Microsoft Teamsissa ja ne suoritettiin kahden viikon ajalla loka-marraskuussa 2020. Jokaiseen 

haastatteluun kului aikaa noin 1–1,5 tuntia. Haastateltavat rajattiin ennakkoon niin, että tutkimukseen 
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osallistuneiden ihmisten täytyi olla esihenkilöasemassa eli heillä tuli olla alaisia johdettavanaan. Li-

säksi heillä tuli olla oma kokemus erityisherkkyydestä, eli he olivat tiedostaneet erityisherkkyyden 

piirteensä jo ennen haastatteluitamme. Koska erityisherkkyys ei ole diagnosoitavissa oleva asia, 

emme varmistaneet ennen haastattelua erityisherkkyyden ilmentymistä esimerkiksi pyytämällä haas-

tateltavia tekemään Aronin kehittämää HSP-testiä (esim. Aron 2013, 30–31). Tutkimuksen selvyyden 

vuoksi käytämme haastattelemistamme johtajista käsitettä “erityisherkkä johtaja”, vaikka heidän eri-

tyisherkkyytensä ilmenemismuodot eroavaisivatkin toisistaan.  

Haastatellut erityisherkät johtajat sijoittuivat 25–55-vuotiaiden ikäluokkaan ja kaikki heistä olivat 

naisia. Haastateltavien esihenkilöroolit vaihtelivat työnjohtajasta operatiiviseen johtajaan. He olivat 

työskennelleet nykyisissä organisaatioissaan ja tehtävissään vaihtelevasti noin 1–3 vuoden ajan. Kai-

killa haastateltavilla oli omia alaisia, osalla vähemmän ja osalla enemmän noin kolmesta alaisesta 

lukuisiin, jatkuvasti vaihtuviin alaisiin. Suurimmalla osalla haastateltavista oli työpaikoilla alaisten 

lisäksi vuorovaikutussuhteita myös omiin kollegoihin, kuten muihin työnjohtajiin tai omiin esihenki-

löihin. He työskentelivät erilaisilla toimialoilla, joihin lukeutuivat seurakunta, varhaiskasvatus, ra-

kennusala, hyväntekeväisyysjärjestö ja viestintä. Tulokset-osiossa haastateltaviin viitataan numero-

koodien avulla (H1, H2... jne.). 

Teemahaastattelu oli jaettu edeltäviä haastateltavien taustoja selvittävien kysymysten lisäksi seitse-

mään teemaan. Teemojen avulla pyrittiin saamaan tietoa haastateltavien omista kokemuksista erityis-

herkkyyden rakentumisesta ja ilmenemisestä vuorovaikutussuhteissaan alaistensa kanssa. Teemoilla 

selvitettiin esimerkiksi erityisherkkyyden ilmentymistä työelämässä, vuorovaikutussuhteiden laatua 

alaisiin työpaikalla sekä onnistumisten ja pettymysten kokemuksia työssä. Teemat ja niihin liittyvät 

kysymykset ovat esiteltyinä tarkemmin tutkielman lopussa olevassa ensimmäisessä liitteessä.  

4.3 Aineiston analyysi  

Laadullinen tutkimus valikoitui tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi, koska se soveltuu etenkin 

pienestä joukosta haastattelumenetelmällä kerätyn aineiston analyysiin. Se sopii tutkimusmenetel-

mänä käytettäväksi nimenomaan tämän tutkimuksen tutkimuskohteeseen, jota on tutkittu vain vähän 

ja jossa tutkitaan vuorovaikutussuhteiden ilmentymistä. Laadullisessa tutkimuksessa kerätty aineisto 

analysoidaan mahdollisimman laajasti ja syvällisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 15.) 
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Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää erityisherkkien johtajien kokemuksia hyvin yksilölli-

sestä persoonallisuuden piirteestä sekä sen ilmenemisestä ja rakentumisesta vuorovaikutuksessa. Sen 

vuoksi tutkimuksemme sopii fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen, jossa tutkimuksen koh-

teena on ihmisen oma kokemusmaailma (Tuomi & Sarajärvi 2018). Fenomenologisen tutkimusperin-

teen voidaan nähdä sopivan tähän tutkimukseen myös käyttämämme johtajuuden määritelmän eli 

suhteissa rakentuvan johtajuuden näkökulmasta. Suhteissa rakentuvan näkökulman mukaan myös 

johtajuuden ajatellaan rakentuvan eletyssä ajassa ja sen nähdään olevan jatkuvassa muutoksessa. 

(Tienari & Meriläinen 2012.)  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli laadullisen tutkimuksen avulla muodostaa kertomuksista tiivis ja 

yleinen kuva erityisherkkyyden ilmiöstä johtajan ominaisuutena. Lisäksi tarkoituksena oli lisätä ym-

märrystä johtajan erityisherkkyydestä ja siten tuoda se näkyväksi ammattiryhmässä, johon on perin-

teisesti liitetty hyvin paljon erityisherkkyydelle ei-tyypillisiä odotuksia ja stereotypioita (Aron 2010, 

178; 2013, 143). Tämä tavoite sopii hyvin myös fenomenologisen tutkimuksen tavoitteisiin, jossa 

pyritään nimenomaan tuomaan näkyväksi asioita, jotka ovat jääneet yhteiskunnassa vähemmälle huo-

miolle (Tuomi & Sarajärvi 2018). Haastattelemillamme erityisherkillä johtajilla voidaan siis ajatella 

olevan oma kokemus erityisherkkyydestään, mutta yhteiskunnassa sille ei ole niin johtajuuteen liit-

tyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin johtajuuden tutkimuksessakaan annettu vielä sijaa.  

Tutkimme tässä tutkielmassa erityisherkkien johtajien sisäistä kokemusmaailmaa, jolloin tulkinta oli 

laadullisen tutkimuksemme päämenetelmä. Analyysin muotona käytettiin aineistolähtöistä, teoriaoh-

jaavaa analyysia. Analyysi ei siis ole tässä tutkimuksessa teorialähtöistä, vaan sovelsimme konstruk-

tivismin teoriaa erityisherkkien intra- ja interpersonaalisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen sen pe-

rusteella, millaista dataa haastatteluista kertyi. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Aineistoa analysoitiin Mic-

rosoft Word -tekstinkäsittelyohjelmassa ja haastattelujen pohjalta litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 

noin 95 sivun verran, josta tutkimuksen kannalta oleellista materiaalia oli 64 sivua. Tämä oleellinen 

materiaali kerättiin litteroinneista erilliselle, yhtenäiselle Word-tiedostolle. Analyysin aluksi haastat-

teluaineistoa tarkasteltiin kokonaisuutena, minkä jälkeen tietoa ryhdyttiin pelkistämään ja luokittele-

maan erilaisten värikoodien avulla erilaisiin ryhmiin. Kuvasimme aineistosta nousseita asioita lopulta 

12 erilaisen kattokäsitteen ja korostusvärin avulla ja jaoimme osan kattokäsitteistä vielä alakäsittei-

siin. Nämä analyysin ja luokittelun tuloksena syntyneet ylä- ja alakategoriat ovat esitettynä taulukossa 

1. 
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TAULUKKO 1. Analyysin luokittelun ylä- ja alakategoriat 

  

Emotionaalinen reagoivuus  

 

Muiden näkemys erityisherkkyydestä 
-ystävät/perhe 
-työpaikat 

-alaiset 

-yhteiskunta 
-toiveet – miten toivovat ihmisten reagoivan 

Vivahteiden herkempi havaitseminen Syvällinen ajattelu 

Aistiherkkyys Johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisen vaiku-

tukset laajemmassa/yhteiskunnallisessa mitta-

kaavassa 

Kokemus erityisherkkänä johtajana 
-kielteiset kokemukset/haasteet 

-myönteiset kokemukset/vahvuudet 

-mukauttanut/häivyttänyt /peitellyt/sopeuttanut erityisherkkyyttään 
-tuonut esille erityisherkkyyttään 

-kokemuksen rakentuminen/muuttuminen 

-ajatukset itsestä ja/tai pätevyydestä 

 

Haastavat vuorovaikutustilanteet 
-johtajan rooli haastavissa vuorovaikutustilanteissa 

-erityisherkkyyden vaikutukset vuorovaikutussuhteisiin alaisten kanssa 

haastavissa vuorovaikutustilanteissa, alaisten odotukset ja palautteet 
-johtajien saama/toivoma tuki työpaikalla  

-erityisherkkyyden ilmeneminen/ilmentymättömyys haastavissa vuoro-

vaikutustilanteissa 
-haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittely 

Kokemus erityisherkkänä yksilönä yleensä 
-uralla eteneminen 

Kuormittuneisuus  
-kuormittuneisuuden vähentäminen (keinoja, opettelua) 

 Vuorovaikutus työpaikalla 
-alaisiin 
-ylipäätään 

Palautuminen 
-ajan ja yksinolon tarve 
-sosiaalisen tuen tarve 

 

Aineiston luokittelussa keskityttiin etenkin johtajien sanoittamiin erityisherkkyyttä ja sen ilmenty-

mistä tai ilmentymättömyyttä kuvaaviin kokemuksiin sekä niiden toistuvuuteen. Tuomen ja Sarajär-

ven (2018) mukaan aineiston luokittelu, teemoittaminen ja tyypittely auttavatkin etsimään aineistosta 

tiettyjä teemoja kuvaavia näkemyksiä. Luokittelun kautta aineistoa voitiin jäsentää helpommin, koska 

tällöin pystyttiin tunnistamaan selkeämmin ne kokemukset, jotka toistuvat johtajien kokemuksissa.  

Haasteeksi aineiston luokittelussa tunnistettiin se, että tietyt haastateltavien sanoittamat kokemukset 

saattoivat sopia moneen eri kattoteemaan. Esimerkiksi sekä vuorovaikutustilanteet työpaikalla että 

haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla sisälsivät teemoina osin päällekkäisiä kokemuksia. Li-

säksi jotkin erityisherkkien johtajien kokemukset, kuten emotionaaliseen reagoivuuteen liittyvät ta-

pahtumat, ilmentyivät haastateltavien vastauksissa hyvin erilaisina reaktioina, kuten suuttumuksena 

tai itkuherkkyytenä. Tällaiset kokemukset luokiteltiin selvyyden vuoksi saman teeman alle.  

Kun aineistoa oli tarkasteltu luokittelun ja värikoodauksen jälkeen vielä uudelleen kokonaisuutena, 

laskettiin aineistossa toistuvat kokemukset numeraalisesti. Siten saatiin tarkemmin selville kerätystä 

haastatteluaineistosta löytyneet samankaltaisuudet ja erilaisuudet (Tuomi & Sarajärvi 2018). Osan 
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kokemuksista havaittiin toistuvan vain esimerkiksi yhden johtajan kertomuksissa, kun taas jotkin tee-

mat toistuivat kaikkien tai lähes kaikkien johtajien kokemuksissa. Tällä tavoin analyysiin saatiin ra-

jattua ne yleisimmin esiintyvät kokemukset, jotka haluttiin nostaa esiin tässä tutkimuksessa (Tuomi 

& Sarajärvi 2018).  

Tämän jälkeen päästiin siirtymään laadullisen tutkimuksen keskeiseen vaiheeseen eli tutkimustulos-

ten tulkintaan (Alasuutari 2011). Tässä tutkimuksessa tulkinta näkyy tutkimusongelman, tutkimus-

kysymysten ja tulosten vuoropuheluna. Aineistoa tarkasteltiin myös teoreettisen ja reaalimaailman 

viitekehysten kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Kun aineistosta oli valittu ja tunnistettu tämän tut-

kielman kannalta keskeisimmät toistuvat tiedot, tunnistettiin, että jokaisen tutkimuskysymyksen alle 

muodostui kaksi erillistä kategoriaa. Seuraavassa luvussa esittelemme tutkimustuloksiamme ja niiden 

pohjalta tehtyä tulkintaa viitekehystemme valossa. 
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5 TULOKSET 

Tässä tutkimuksessa tutkimme sitä, miten johtaja kokee erityisherkkyytensä rakentuvan ja ilmenevän 

ammatillisessa vuorovaikutuksessa alaisten kanssa. Seuraavaksi esittelemme tutkimusongelmamme 

kannalta keskeisimmät tulokset, jotka ovat jaoteltuna kolmen tutkimuskysymyksemme mukaisesti 

ensin erityisherkkien johtajien intrapersonaaliseen viestintään, sen jälkeen heidän interpersonaaliseen 

vuorovaikutukseen alaisten kanssa ja lopuksi erityisherkkyyden ilmenemiseen johtajien työpaikallaan 

kohtaamissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Jokaisen tutkimuskysymyksen alla on kaksi eril-

listä teemaa, jotka nousivat vastauksista esiin.   

5.1 Erityisherkän johtajan intrapersonaalinen viestintä ja tunteet  

Ensimmäinen tutkimuskysymys tutkii sitä, kuinka erityisherkän johtajan kokemus itsestä on rakentu-

nut ja millaista erityisherkkien johtajien intrapersonaalinen viestintä eli sisäinen puhe on. Tavoitteena 

on selvittää erityisherkkien johtajien identiteetin rakentumista menneisyydessä ja lähihistoriassa. Tu-

lokset antavat ymmärrystä siitä, miten erityisherkkien johtajien vuorovaikutussuhteissa rakennetut 

konstruktiot vaikuttavat heidän ajatuksiinsa omista kyvyistään ja ammatti-identiteetistään. Yhteis-

kunnallisesta näkökulmasta tulokset antavat puolestaan ymmärrystä siitä, millaisena erityisherkät 

johtajat kokevat ympäröivästä yhteiskunnasta kumpuavat odotukset ja niihin vastaamisen tai vastaa-

mattomuuden. 

5.1.1 Johtajan erityisherkkyyskokemuksen rakentuminen 

Tulosten perusteella erityisherkillä johtajilla on paljon intrapersonaalista viestintää eli sisäistä pu-

hetta, mikä näkyy etenkin omien kokemusten syvällisenä pohtimisena sekä vertaamisena erilaisiin 

ympäristöihin ja niistä saatuihin palautteisiin. Viestinnällisesti merkittävimpänä tuloksena johtajien 

erityisherkkyyskokemuksen rakentumisessa nousi esiin se, että johtajien intrapersonaalinen kokemus 

omasta erityisherkkyydestä on muotoutunut vuorovaikutuksessa erilaisten ympäristöjen kanssa läpi 

elämän.  

Tulokset osoittavat, että erityisherkät johtajat ovat tunnistaneet itsestään Aronin (2013) kehittämän 

EVÄS-mallin mukaisia erityisherkkyyden piirteitä, kuten tavallista voimakkaampaa emotionaalista 
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reagoivuutta ja vivahteiden herkempää havaitsemista, jo lapsuudesta saakka. Näin ollen heidän kon-

struktionsa eli intrapersonaalinen kokemus erityisherkkyydestä on alkanut rakentumaan jo hyvin var-

haisessa vaiheessa elämää. Erityisherkät johtajat ovat löytäneet käyttäytymis- ja ajatusmallejaan se-

littävän termin, eli erityisherkkyyden, kuitenkin vasta aikuisuudessa, vaihtelevasti 2–6 vuotta sitten. 

Tuloksista havaittiin, että erityisherkkyyden käsitteen löytäminen on lisännyt eritysherkkien johtajien 

ymmärrystä itsestään, eli se on auttanut hahmottamaan omaa, muista poikkeavaa kokemusmaailmaa 

ja runsasta sisäistä puhetta. Eritysherkkien johtajien intrapersonaalisen kokemuksen rakentumiseen 

ja oman erityislaatuisuuden tunnistamiseen onkin vaikuttanut keskeisesti eri elämäntilanteissa tehdyt 

havainnot siitä, etteivät muut ajattele tai koe asioita samalla tavalla kuin he. Tätä havaintoa tukee 

esimerkiksi se, että erityisherkät johtajat ovat verranneet omia ajattelu- ja toimintamallejaan muihin: 

“-- on joutunut opettelemaan, että kaikki ei ihan samalla tavalla ehkä ajattele --.” (H4)  

“-- helposti jään johonkin asiaan kiinni, mitä toinen ei edes tarkota tai huomaa, että mä huomaan, että hänellä on 

huono päivä ja sit kun mä sanon tai kysyn et onko sulla ollu huono päivä niin toinen ajattelee, että mistä sä sen 

voit tietää.” (H5) 

Tuloksista havaittiin, että erityisherkkien johtajien intrapersonaalisen kokemuksen rakentumiseen on 

vaikuttanut merkittävästi omien havaintojen lisäksi myös erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, kuten 

kotona, koulussa ja harrastuksissa saadut suorat tai epäsuorat palautteet erityisherkkyyden ilmenty-

misestä. Erityisherkille johtajille on viestitty joissakin elämäntilanteissa tunteiden piilottamisen tär-

keydestä ja siten heidän on annettu ymmärtää, että herkkyys tai sen näyttäminen on väärin. Tulosten 

perusteella kokemukset erityisherkkyyden ilmentymisen vähättelystä ja ymmärtämättömyydestä ovat 

rakentaneet johtajien intrapersonaalisen kokemuksen omasta erityisherkkyydestään osittain kiel-

teiseksi. Sosiaalisista ympäristöissä saadut palautteet erityisherkkyyden ilmenemiseen liittyen ovat 

vahvistaneet tunnetta erilaisuudesta ja herättäneet kielteistä sisäistä puhetta eli ajatuksia huonommuu-

desta. Palautteet ovat voineet muovata voimakkaastikin erityisherkkien johtajien identiteettiä eli kä-

sitystä itsestä. Erityisherkät johtajat ovat joutuneet tekemään näiden kielteisten kokemusten vuoksi 

paljon itsetutkiskelua ja opettelemaan muuttamaan näitä sosiaalisesti rakentuneita konstruktioita 

omasta identiteetistä myönteisemmiksi. Tulosten perusteella erityisherkät johtajat ovatkin kääntäneet 

erityisherkkyytensä ajan kuluessa vahvuudeksi omassa elämässään löydettyään siitä positiivisia puo-

lia, joita he voivat hyödyntää omassa elämässään. 

“Pienenä mä muistan, että varsinkin isän oli hankala huomata, että hei tää on ihan ok, että mulle aina sanottiin, 

että älä oo noin herkkä tai älä nyt aina itke -- töissä myös mä ehkä ite oon jossain vaiheessa yrittäny vähän peitellä 

sitä, mutta tottakai kun esimiesasema on tullu niin sitä on yrittäny vähän pinnistää -- toki alalla on myös sellainen 

ajatus, että johtajan on oltava tiukka, eikä saa näyttää tunteita hirveesti, niin sitä on ehkä jossain vaiheessa yrittänyt 
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peitellä, et se viesti on ollu ehkä omilta esimiehiltä sellanen, että täytyy jossain asioissa olla tosi tunteeton tai 

jotakin.” (H4) 

“-- nyt kun ei enää oo niin nuori, niin nyt se tuntuu positiiviselta, et se semmonen herkkyys mikä joskus lapsena 

on pidetty vähän huononakin piirteenä, on ikään kuin varsinkin itse kääntänyt sen vahvuudeksi, et just nää edellä 

mainitut jutut niin niistähän on hyötyä enemminkin.” (H3) 

Tuloksista nousi esille myös ilmiö, jossa aiemmat elämänkokemukset, kuten ympäristöistä saadut 

palautteet, ovat vaikuttaneet erityisherkkien johtajien uralla etenemiseen. Siten vuorovaikutus ympä-

ristön kanssa on muovannut myös johtajien ammatti-identiteetin rakentumista ja uskoa omasta pys-

tyvyydestä johtajana. Vastauksista voidaan havaita kahtiajakoa, jonka mukaan osalle johtajista eri-

tyisherkkyys on tuonut haasteita työuralla etenemiselle, kun taas osa johtajista kokee löytäneensä 

kutsumusammattinsa erityisherkkyyden ansiosta: 

“-- Uralla eteneminen on ollu huomattavasti hitaampaa, kun mitä se ois voinut olla, jos ois ollut kovempi ja nor-

maalimpi ihminen. Et on vieny aikaa ja energiaa, että on päässy niin pitkälle, kuin nyt on päässyt.” (H1) 

“-- koen että se on ollu positiivinen tekijä, kun kokee vahvasti ja tekee tätä työtäkin aika sydämellä ja tunnollisesti, 

niin on myös sitten pystyny osoittamaan esimiehillekin semmosta halua tehdä tätä työtä hyvin ja kehittää sitä -- 

jos mä tekisin vaan työtä et se on vaan työtä ja meen sinne kaheksasta neljään ja se on siinä, niin mä luulen, että 

ei se ois myöskään vieny mua tässä pitkälle -- että oon myös näyttäny siellä sen haluni ja paloni aika isosti.” (H4) 

Kuten yllä olevasta sitaatista voidaan havaita, merkityksellisyyden kokemus työssä on erityisherkille 

johtajille tärkeää. Erityisherkkien johtajien kuvaama “kova bisnesmaailma” ei tunnu heistä tulosten 

mukaan omalta, vaan he tekevät mieluummin työtään vahvasti sydämellä. Suurin osa erityisherkistä 

johtajista onkin nyt löytänyt työyhteisön, jossa he voivat tehdä arvojensa mukaista työtä. 

5.1.2 Yhteiskunnan odotukset, ristiriitaiset tunteet ja erityisherkän johtajan toiveet 

Erityisherkkien johtajien mukaan tietyillä aloilla tai yhteiskunnan muissa rakenteissa on havaittavissa 

yleinen ajatus siitä, ettei erityisherkkyys tai sen piirteet, kuten emotionaalinen reagoivuus, kuulu työ-

hön. Merkittävimpänä tuloksena erityisherkkien johtajien kokemiin yhteiskunnallisiin odotuksiin liit-

tyen havaittiin, että erityisherkät johtajat toivovat muutosta työmaailman nykyiseen keskustelu- ja 

ajattelukulttuurin. Vastausten perusteella keskustelukulttuurista toivotaan avoimempaa ja suorempaa 

niin yhteiskunnallisella kuin myös työyhteisöjen tasolla. Siten yksilöllisiä tapoja reagoida tilanteisiin 

ja asioihin ymmärrettäisiin sekä tuettaisiin enemmän eikä tunteita tarvitsisi piilotella työyhteisöissä.  

“Tietysti se ois ihan kiva, kun joku jollain tapaa ees joskus kommentois tai ois vaikka ihan et miten hei, kun sä oot 

erityisherkkä tai jotenkin et se ees mainittais tai sanottais vaikka et joku muukin on tai sähän tiiät tästä, mut kun ei 

siit puhuta täällä, et ei se oo oikeesti mikään juttu eikä sen tarvikkaa olla mikään päivittäinen keskustelunaihe, mut 

kun ei sitä tavallaan sitä asiaa oo olemassakaan.” (H3) 
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Tulosten perusteella erityisherkät johtajat ovat kokeneet joko entisissä tai nykyisissä työyhteisöis-

sään, etteivät he ole sopineet työympäristön heille asettamiin suoriin tai epäsuoriin odotuksiin. He 

kokevat, että työmaailma ja liike-elämä on tietyin osin perin maskuliinista ja syrjivää tai siellä ei 

muutoin ymmärretä erityisherkkyyttä. Erityisherkkien johtajien mukaan tietyillä aloilla ihaillaan no-

peaa ja tulostavoitteista työtahtia, mikä on tuntunut joistain erityisherkistä siltä osin heille sopimatto-

malta. Tulosten perusteella erityisherkille johtajille on lukuja ja tulostavoitteita tärkeämpää keskittyä 

työhyvinvointiin ja ihmisiin muunakin, kuin työtehoina, mutta tätä erityisherkkyyden mukanaan tuo-

maa ihmisläheisyyttä ei olla välttämättä osattu arvostaa tai hyödyntää kaikilla työpaikoilla. Näin ollen 

voidaan havaita, ettei erityisherkkyyttä ymmärretä vielä kaikilla aloilla, kuten liike-elämässä, toisin 

kuin inhimillisemmäksi kuvatuilla aloilla. Tulokset osoittavatkin, että erityisherkät johtajat ovat jos-

kus pohtineet sitä, pitäisikö heidän olla vähemmän erityisherkkiä ja olisiko se helpompaa työnteon 

kannalta.  

“-- huomaan välillä kokevani, että en sovi ollenkaan koko tähän bisneksen tekoon, koska en oo niin kiinnostunut 

ja innostunut sellasesta kiiltävästä ja ihanasta pöhinästä ja voimaantumisesta ja semmosesta järkyttävästä verkos-

toitumisesta ja kaikkialla läsnä olemisesta ja kaikkien kanssa kaverustumisesta ja semmosesta kekkereillä juokse-

misesta tai sitten jotenkin semmosista hienoista ja kiiltävistä sanoista tai termeistä tai makeesta puheesta ja vaikka 

semmosesta start up pöhinästä.” (H2) 

“--No nimenomaan silleen, et sanotaanko et kaikki pehmeät arvot ja varsinkin ihmisiin henkilöstöön liittyvä, kaikki 

työhyvinvointiin liittyvä ja tämmönen on pidetty vähän semmosena hömpötyksenä--.” (H3) 

Erityisherkille johtajille on myös tulosten perusteella tyypillistä itsensä “kovettaminen” eli tunteiden 

piilottaminen ympäristöissä, joissa erityisherkkyyttä ei ole ollut sallittavaa syystä tai toisesta näyttää. 

Johtajat ovat peitelleet erityisherkkyyden ilmentymistä, kuten itkua tai muita voimakkaita tunnereak-

tioita erilaisissa työyhteisöjen vuorovaikutustilanteissa. Tuloksista selvisi, että johtajat ovat esimer-

kiksi ajatelleet tunnereaktioiden haittaavan työntekoa. Heille on myös työyhteisöissä viestitty suoraan 

tai epäsuorasti, ettei heidän ole sopivaa näyttää erityisherkkyyteen liittyviä piirteitä itsestään työpai-

kalla: 

“--Muistan kyllä ihan jonkun yksittäisen tapahtumankin, että sillon mun silloinen esimies oli mies ja sillon hän 

hyvin vahvasti sanoi, -- että tässä tilanteessa ei muuten sitten näytetä tunteita --. Mutta on se ollu myös ehkä myös 

semmonen hiljainenkin asia tavallaan, että kaikki tavallaan jotenkin...on...yrittää hyväksyä sen, että täytyis olla 

esimiehenä tunteeton tai jotenkin, ei näyttää niitä niin paljon.” (H4) 

Tuloksista voidaan havaita, että erityisherkkyys on rakentunut johtajien ammatillisissa kokemuksissa 

niin, että he ovat pitäneet sitä alkuun kielteisenä asiana johtajan roolilleen. Erityisherkät johtajat ovat 

ajatelleet aluksi, että heidän normaalista poikkeavat ajattelu- ja toimintatapansa alentavat esimerkiksi 

heidän ammatillista pätevyyttään. Tulokset osoittavat kuitenkin, että erityisherkät johtajat ajattelevat 
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nykyään olevansa päteviä johtajia. He ovat saaneet etenkin lähihistoriassa ennen kaikkea myönteisiä 

kokemuksia työyhteisöissään erityisherkkyyteensä liittyen. Nämä työyhteisöissä saadut positiiviset 

kokemukset ovat liittyneet erityisherkkyyden ilmenemiseen, kuten esimerkiksi kykyyn olla myötä-

tuntoinen, kuunnella aktiivisesti ja huomata pieniä asioita sekä rohkeuteen näyttää omia tunnereakti-

oita alaisille. Myönteisten kokemusten kautta erityisherkät johtajat pitävätkin ominaisuuttaan nyky-

ään työnteon vahvuutena, vaikka erityisherkkyydestä ei sen nimellä juuri työyhteisöissä puhutakaan. 

“On tajunnut sen et ei se vika mussa ole, et sanotaanko, että vielä joskus en nyt osaa sanoa montako vuotta, vaikka 

viis vuotta sitten on ehkä kokenut itekin et vitsi kun ois kovempi ja ei välittäis niin paljoo ja niin eespäin, mutta 

sanotaanko et nykyään oon itselleni kyl armelias ja toisaalta myöskin niin päin et ei se vika ole mussa tai erityis-

herkkyydessä, et se vika voi olla ihan siinä ympäröivässä yhteisössä vaikka.” (H3) 

“Ite ehkä se liittyy siihen läsnäoloon, että pystyy ja kykenee olemaan tarpeeks auki ja läsnä sille toiselle ihmiselle 

niin se varmasti tuntuu, siitä oon saanut paljon kiitosta ja kommentteja.” (H2) 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että erityisherkillä johtajilla on lukuisia erilaisia kokemuksia siitä, 

miten yhteiskunnan tai työyhteisöjen odotukset heidän ammatillista identiteettiään kohtaan ovat olleet 

ristiriidassa erityisherkkyyden ilmenemisen kanssa. Samalla he ovat kuitenkin tunnistaneet, että mo-

nimuotoisuuden ymmärtämisen ja avoimen dialogin tulisi olla asioita, jotka kuuluvat työelämään, 

sillä ne edistävät sekä johtajien että työntekijöiden hyvinvointia. Näin ollen erityisherkät johtajat toi-

vovat työmaailmaan ja siellä edelleen pintaansa pitäviin asenteisiin muutosta. 

5.2 Erityisherkkyyden yhteys johtajan vuorovaikutukseen ja vuorovaikutussuh-

teisiin työyhteisössä 

Toinen tutkimuskysymys tutkii sitä, miten erityisherkkyys näkyy johtajan vuorovaikutuskäyttäyty-

misessä ja työyhteisön vuorovaikutussuhteissa. Selvitämme sen avulla, miten erityisherkät johtajat 

viestivät yleisesti ottaen nykyisissä työyhteisöissään ja millaisiksi he kokevat vuorovaikutussuh-

teensa työyhteisön jäseniin. Tulokset antavat ymmärrystä siitä, millaisia vahvuuksia ja haasteita joh-

tajat kokevat erityisherkkyyden tuovan työpaikoillaan esiintyville vuorovaikutussuhteilleen. 

5.2.1 Erityisherkkä johtaja viestijänä työpaikalla 

Tuloksista selvisi, että erityisherkkien johtajien työhön kuuluu paljon erilaisia vuorovaikutustilanteita 

ja erilaisia vuorovaikutustaitoja vaativia tehtäviä. Tärkeimpänä tutkimustuloksena toiseen tutkimus-
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kysymykseen oli se, että erityisherkkyys tuo monia vahvuuksia johtajan vuorovaikutuskäyttäytymi-

selle. Viestintätaidoista erityisesti kuunteleminen, palautteenanto, vaikeista asioista keskusteleminen 

ja vuorovaikutustilanteiden toisten osapuolten ymmärtäminen nousevat vastauksista esiin erityisherk-

kyyden tuomina vahvuuksina. Erityisherkkien johtajien kokemuksia yhdistääkin se, että he kokevat 

olevansa hyviä havaitsemaan ja reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, jos he esimerkiksi huomaavat alais-

tensa nonverbaalisessa tai verbaalisessa viestinnässä jotain tavallisesta poikkeavaa. Myös vuorovai-

kutustilanteiden toisten osapuolten inhimillinen kohtaaminen ja verbaalinen sekä nonverbaalinen 

avoimuus koettiin tulosten perusteella tärkeänä ja nimenomaan erityisherkkyyden tuomana positiivi-

sena vaikutuksena omalle viestintäkäyttäytymiselle. Tämä ilmenee myös johtajien kykynä ja haluna 

jakaa itsestään tietoa alaisilleen sekä kohdata jokainen työntekijä yksilönä. Lisäksi erityisherkät joh-

tajat ovat opetelleet työssään erilaisia viestintätaitoja etenkin niitä vuorovaikutustilanteita varten, 

joissa erityisherkkyys voi olla haaste tilanteesta selviytymiselle. Tulosten perusteella johtajat pohti-

vatkin omaa viestintäkäyttäytymistään sekä suunnittelevat tulevia vuorovaikutustilanteita aiempien 

kokemustensa pohjalta:  

”Tavallaan yrittää löytää kaverista sen tavan, millä juuri hänelle puhutaan, että asia menee perille. Tietysti työ-

mailla on tärkeetä, että kaikilla ois hyvä mieli, niin yrittää myöskin ottaa jokaisen ihmisen myös persoonana, ettei 

puhuta pelkästään työstä, vaan silleen, että osoittaa mielenkiintoa myös sitä työntekijää henkilönä kohtaan.” (H1)   

Erityisherkkien johtajien työssä tapahtuvassa vuorovaikutuskäyttäytymisessä ilmenee EVÄS-mallin 

mukaisia ominaisuuksia monin tavoin. Tuloksista havaittiin, että erityisherkät johtajat reagoivat emo-

tionaalisesti voimakkaasti erilaisissa työyhteisöjen tilanteissa. He kokevat sekä positiiviset että nega-

tiiviset tunteet vahvasti ja myös ilmentävät niitä työpaikoillaan. Lisäksi he aistivat herkästi muiden 

tunnetiloja ja eläytyvät niihin. Emotionaaliseen reagoivuuteen liittyen erityisherkät johtajat ilmentä-

vät etenkin myötätuntoa vuorovaikutuksessaan, mikä näkyy esimerkiksi työntekijöiden auttamisena, 

suojeluna ja heistä huolehtimisena. Erityisherkät johtajat kokevat emotionaalisen reagoivuuden ole-

van toisinaan myös haaste omalle vuorovaikutuskäyttäytymiselle. Vastausten perusteella johtajat ko-

kevat, että esimerkiksi tietyissä vuorovaikutustilanteissa omat tunteet olisi hyvä erottaa muiden tun-

teista, eikä toisten tunnetiloihin tarvitsisi aina puuttua. 

“Mä aistin ihmisten tunnetiloja aika vahvasti, se on ollu mulla pienestä pitäen myös aika vahva, että tuntuu että 

kun mä astun jo huoneeseen mä tunnistan sen, että minkä se on siellä se fiilis ja peilaan myös ihmisten tunteita 

itteeni tosi vahvasti ja eläydyn niihin tosi voimakkaasti.” (H4)  

Erityisherkät johtajat havaitsevat myös ympäristössään olevia vivahteita herkemmin. Tulosten perus-

teella johtajat lukevat ja aistivat vuorovaikutuksen muita osapuolia niin verbaalisesti kuin myös non-

verbaalisesti esimerkiksi kasvonilmeistä, eleistä ja äänenpainoista. Näiden havaintojen perusteella he 
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mukauttavat omaa viestintäkäyttäytymistään luodakseen henkilöön keskittyneitä sanomia eli luovat 

eri alaisille erilaisia, toisistaan poikkeavia viestejä. Tällöin erityisherkät johtajat saattavat vaihtaa 

viestien sisältöjä tietyille ihmisille sopivammaksi esimerkiksi kertomalla jostakin asiasta tietyille alai-

sille sisällöllisesti enemmän, kun taas toisille tiiviimmin ja selkeämmin. Erityisherkät johtajat luovat 

henkilöön keskittyneitä sanomia myös nonverbaalisen eli sanattoman viestinnän keinoin, jolloin eri-

tyisherkät johtajat näyttävät esimerkiksi joillekin alaisille tunnereaktioitaan enemmän kuin toisille. 

Tuloksista ilmeni myös, että erityisherkät johtajat kokevat huomaavansa usein sellaisia asioita, joita 

muut eivät huomaa ja siten reagoivat niihin muita tehokkaammin. Nämä havainnot ovat johtaneet 

siihen, että työpaikan jäsenet ovat joskus yllättyneet johtajan kyvystä huomata esimerkiksi työnteki-

jän alakuloisuus tai innostuneisuus. Näin ollen vivahteiden herkempään havaitsemiseen liittyy tulos-

ten perusteella myös vahva erilaisuuden kokemus, eli erityisherkät johtajat havaitsevat omien koke-

mustensa poikkeavan muiden tavasta toimia vuorovaikutustilanteissa: 

“-- (erityisherkkyys) näkyy sillä tavalla uusien ihmisten kanssa liittyen töihinkin, et on tosi helppo, kun osaa niin 

hyvin lukea ja aistia ihmisiä, niin on sillä tavalla helppo tulla toimeen -- kun sä luet niitä pieniä merkkejä, et mitä 

kaikki ei ees huomaa.” (H3) 

Tulosten perusteella erityisherkistä johtajista neljä kertoi kokevansa myös ärsykkeiden liiallisuutta. 

Tämä ilmeni esimerkiksi siten, että melu ja kovat äänet häiritsevät vuorovaikutustilanteisiin keskit-

tymistä voimakkaasti. Kolme erityisherkkää johtajaa puolestaan kertoi, että heidän erityisherkkyy-

tensä ilmenee myös syvällisenä tiedon prosessointina. Tähän liittyviä vastauksia yhdisti erityisesti 

kokemus oman ajattelun laajuudesta verrattuna muihin sekä vuorovaikutustilanteiden kulun pohtimi-

nen. Lisäksi he kertoivat jäävänsä usein etenkin haastavien vuorovaikutustilanteiden jälkeen mietti-

mään tilanteen kulkua ja omaa viestintäkäyttäytymistään kognitiivisen kompleksisuuden tavoin:  

“--voi olla ehkä tilanteita, et itse ajattelee paljon enemmän, et mitähän se toinen jäi miettimään tästä ja toinen ei 

välttämättä jää miettimään sitä millään tavalla. Et sekin ehkä liittyy tämmöseen, että jälkikäteen monesti miettii 

sanomisiaan ja voi olla, että toinen ei edes muista sitä tilannetta.” (H5) 

Erityisherkkien johtajien vuorovaikutuskäyttäytymisen haasteet työpaikoilla liittyvät tulosten perus-

teella niihin tilanteisiin, joissa tunteet tulevat vahvasti osaksi viestintää. Tuloksista ilmeni, että eri-

tyisherkät johtajat joutuvat vuorovaikutustilanteissa käsittelemään sekä omia että muiden tunteita itse 

käsiteltävän asian lisäksi. Erityisherkät johtajat ovatkin joskus pohtineet, pitäisikö vuorovaikutuksen 

muihin osapuoliin opetella neutraalimpaa suhtautumista. Myös omien tunteiden, kuten itkun ja suut-

tumuksen näyttäminen sekä hallinta koettiin tulosten perusteella haasteena ammatilliselle vuorovai-

kutuskäyttäytymiselle: 
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“-- ehkä ne on semmosia epäonnistumisen hetkiä itselle, että ei pääse tavallaan siitä tunteesta siinä hetkessä eroon, 

kun pitäisi ehkä esimiehenä päästä -- saatoin puhjeta ihan itkuun palaverissa, mitä ehkä harvoin tekee, ku pitää sitä 

niinku semmosina, että niissä en itke en varmasti. Ja sitten ku se tuli, niin siitä jäi tosi pitkäks aikaa semmonen voi 

ei, että mitähän ne nyt musta aattelee, kun mä nyt esimiehenä ihan purskahin itkuun.” (H4) 

Tuloksista voidaan myös havaita erityisherkkien johtajien vuorovaikutuskäyttäytymisen vaikutuksia 

laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tulosten perusteella erityis-

herkät johtajat välittävät alaisistaan ja osoittavat heille tukeaan vuorovaikutuksen keinoin esimerkiksi 

olemalla mukana arjen toiminnassa. He rohkaisevat hiljaisempia ja ujompia sekä näyttävät omalla 

viestintäkäyttäytymisellään esimerkkiä avoimuudesta ja tunteiden näyttämisestä. Siten erityisherkät 

johtajat ovat voineet avoimella vuorovaikutuskulttuurilla luoda turvallista ilmapiiriä työpaikalle, ja 

sitä kautta edistää koko työyhteisön ilmapiiriä ja hyvinvointia. 

“-- koen, että esimieskin myös tavallaan johdattaa työyhteisöä tiettyyn suuntaan. Jos esimieskin on sellainen, joka 

ei näytä tunteita ja on vaan siellä omassa kopissaan eikä oo kiinnostunu muiden asioista, niin miksi ne muutkaan 

olisi, että tavallaan jos mä voin antaa sillä esimerkkiä, että mä näytän ja koen ja oon vahvasti läsnä, niin toivotta-

vasti se myös on muille esimerkki.” (H4) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että erityisherkkyydessä on monia hyviä puolia johtajan vuorovaiku-

tusosaamista ajatellen. Viestijöinä erityisherkät johtajat ovat tulosten perusteella tehokkaita ja toimi-

vat erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti EVÄS-mallin mukaisten ominaisuuk-

sien, kuten vivahteiden herkemmän havaitsemisen myötä. Lisäksi erityisherkät johtajat edistävät työ-

paikoillaan turvallista ja avointa vuorovaikutuskulttuuria, jolla voi olla positiivisia vaikutuksia koko 

työyhteisölle.  

5.2.2 Erityisherkän johtajan vuorovaikutussuhteet työpaikalla  

Tulosten perusteella erityisherkkien johtajien suhteet alaisiin ovat yleisesti ottaen hyvät. Merkittä-

vimpänä tuloksena erityisherkkien johtajien vuorovaikutussuhteisiin liittyen nousi esiin se, että eri-

tyisherkät johtajat kokevat läsnäolon ja avoimuuden johtaja-alaisvuorovaikutussuhteissaan tärkeäksi. 

Erityisherkille johtajille onkin tärkeää syventää suhteita työyhteisön jäseniin. Kokemukset siitä, että 

omia alaisia on opittu tuntemaan muillakin tavoilla kuin työntekijöinä, koettiin tulosten perusteella 

myönteisenä. Toisaalta läheisten suhteiden luominen koettiin vastausten perusteella myös erityisherk-

kyydelle haasteellisena etenkin emotionaalisen reagoivuuden kannalta, sillä työpaikoilla vuorovaiku-

tussuhteet ovat kuitenkin vaihtuvia, eikä läheistä ystävyyssuhdetta ole välttämättä mahdollista raken-

taa kaikkien kanssa. Tällöin erityisherkät johtajat saattoivat kokea esimerkiksi pettymyksen tai surun 

tunteita. Läheisten suhteiden rakentaminen koettiin vaikeana esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa 

alainen vaihtaa työpaikkaa: 
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“No se on sil tavalla aika rankkaa oon sanonu ihan täälläkin et kauheeta, kun et sanotaan kun jonkun kanssa vaik 

luo semmosen hyvän suhteen, niin kun toimivan työsuhteen ja varsinkin jos huomaa, et on onnistunut jotenkin 

auttamaan ja luomaan, antaa itseluottamusta jollekulle, niin sitten hommat aina jää vähän kesken ja sit, no ne 

ihmiset lähteekin pois ja sä et nää niit enää koskaan etkä tiiä mitä niille kuuluu ja niin ees päin ja sitten se, että 

täällä ei oikeestaan sen takii edes voi mitään lähellekkään semmosii ystävyyssuhteita luoda, et näin niin kuin eri-

tyisherkälle toi on tosi rankkaa, että kun on niitä tunteita ja pitää vaik jostain ihmisestä, mut sit sä joudut pitäytyy 

ikään kuin siitä et no, se on nyt tos pari kuukautta, ehkä puol vuotta ja et ei, teistä ei tule mitään loppuelämän 

työkavereita, niin se on kyl vähän rankkaa.” (H3) 

Läheisten suhteiden rakentamiseen ja siitä koituviin emotionaalisiin haasteisiin liittyen erityisherkät 

johtajat kokevat, että johtaja-alaisvuorovaikutussuhteiden tulee kuitenkin keskittyä myös työpaikalle 

ja työasioihin. Erityisherkät johtajat tarkastelevatkin tulosten perusteella etäisyyttä ja läheisyyttä työ-

yhteisönsä jäseniin esimerkiksi pohtimalla, kuinka paljon he haluavat kertoa työasioiden ulkopuolisia 

asioita alaisilleen.  

“mä aattelen et se (erityisherkkyys) on ollut itselle hyvin tärkeä väline rakentaa ehkä tietynlaista etäisyyttä, mutta 

myös kuitenkin semmosta läheisyyttä. -- mä aattelen, et siitä omasta herkkyydestä on myös hyötyä siinä, että osaa 

sanoo, osaa pyytää anteeks ja myöntää virheet ja jotenkin hieroo sitä sovintoo, niin se on aika merkittävää. Mä 

aattelen, et ne onnistumiset liittyy myös siihen, et kun kerroin et ne työntekijät, jotka ei meillä enää oo, niin et 

heistä kuulee edelleen ja he pyytää mua lenkille tai laittaa viestiä että mitä kuuluu, niin ne on tosi tärkeitä juttuja 

ja mä aattelen, et sillon on onnistunut tekemään oikein.” (H5) 

Tuloksista selvisi, että erityisherkkien johtajien työyhteisöjen vuorovaikutussuhteiden muodot vaih-

televat keskenään hyvin paljon. Osalla johtajista on suhteellisen pieni ja pysyvä työyhteisö, kun taas 

toisilla ne ovat suurempia ja jäsenten vaihtuvuus niissä on myös suurempaa. Lisäksi osa johtajista 

työskentelee alaistensa kanssa samoissa tiimeissä ja osa puolestaan johtaa tiettyä ryhmää. Vuorovai-

kutustilanteet, joita johtajat kohtaavat työyhteisössään, vaihtelevat keskenään myös paljon. Osalla 

johtajista tilanteet ovat vastausten perusteella lähinnä ongelmatilanteiden ratkomista tai ohjeiden ker-

tomista, ja toisilla vuorovaikutustilanteet voivat vaihdella esimerkiksi kokousten, kahvihetkien ja tii-

mityön välillä. Tuloksista ei siis selvinnyt mitään yhtenäistä, yleistettävää tekijää erityisherkkien joh-

tajien työssään kohtaamille vuorovaikutustilanteille. 

Erityisherkkien johtajien vuorovaikutussuhteet alaisiin ovat yleisesti ottaen luottamuksellisia ja he 

pitävät luottamusta ylipäätään tärkeänä tekijänä suhteiden ylläpidon kannalta. Erityisherkät johtajat 

kohtaavat työssään myös hyvin erilaisia ihmisiä ja he kokevatkin erityisherkkyyden tuovan vahvuuk-

sia erilaisten ihmisten kohtaamiselle ja heidän kanssaan toimimiselle. Tulosten perusteella työyhtei-

söissä voi olla “vaikeammaksi” koettuja henkilöitä, joille viestitään vain tarpeellinen mukautetulla, 

kuten esimerkiksi selkeällä tai vähäeleisellä tavalla. Tämä osoittaa erityisherkkien johtajien kykyä 

muokata vuorovaikutustaan henkilölle sopivaksi, mikä tuli esiin myös edellisessä luvussa.  
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“Meillä (omassa työyhteisössä) aika hyvin erilaisuutta ja erilaisia tyyppejä tai johtajuuden tapoja on, meitä on 

hyvin erityyppisiä ja meillä on hyvin erilaiset tavat toimia, mutta en mä tiedä mikä on parempi tai mikä on huo-

nompi, ehkä yhdessä me ollaan sitten toisiamme täydentäviä.” (H5) 

Yhteenvetona voidaankin todeta, että erityisherkät johtajat kokevat ihmissuhteet työpaikoilla merki-

tyksellisiksi ja tärkeiksi. He pyrkivät aktiivisesti etsimään keinoja siihen, että vuorovaikutussuhteet 

olisivat mahdollisimman toimivia ja että työyhteisössä olisi hyvinvoiva ja erilaisia yksilöitä palveleva 

vuorovaikutusilmapiiri. Vaikka hyvien suhteiden luominen alaisiin on erityisherkille johtajille tulos-

ten perusteella tärkeää, läheisyyden ja etäisyyden pohdinnat tuottavat kuitenkin ajoittain haasteita 

esimerkiksi työssä jaksamiselle. 

5.3 Erityisherkkä johtaja haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja niistä palautu-

minen 

Kolmas tutkimuskysymys tutkii sitä, miten johtajan erityisherkkyys näkyy työyhteisön haastavissa 

vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on selvittää, millaisia haastavia vuorovaikutustilanteita erityis-

herkät johtajat kokevat työssään ja millaisen roolin he ottavat tällaisissa tilanteissa. Lisäksi tutkimme, 

millä keinoilla he palautuvat itseään kuormittavista tilanteista. Tulokset antavat ymmärrystä siitä, 

miten tilanteet, jotka voivat olla kelle tahansa johtajista kuormittavia, vaikuttavat erityisherkkien joh-

tajien toimintaan ja kokemusmaailmaan. Lisäksi tuloksista saadaan selville millaisia viestinnällisiä 

keinoja haastattelemamme erityisherkät johtajat käyttävät haastavien vuorovaikutustilanteiden selvit-

tämiseen ja niistä palautumiseen.  

5.3.1 Erityisherkkä johtaja työpaikan haastavissa vuorovaikutustilanteissa 

Erityisherkät johtajat kohtaavat työssään haastavia vuorovaikutustilanteita. Tuloksista ilmeni, että 

erityisherkistä johtajista kolme kohtaa tällaisia tilanteita viikoittain ja kaksi kuukausittain. Erityis-

herkkien johtajien kohtaamat työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet vaihtelevat myös paljon 

keskenään. Erityisesti johtaja-alaisvuorovaikutussuhteisiin liittyviä haastavia vuorovaikutustilanteita 

olivat tulosten perusteella muun muassa konfliktit työntekijöiden välillä ja niiden selvittäminen, eri-

mielisyydet alaisten kanssa esimerkiksi toimintatavoista, ikävien asioiden kertominen alaisille sekä 

alaisten välisten työpaikkakiusaamistilanteiden selvittely. 
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Tulosten perusteella erityisherkkien johtajien rooli haastavissa vuorovaikutustilanteissa on toimia nii-

den selvittäjinä, selvitystilanteiden organisoijina, osapuolten kuuntelijoina ja sovittelijoina. Erityis-

herkkien johtajien alaiset odottavat haastavissa vuorovaikutustilanteissa tulevansa kuulluiksi, ja että 

johtajat ovat niitä henkilöitä, jotka lopulta auttavat ratkaisemaan tilanteet puolueettomasti: 

“-- otan niissä tavallaan sen kuuntelijan roolin, en mee siihen mukaan. Tottakai sitten on joutunut ottamaan myös 

roolia, että tää täytyy myös selvittää -- et jokainen kertoo oman näkemyksen asiasta ja sitten mä yritän ehkä koota 

sen johonkin tiettyyn, et hei nyt me tehään joku tietty ratkaisu ja that’s it.” (H4)  

Tulosten perusteella johtajien erityisherkkyys ilmenee haastavissa vuorovaikutustilanteissa etenkin 

erilaisina tunnereaktioina ja niistä johtuvina fyysisinä tuntemuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi suru 

ja itku, jännittyneisyys tai ahdistuneisuus. Erityisherkät johtajat kokevat tällaisissa tilanteissa tärke-

äksi niin sanotun ammattimaisuuden säilyttämisen. Näin ollen he pyrkivät usein tilanteissa, joissa 

erityisherkkyys saattaa ilmetä, esimerkiksi peittelemään näitä reaktioita, vetäytymään tai jopa pois-

tumaan paikalta. Erityisherkillä johtajilla tunteet tai reaktiot eivät siis ole välttämättä näkyneet ulos-

päin ja tämän voidaankin nähdä olevan osa suurempaa ilmiötä siitä, millaisia vahvaan juurtuneita ja 

suhteissa rakentuneita odotuksia sekä stereotypioita johtajat kokevat omaan rooliinsa liitettävän. Tu-

loksista ilmeni, että erityisherkät johtajat tunnistavat omat tunteensa haastavassa vuorovaikutustilan-

teessa, mutta jättävät tunteidensa käsittelyn näiden tilanteiden ulkopuolelle: 

“Toki mä ehkä erityisherkkänä vähän haluaisin aina niistä ristiriitatilanteista pois, että ne ei oo kovin miellyttäviä 

ja ne on uuvuttavia, mutta niihin on ehkä joutunu esimiehenä tottakai menemään ja on pakottanu ittensä niihin. 

Mutta niissä ehkä joutunut myös ottamaan välillä vähän semmosta tiukempaa otetta itsestä tavallaan, että ei ihan 

niin eläydy niihin kaikkiin tunteisiin, koska sitten se paketti ei ehkä pysyis itsellä kasassa, että on joutunu ehkä 

ottamaan niissä ehkä semmosta tiukempaa kuria. -- kyllä mä oon kai elämän myötä opetellu sitä, että ne (omat 

tunteet) pidetään sisällä ja sitten vasta jossain kotona ne puretaan, että ei ne siinä näy kyllä.” (H4) 

Tulosten perusteella havaittiin, että erityisherkkyyden ilmeneminen voi toimia haastavissa vuorovai-

kutustilanteissa kuitenkin myös vahvuutena, etenkin kuuntelutaidon ja empatiakyvyn osalta: 

“-- on tietysti hyvä kuuntelemaan ja onnistun poimimaan sieltä ne varsinaiset kipukohdat ja sit olen tietysti em-

paattinen -- että kyllä varmasti he kaikki kokevat tulevansa kuulluksi, et se on ehottomasti se positiivinen, että näin 

ollen oon todellakin sellanen henkilö kenelle yleensä ihmiset tulee ensisijaisesti puhumaan.” (H3) 

Tuloksista selvisi, että johtajien erityisherkkyydestä ei olla juurikaan keskusteltu työpaikoilla myös-

kään haastavien vuorovaikutustilanteiden yhteydessä. Erityisherkät johtajat ovat kokeneet, etteivät 

heidän alaisensa suhtaudu heidän erityisherkkyyteensä näissä tilanteissa juuri mitenkään tai ainakaan 

negatiivisessa mielessä. Erityisherkkyys sinänsä ei siten ole vaikuttanut heidän ja alaistensa välisiin 

suhteisiin haastavissa vuorovaikutustilanteissa: 
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“-- mä reagoin ja helposti otan ne puheeksi heti kun mä niitä havaitsen, että mä en jää oottelemaan ja pohtimaan, 

et siitä oon saanut kiitosta, että oon osannu kysyä asioita mitkä on toisilla ehkä käynyt sit välähdyksenä mielessä 

ja sit kun mä kysyn niin he tajuavatkin, että se asia on ehkä vähän painanu. En oikeen oo muuten heiltä saanut 

palautetta, et en osaa sen kummemmin sanoo niitten haastavien tilanteitten suhteen, et oisko heidän ajatukset sitä 

mun erityisherkkyyttä kohtaan siinä kohtaa jotenkin erilaiset, kun sitä mun erityisherkkyyttä kohtaan yleensäkin.” 

(H2)  

Mikäli haastavat vuorovaikutustilanteet on saatu käsiteltyä onnistuneesti, ovat ne tulosten perusteella 

vieneet erityisherkän johtajan johtaja-alaisvuorovaikutussuhteita tai koko työyhteisön ilmapiiriä pa-

rempaan suuntaan. Kuten yllä olevasta sitaatista voidaan havaita, erityisherkät johtajat ovat saaneet 

myös positiivista palautetta alaisilta erityisherkkyyden ilmenemisestä haastavissa vuorovaikutusti-

lanteissa, mikä puolestaan on vahvistanut heidän positiivisia ajatuksiaan omasta pystyvyydestään 

niissä toimimisesta. 

5.3.2 Erityisherkän johtajan kuormittuneisuus ja kuormittavista tilanteista palautuminen  

Tuloksista selvisi, että erityisherkät johtajat kuormittuvat välillä työstään, etenkin haastavista vuoro-

vaikutustilanteista tai muista ympäristön stressitekijöistä, kuten kiireestä tai melusta. Erityisherkkien 

johtajien kuormittuneisuus ilmenee esimerkiksi oman tilan tarpeena, kuormitusta aiheuttaneen tilan-

teen syvällisenä prosessointina työajalla tai työajan jälkeen sekä fyysisenä ja henkisenä väsymyksenä. 

Tuloksista ilmeni myös, että erityisherkät johtajat soimaavat joskus itseään haastavien vuorovaiku-

tustilanteiden jälkeen, jos kokevat aiheuttaneensa toiminnallaan itse haastavia tilanteita tai epäonnis-

tuneensa niiden selvittämisessä jollain tavalla. Erityisherkät johtajat ovat opetelleet erilaisia keinoja, 

kuten oman tilan hallintaa ja erilaisia ajattelumalleja, joilla esimerkiksi syvällisen tiedon prosessoin-

nin ja siitä johtuvia kuormittuneisuuden tunteita voisi estää tai hillitä. 

“Epäonnistumiset jää hirveen helposti mieleen, miten mä olisin voinut tehdä toisin tai jäiks jollekin nyt sellanen 

olo, et mitähän se nyt miettii -- Ja vaiks sen niinku järjellä ajattelee, niin se ei poistu mihinkään, vaan se tunne jää 

edelleen, et mitä mä oisin voinu tehdä toisin.” (H5) 

“Mä oon yrittänyt opetella tai suhtautua siihen asiaan niin, että mä tavallaan sisäisesti puhuisin itselleni niin kuin 

mä puhuisin vaikka jollekin mun kollegalle tai jotenkin keskittyä siinä siihen olennaiseen --.” (H2) 

Merkittävimpänä tutkimuslöydöksenä viestinnällisestä näkökulmasta erityisherkkien johtajien kuor-

mituksesta palautumiseen havaittiin se, että he palautuvat haastavista vuorovaikutustilanteista kah-

della vuorovaikutuksen tasolla. Tulosten perusteella erityisherkät johtajat käsittelevät haastavia vuo-

rovaikutustilanteita osin intrapersonaalisella tasolla, eli oman pään sisällä, mutta osin myös interper-

sonaalisella tasolla, eli vuorovaikutuksessa omien kollegoidensa tai esihenkilöidensä kanssa.  
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Intrapersonaalisen tason palautuminen ilmenee siten, että erityisherkät johtajat kaipaavat työpäivän 

jälkeen tai sen aikana omaa aikaa ja tilaa palautumiselle sekä päivän aikaisten tapahtumien käsitte-

lylle. Tuloksista selvisi, että erityisherkillä johtajilla on tarve “nollata” ajatuksia erilaisissa, usein rau-

hallisiksi kuvatuissa ympäristöissä. Erityisherkät johtajat hyödyntävät myös mielensisäistä järkeilyä 

kuormittavista asioista irti päästämiseen. Tämä saattaa olla esimerkiksi lempeää keskustelua itsensä 

kanssa siitä, että tapahtumat eivät tosiasiassa olleet murehtimisen arvoisia.  

“Sen oon kokenu erityisherkkänä, kun työ on tämmöstä tosi sosiaalista ja joutuu olee niissä vuorovaikutussuhteissa 

päivän aikana koko ajan, niin kyllä sitten illat vaatii myös sitä, että saa olla ihan hiljaisuudessa täällä kotona.” (H4) 

“--myöskin se, että omassa mielessään käsittelee sen asian ja järkeistää, ettei tämä nyt ollut mikään maailmanloppu 

ja keskittyy sit niihin parempiin asioihin.” (H1) 

Toisaalta erityisherkät johtajat kaipaavat myös ulkopuolista tukea ja ymmärrystä omille tunteilleen 

eli interpersonaalisia vuorovaikutussuhteita. Läheiset ihmiset tai omat työkaverit koettiin tärkeänä 

tukiverkkona haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittelemisessä. Erityisherkät johtajat kokivat tu-

losten perusteella tuen saamisen myös omilta esihenkilöiltä tärkeänä haastavissa vuorovaikutustilan-

teissa ja niiden selvittämisessä. Kun oman mielensisäisen kokemusmaailman on saanut purkaa joskus 

jollekin läheiselle tai työyhteisön jäsenelle, erityisherkät johtajat ovat huomanneet, ettei omaa mieltä 

vaivanneelle asialle kannatakaan antaa painoarvoa, koska asia ei ole välttämättä ollut toisten mielestä 

edes miettimisen arvoinen: 

“--tilanteen tai jonkun hankalan jutun kertoo, niin sitten toinen onkin...saa vähän ehkä niille omille ajatuksilleen 

semmosta näkökulmaa, et ei tää ehkä oo niin vakavaa tai et tätä asiaa hänkin ymmärtää, että mä olen ihminen, joka 

miettii asioita, mutta että myös voi olla joitain asioita, joita ei tarvi niin pohtia tai et se on ehkä semmonen tuki-

verkosto, mihin sitä sitten yleensä kaataa sen, jos siihen tarve on.” (H5) 

Erityisherkät johtajat tarvitsevat siis paljon aikaa ja erilaisia keinoja työstään palautumiseen, sillä 

etenkin työpaikan haastavat vuorovaikutustilanteet aiheuttavat tulosten perusteella heissä sekä fysio-

logisia että henkisiä kuormitustiloja. Erityisherkät johtajat pitävätkin huolta omasta jaksamisestaan 

ja työhyvinvoinnistaan asettamalla esimerkiksi rajoja omalle tilalleen intrapersonaalisen vuorovaiku-

tuksen tason palautumisen mahdollistamiseksi. He ovat opetelleet monipuolisia keinoja kuormittu-

neisuuden vähentämiseksi ja kokevat omassa rauhassa palautumisen sekä interpersonaalisen tuen tär-

keiksi työssä jaksamisen kannalta.  



43 

 

6 POHDINTA 

Tässä tutkielmassa tutkimme johtajan kokemusta erityisherkkyyden rakentumisesta ja ilmenemisestä 

ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. Tutkimusongelmaan 

pyrittiin vastaamaan selvittämällä, millaista on eritysherkän johtajan sisäinen puhe, miten erityisherk-

kyys näkyy johtajan vuorovaikutuksessa ja työyhteisön vuorovaikutussuhteissa sekä työpaikan haas-

tavissa vuorovaikutustilanteissa. 

Erityisherkkien johtajien kokemus omasta erityisherkkyydestään vastaa konstruktivismin teorian mu-

kaista kokemuksen rakentumista, johon on vaikuttanut erilaisten ympäristöjen palautteet ja johtajan 

aiemmat kokemukset (mm. Burleson 2011, 28; Delia 1977, 69). Näiden kautta he ovat rakentaneet 

konstruktioita esimerkiksi omasta identiteetistään. Konstruktivismin teorian avulla voidaan tarkas-

tella myös sitä, kuinka kokemus erityisherkkänä johtajana on rakentunut nykyisessä työssä suhteessa 

työyhteisöön ja sen jäseniin. Erityisherkillä johtajilla ympäristöstä saadut palautteet ja aiemmat ko-

kemukset ovat vaikuttaneet paitsi heidän intrapersonaaliseen viestintäänsä, myös heidän interperso-

naalisiin suhteisiinsa työpaikoilla. Tulkintoja erityisherkkien johtajien vuorovaikutuskäyttäytymi-

sestä voidaan näin ollen tehdä niin suhteissa rakentuneen johtajuuden näkökulman kuin myös kon-

struktivismin ja sen alakäsitteiden, kognitiivisen kompleksisuuden ja henkilöön keskittyneiden sano-

mien, avulla.  

6.1 Erityisherkän johtajan intrapersonaalinen viestintä ja konstruktivismi 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitimme, millaista erityisherkän johtajan sisäinen puhe 

eli intrapersonaalinen viestintä on. Konstruktivismin teorian mukaan reagoimme ympäristön palaut-

teisiin yksilöllisesti rakentuneiden konstruktioiden kautta, jotka ovat muodostuneet esimerkiksi ai-

kaisempien vuorovaikutustilanteiden perusteella (Burleson 2011, 28; Delia 1977, 69). Täten kon-

struktivismi tarjoaa yhden selitysmallin erityisherkkien erilaisten intrapersonaalisten viestinnän pro-

sessien tutkimiselle, sillä aikaisemmat elämänkokemukset ja ympäristöistä saadut palautteet vaikut-

tavat vahvasti siihen, millaisena erityisherkät johtajat itsensä näkevät (Burleson 2011, 28). Keskei-

simpänä havaintona ensimmäiseen tutkimuskysymykseen selvisi, että yhteiskunnan odotukset ja ste-
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reotypiat ovat vaikuttaneet vahvasti erityisherkkien johtajien sisäiseen maailmaan sekä konstruktioi-

den rakentumiseen itsestä. Erityisherkillä johtajilla on rikas sisäinen maailma, eli heillä on paljon 

intrapersonaalista viestintää eli sisäistä puhetta.  

Erityisherkät johtajat ovat tunnistaneet erityisherkkyyden itsestään jo hyvin varhaisessa iässä, mutta 

löytäneet sitä kuvaavan käsitteen vasta viime vuosina. Johtajat käsittävät intrapersonaalisessa koke-

muksessaan erityisherkkyytensä niin, että he ovat joko oppineet pärjäämään erityisherkkyyden kanssa 

tai näkemään sen vahvuutena. Erityisherkkien johtajien matka oman erityispiirteensä hyväksymiseen 

on ollut toisinaan rankka ja se on sisältänyt paljon mielensisäistä itsetutkiskelua, eli sisäistä puhetta, 

joka on ilmennyt esimerkiksi omien kokemuksien vertaamisena muihin ihmisiin. Johtajien intraper-

sonaalinen kokemus erityisherkkyydestä on siten rakentunut vahvasti myös vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa. Tieto erityisherkkyyden käsitteestä ja siitä, että muillakin ihmisillä on samankaltaisia 

kokemuksia, onkin edesauttanut erityisherkkiä johtajia hyväksymään piirteen itsessään. Tätä erityis-

herkkien johtajien havaintoa tukee myös esimerkiksi Aronin (2013) ajatus siitä, että kun erityisherkkä 

yksilö ymmärtää, ettei hänen tarvitse pyrkiä muuttamaan itseään, voi ahdistuneisuus ja ylivirittynei-

syys vähentyä. 

Eritysherkkyys on ilmennyt johtajien elämässä lapsuudesta asti. Aronin (2013) mukaan erityisherk-

kyys on perinnöllinen persoonallisuuden piirre, joka ilmenee erilaisina herkempinä, voimakkaampina 

ja syvällisempinä reagointeina koko elämän ajan. Johtajien intrapersonaalinen kokemus erityisherk-

kyydestä on siten rakentunut pitkän ajan kuluessa ja heidän elämissään tapahtuneet vuorovaikutusti-

lanteet ovat vaikuttaneet heidän ajatuksiinsa itsestään ja pystyvyydestään. Ajatukset ovat voineet joh-

taa myös toiminnan muutoksiin, kuten erityisherkkyyden ilmentymisen pienentämiseen tai piilotta-

miseen, joka on voinut näkyä esimerkiksi asioiden tekemättä jättämisenä tai omien tunteiden vaimen-

tamisena. Keltikangas-Järvisen (2011) mukaan temperamenttipiirteet eli tapamme reagoida ympäris-

tön ärsykkeisiin ovat osittain perinnöllisiä, mutta myös erilaiset elinympäristöt sekä niissä tapahtuva 

vuorovaikutus vaikuttavat niiden ilmiasuun. Näin ollen erityisherkkyyttä voi myös piilottaa, vaikka 

se voi olla Aronin (2013) mukaan haasteellista, koska silloin erityisherkkä yksilö ei voi olla aito oma 

itsensä. Burlesonin ja Rackin (2008, 55) mukaan konstruktivismin teoria ymmärtää tällaisen viestin-

nän mukauttamisen, jollaisena erityisherkkyyden piilottamisen voidaan nähdä niin, että haluamme 

viestinnällämme päästä aina johonkin tavoitteeseen erilaisten strategioiden avulla. Erityisherkät joh-

tajat ovat voineet muuttaa viestintäänsä ja toimintaansa radikaalisti sen takia, että pääsisivät tavoit-

teisiinsa, eli tulisivat esimerkiksi hyväksytyksi tasavertaisina yhteisönsä jäseninä. Intrapersonaalinen 
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kokemuksemme itsestä rakentuu siis sekä perimän että suhteissa rakennettujen käsitysten vuoropu-

heluna. 

Erityisherkkiä johtajia yhdistävät myös ajoittaiset intrapersonaaliset kokemukset erilaisuuden tai ul-

kopuolisuuden tunteista. Nämä kokemukset ovat voineet syntyä esimerkiksi sen huomaamisesta, ettei 

kaikilla ole yhtä voimakas sisäinen maailma eli kaikki eivät ajattele tai tunne samalla tavalla kuin he. 

Nämä kielteiset kokemukset ovat olleet intrapersonaalisella tasolla tuotettuja käsityksiä siitä, että on 

erilainen kuin muut. Ne ovat olleet myös suoria tai epäsuoria palautteita interpersonaalisessa vuoro-

vaikutuksessa siitä, että erityisherkkyydelle tyypillinen toiminta, kuten tunteiden näyttäminen ei ole 

hyväksyttävää. Myös erityisherkkyyttä tutkinut Aron (2013) on havainnut, että useimpia erityisherk-

kiä yksilöitä yhdistää kokemukset erilaisuuden, viallisuuden tai kuulumattomuuden tunteista. Toisin 

sanoen on havaittavissa, että identiteetin ja oman ajattelumaailman eli rakentuneiden konstruktioiden 

tarkastelu ja vertailu muihin on erityisherkille ihmisille ominainen taipumus. Tämä on aiheuttanut 

erityisherkille johtajille haasteita ymmärtää omaa identiteettiään eli sitä, kuka todella on ja haluaa 

olla. Kokemukset erilaisuudesta, jopa vääränlaisuudesta, ovat aiheuttaneet johtajille ankarampaa si-

säistä puhetta tai epäröintiä siitä, ovatko he yhtä pystyviä yksilöinä kuin muut.  

Yhteenvetona nuoruuden ja lapsuuden erityisherkkyyteen liittyvistä kokemuksista voidaankin todeta, 

että mikäli erityisherkkyyden ilmentymistä ei olla tuettu tai ymmärretty, on se aiheuttanut johtajille 

kielteisiä kokemuksia ja johtanut esimerkiksi tunteiden piilotteluun, käyttäytymisen muutoksiin tai 

viallisuuden tunteisiin. Erityisherkkien johtajien runsaaseen sisäiseen puheeseen ja ajatuksiin itsestä 

on siten vahvasti vaikuttanut vuorovaikutus oman elinympäristön kanssa. Aronin (2013) mukaan eri-

tyisherkkyyden piilottaminen tai käyttäytymisen muuttaminen pakon sanelemana ympäristöön sopi-

vaksi voi johtaa esimerkiksi ahdistumiseen tai masentumiseen. Koska erityisherkkyyden piilottami-

nen voi johtaa pahimmillaan mielenterveyden ongelmiin, on ymmärryksen lisääminen erityisherk-

kyydestä yhteiskunnassamme tärkeää. 

Erityisherkkyyden rakentumiseen liittyen tässä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, miten erityisherk-

kien johtajien intrapersonaalisessa viestinnässä rakentuneet konstruktiot näkyvät nykyisin heidän kä-

sityksissään itsestään. Tähän liittyen oltiin erityisesti kiinnostuneita siitä, miten he ajattelevat vastaa-

vansa yhteiskunnan asettamiin odotuksiin. Tuloksista selvisi, että yhteiskunnan ja työyhteisöjen aset-

tamat odotukset ja stereotypiat hyvästä johtajuudesta ovat vaikuttaneet erityisherkkien johtajien kon-

struktioiden rakentumiseen siitä, millaisia johtajia he ovat tai millaisia heidän pitäisi olla. Samalla 
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nämä konstruktiot ovat saaneet aikaan erityisherkissä johtajissa kokemuksia ajoittaisesta yhteensopi-

mattomuudesta yhteiskunnan odotuksiin johtajuutta kohtaan ja johtaneet siten toiminnan, kuten vies-

tintäkäyttäytymisen, muuttamiseen. Ilmiötä tukee esimerkiksi Aronin (2013, 135) löydös siitä, että 

erityisherkät ihmiset ovat syvällisen tiedon prosessoinnin ja vivahteiden herkemmän havaitsemisen 

myötä hyvin herkkiä havainnoimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa sitä, mitä muut heiltä odot-

tavat ja pyrkivät siten usein vastaamaan näihin odotuksiin omalla käyttäytymisellään. Erityisherkkien 

johtajien intrapersonaalisen kokemuksen omasta johtajuudestaan voidaankin ajatella konstruktivis-

min mukaisesti olevan heidän kokemusmaailmansa ja hyvälle johtajuudelle antamien määritelmien 

värittämää (Delia 1977, 4). 

Erityisherkät johtavat kokevat, ettei työmaailmassa tai tietyillä aloilla ole aina välttämättä tilaa eri-

tyisherkkyydelle. Erityisherkät johtajat ovatkin saaneet työympäristöissään niin alaisilta kuin myös 

omilta esihenkilöiltään paljon erilaisia suoria ja epäsuoria palautteita itseensä ja johtamiseensa liit-

tyen. Näiden kokemusten perusteella he ovat joskus ajatelleet, että heidän tulisi olla toisenlaisia tai 

käyttäytyä jollain muilla tavoilla. Stereotyyppiset, suhteissa rakentuneet käsitykset jämäkästä ja suo-

rasta johtajasta pitävätkin hyvin sitkeästi pintansa suomalaisessa johtajuuskäsityksessä. Siihen ovat 

vaikuttaneet etenkin Suomen sotahistoria ja armeijan johtamiskulttuurin ideaalin soveltaminen orga-

nisaatioihin. (Seeck 2012; Tienari & Meriläinen 2012, 145.) Erityisherkät johtajat ovat kokeneet, että 

nimenomaan erityisherkkyydelle päinvastaiset ominaisuudet, kuten tunteettomuus ja kylmyys, olisi-

vat yhteiskunnan ja muun työyhteisön odotuksiin sopivampia ja helpottaisivat myös johtajana selviy-

tymisessä. Tätä tukee myös Lämsän ym. (2014, 33) naisten johtamisuriin kohdistuvista stereotypi-

oista tehty tutkimustulos, jonka mukaan tehokkaan ja menestyvän johtajan piirteiksi luetaan usein 

maskuliiniset, miehille ominaiset piirteet, kuten rationaalisuus ja hallinnan kyky.  

Stereotypioihin ja odotuksiin liittyen erityisherkillä johtajilla on kokemuksia oman erityisherkkyy-

tensä yhteensopimattomuudesta erityisesti maskuliiniseksi mielletyssä liike-elämässä (Lämsä ym. 

2014; Tienari & Vaara 2004). Tätä tukee myös Aronin (2013, 143) tutkimustulos siitä, että erityis-

herkät ihmiset kokevat usein ristiriitaa oman erityisherkkyytensä ja sodankäyntiä korostavan liike-

elämän välillä. Erityisherkät johtajat ovatkin pyrkineet vastaamaan näihin koettuihin yhteiskunnan 

odotuksiin esimerkiksi aitojen tunteiden ja ajatusten piilottelulla eli itsensä kovettamisella työelä-

mässä. He ovat tunnistaneet, ettei herkkyyttä ole ollut sopivaa näyttää tietyissä työpaikan tilanteissa. 

Siten he ovat saamiensa palautteiden perusteella muodostaneet konstruktioita siitä, millaista on odo-

tustenmukainen ja hyväksyttävä johtajan viestintäkäyttäytyminen (Burleson & Rack 2008; Tienari & 
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Meriläinen 2012). Konstruktioidensa perusteella erityisherkät johtajat siis muovaavat omaa johtamis-

viestintäkäyttäytymistään vastaamaan niitä odotuksia, joita he palautteiden perusteella kokevat yh-

teiskunnalla olevan johtajuutta kohtaan (Burleson & Rack 2008, 54). Laajemmassa mittakaavassa 

stereotypioiden voidaan siis nähdä vaikuttavan siihen, että erityisherkät johtajat ovat kokeneet ole-

vansa joskus maskuliinisessa maailmassa vääränlaisia johtajia, eikä heidän erilaisuuttaan tai moni-

naisuuttaan ole osattu hyödyntää. Kiinnostavaa olisikin pohtia tulevaisuudessa sitä, miten erityisher-

kät miehet kokevat oman piirteensä ja yhteiskunnassa tiukassa olevan johtajuuskäsityksen yhteenso-

pivuuden, sillä Aronin (2010, 3) mukaan miehet kohtaavat yhteiskunnassa enemmän haasteita oman 

erityisherkkyytensä kanssa.   

Erityisherkät johtajat ovat kuitenkin tehneet töitä muokatakseen omia johtajuudesta muodostettuja 

konstruktioitaan positiivisemmiksi löytämällä vahvuuksia omasta erityisherkkyydestään. Tätä tukee 

esimerkiksi Duttonin ym. (2010, 265) tutkimus positiivisen identiteetin rakentumisesta työssä, jonka 

mukaan suurin osa yksilöistä haluaa rakentaa erilaisia reittejä käyttäen positiivisen työidentiteetin. 

Myös erityisherkkien johtajien positiivisemmat konstruktiot ovat rakentuneet vuorovaikutussuh-

teissa, erityisesti työyhteisössä alaisilta saatujen myönteisten, erityisherkkyyteen liittyvien palauttei-

den pohjalta (Tienari & Meriläinen 2012, 143). Tällaisia positiivisia konstruktioita vahvistaneita pa-

lautteita oli saatu etenkin empaattisuuteen, kuuntelemiseen ja palautteenantotaitoon liittyen, vaikka 

itse erityisherkkyyden käsitettä ei muilta ihmisiltä saaduissa palautteissa oltukaan käytetty. Nämä 

vahvuudet voidaan kuitenkin Aronin (2013) mukaan liittää erityisherkkien ominaispiirteiksi esimer-

kiksi erityisherkille tyypillisen syvällisen tiedon prosessoinnin sekä vivahteiden herkemmän havait-

semisen taidon perusteella. Erityisherkkien johtajien nimeämiä vahvuuksia erityisesti tunnetaidoissa 

tukee myös Hackmanin ja Johnsonin (2009) esiin nostama ajatus emotionaalisesta älykkyydestä, joka 

on nostettu modernissa johtamistutkimuksessa esiin tehokkaan johtajan ominaisuutena. 

Tarve omien konstruktioiden muokkaamisesta positiivisemmiksi kumpuaa erityisherkillä johtajilla 

etenkin siitä, että he toivoisivat voivansa olla kovettamatta itseään työelämässä ja sen ulkopuolella. 

Tätä ilmiötä tukee myös Duttonin ym. (2010, 265) tutkimus positiivisista konstruktioista, joiden 

myötä voidaan vahvistaa työssä koettuja vahvuuksia ja siten vähentää työssä kohdattua stressiä. Eri-

tyisherkät johtajat kokevat, että erityisherkkyyden hyväksyminen ja tunnistaminen on vienyt heitä 

kohti nykyistä uraansa, josta he voivat nauttia ja jossa he voivat kokea merkityksellisyyden tunteita. 

Havaintoa tukee myös Aronin (2010, 174; 2013, 132–135) tutkimukset erityisherkistä ihmisistä työ-

elämässä, joiden mukaan merkityksellisyyden kokeminen ja oman kutsumusammatin löytäminen 

ovat erityisherkille ihmisille erityisen tärkeitä asioita, jotta oma piirre sointuisi ammatti-identiteetin 
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kanssa mahdollisimman hyvin yhteen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta erityisherkät johtajat voi-

daan Aronin (2010, 178) mukaan nähdä hyvin eettisinä johtajina, jotka eivät halua kontrolloida toisia 

tai nostaa itseään korostettuun valta-asemaan muihin verrattuna. Erityisherkillä johtajilla voidaan si-

ten nähdä olevan vahva halu rikkoa tässä luvussa aiemmin mainittuja sitkeitä, maskuliinisia arvoja ja 

sodankäyntiä ihailevia johtajuusstereotypioita.  

Erityisherkät johtajat toivovat, että johtamiskulttuuri ja työelämä olisi avoimempaa sekä tunteita ja 

erilaisuutta hyväksyvämpää. Siispä omiin konstruktioihin vaikuttamisen lisäksi erityisherkillä johta-

jilla on vahva halu vaikuttaa muiden ihmisten vuorovaikutussuhteissa rakentuneisiin konstruktioihin, 

kuten esimerkiksi odotuksiin ja stereotypioihin hyvästä johtajasta. Tienarin ja Meriläisen (2012, 143) 

mukaan johtajuus rakentuukin interpersonaalisena dialogina, eli myös johtajalla on mahdollisuus vai-

kuttaa siihen, millaisia konstruktioita johtajuudesta omassa työyhteisössä syntyy. Erityisherkkien joh-

tajien työyhteisöissä erityisherkkyydestä ei ole juurikaan keskusteltu, joten johtajat toivovatkin, että 

siitä voitaisiin puhua työpaikalla edes toisinaan, jotta joku muukin työyhteisön erityisherkkä voisi 

kokea samaistumista ja saada siten vertaistukea. Toisaalta erityisherkät johtajat toivovat, että keskus-

telu työpaikoilla ja yhteiskunnassa liittyisi erilaisuuden hyväksymiseen ylipäätään, mikä on osoitus 

heidän eettisistä johtamistaidoistaan. Erilaisuuden hyväksymisen ja vahvistamisen voidaankin nähdä 

olevan osa nykypäivän tehokasta ja tarkoituksenmukaista johtajuutta, sillä Chanlantin ja Özbilginin 

(2017, 25) mukaan ne yritykset, jotka osaavat johtaa moninaisuutta oikein, myös hyötyvät siitä toi-

minnassaan.  

6.2 Erityisherkän johtajan vuorovaikutuskäyttäytyminen ja vuorovaikutussuh-

teet sekä kognitiivinen kompleksisuus 

Toisena tutkimuskysymyksenä olimme kiinnostuneita siitä, miten erityisherkkyys näkyy johtajan 

vuorovaikutuksessa ja työyhteisön vuorovaikutussuhteissa. Kognitiivista kompleksisuutta voidaan 

pitää erityisherkkien johtajien vuorovaikutuskäyttäytymistä selittävänä tekijänä ja se näkyy tulosten 

perusteella myös heidän vuorovaikutussuhteissaan alaistensa kanssa esimerkiksi kykynä luoda hen-

kilöön keskittyneitä sanomia. Toiseen tutkimuskysymykseen viestinnällisesti merkittävimpänä il-

miönä selvisi, että johtajien erityisherkkyyden piirteet, etenkin voimakas emotionaalinen reagoivuus 

ja vivahteiden herkempi havaitseminen, tuovat paljon vahvuuksia johtajien ammatilliseen vuorovai-

kutuskäyttäytymiseen ja -suhteisiin. 
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Erityisherkät johtajat kohtaavat työyhteisöissään paljon erilaisia vuorovaikutustilanteita, joissa eri-

tyisherkkyydelle ominaiset piirteet tulevat esiin joko intrapersonaalisesti eli mielen sisällä ja/tai in-

terpersonaalisesti eli vuorovaikutustilanteissa erilaisina verbaalisina tai nonverbaalisina viesteinä. 

Kun erityisherkkien johtajien kokemuksia tarkastellaan EVÄS-mallin (Aron 2010; 2013) kautta voi-

daan havaita, että erityisherkkyys ilmenee hyvin yksilöllisesti heidän työssään. Erityisherkkiä johtajia 

yhdistää kuitenkin etenkin emotionaalinen reagoivuus eli tunteiden voimakas kokeminen ja vivahtei-

den herkempi havaitseminen eli ympäristön ärsykkeiden tarkempi havainnoiminen. Myös syvällistä 

ajattelua ja aistiherkkyyttä ilmenee suurimmalla osalla erityisherkistä johtajista. (Aron, 2013.) 

Erityisherkät johtajat ajattelevat, että heidän erityispiirteensä voi toimia joko vahvuutena tai haas-

teena johtajana toimimiselle. Se, koetaanko erityisherkkyys positiivisena vai kielteisenä asiana joh-

tajan työssä riippuu pitkälti vuorovaikutustilanteista tai muista ulkoisista vaikuttimista, kuten työyh-

teisön yleisestä ilmapiiristä. Erityisherkät johtajat ovat kääntäneet erityisherkkyyden enemmän vah-

vuudekseen esimerkiksi löytämällä erilaisia toimintamalleja ja keinoja helpottaakseen omaa työsken-

telyään. Etenkin kuunteleminen, palautteenantotaito ja vuorovaikutuksen toisen osapuolen inhimilli-

nen kohtaaminen koetaan erityisherkkyyden tuomina vahvuuksina johtamisviestinnälle, jotka autta-

vat erityisherkkiä johtajia suoriutumaan päivittäisistä työtehtävistään sekä luomaan kestäviä ja hy-

vinvoivia vuorovaikutussuhteita alaisiinsa. Isotaluksen ja Rajalahden (2017) mukaan ei olekaan tiet-

tyjä vuorovaikutustaitoja, jotka sopisivat kaikkiin työyhteisöihin, vaan jokaisen työyhteisön vaati-

mukset vaativat myös johtajilta tietynlaista viestintää. 

Eräs strategia, jota erityisherkät johtajat käyttävät vivahteiden herkemmän havainnoinnin myötä on 

oman viestinnän mukauttaminen tiettyjen ihmisten viestintään sopivaksi. Tätä Burleson ja Rack 

(2008) kutsuvat henkilöön keskittyneiksi sanomiksi. Erityisherkät johtajat pyrkivät muokkaamaan 

omaa viestintäkäyttäytymistään vahvasti vuorovaikutuksen toiselle osapuolelle sopivaksi niin asioi-

den, emootioiden kuin suhdetavoitteidenkin osalta, mikä osoittaa aiempien kognitiivisen kompleksi-

suuden tutkimusten mukaan korkeaa kykyä luoda henkilöön keskittyneitä sanomia (esim. Burleson 

& Rack 2008, 58; Griffin 2009, 100). Erityisherkät johtajat saattavat esimerkiksi käyttää enemmän 

nonverbaalisia eli sanattomia viestejä ja mukauttaa puhettaan yksinkertaisemmaksi henkilöiden 

kanssa, joiden on haasteellisempaa ymmärtää yksinkertaisia tehtävänantoja. Nämä taktiikat koetaan 

hyödyllisiksi, koska ne estävät usein vaikeiden ja kuormittavien tilanteiden syntymistä tai helpottavat 

niiden ratkaisemista.  
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Erityisherkät johtajat kohtaavat työyhteisöissään myös haasteita yksittäisten alaisten kanssa, mutta 

pyrkivät kuitenkin tällaisissakin tilanteissa löytämään erilaisia keinoja olla vuorovaikutuksessa juuri 

kyseisen henkilön kanssa. Siten erityisherkkyyden tuoman kognitiivisen kompleksisuuden mukainen 

henkilöön keskittyneiden sanomien luominen on auttanut heitä toimimaan myös hankalammissa ti-

lanteissa (Burleson & Rack 2008, 58; Griffin 2009, 100). Phermanin (2011) mukaan työyhteisön 

konfliktit syntyvät usein epäonnistuneen viestinnän takia, joten henkilöön keskittyneiden sanomien 

voidaan ajatella olevan hyödyllinen taito koko työyhteisön toiminnan jatkuvuuden mahdollistamisen 

ja ristiriitatilanteiden välttämisen kannalta.  

Erityisherkkien johtajien työpaikan vuorovaikutussuhteisiin liittyen merkittävänä viestinnällisenä il-

miönä nousi esiin se, että he ovat kognitiivisen kompleksisuuden myötä taitavia luomaan turvallisia 

ja hyvinvoivia vuorovaikutussuhteita alaistensa kanssa, eli ovat siten tehokkaita ja taitavia vuorovai-

kutussuhteissaan. Tätä tukee myös Halen (1980, 304) varhainen tutkimus kognitiivisesta kompleksi-

suudesta vuorovaikutuksen tehokkuuden mittarina, jonka mukaan kognitiivisesti kompleksiset ihmi-

set luovat tehokkaampia viestejä verrattuna ei-kompleksisiin yksilöihin. Erityisherkkyys tuo siten 

johtajan vuorovaikutustaitoihin ja johtamiseen kognitiivisen kompleksisuuden myötä monia vah-

vuuksia. Tämän osoittaa myös esimerkiksi Gröschlin, Gabaldónin ja Hahnin (2019) case-tutkimus 

toimitusjohtajan kognitiivisen kompleksisuuden kehittymisestä, jossa sen havaittiin ennustavan esi-

merkiksi proaktiivista toimintaa vastuullisen yrityskulttuurin edistämiseksi. Kognitiivisesti komplek-

sisten erityisherkkien johtajien voidaan siis ajatella olevan johtamistaidoiltaan yhteiskunnassa yhtä 

päteviä johtajia kuin ei-erityisherkät johtajat. 

Erityisherkkien johtajien työyhteisöjen vuorovaikutussuhteet ovat hyvin monipuolisia. Heillä on 

kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, tunnistaa vahvuuksia yksilöistä ja sitä kautta esimer-

kiksi rohkaista työyhteisöjen hiljaisempia ja ujompia ihmisiä. Kognitiivisesti kompleksisilla ihmisillä 

on myös korkea sosiaalisen havainnoin taito, johon liittyy erityisherkille ihmisille tyypillisiksi ku-

vailtuja ominaisuuksia, kuten vuorovaikutustilanteen vivahteiden herkempää havainnointia ja sitä 

kautta toisen vuorovaikutuksen osapuolen syvällisempää ymmärtämistä (mm. Aron 2013, 18–20; 

Hale & Delia 1976). Erityisherkkien johtajien voidaan siis nähdä olevan hyvin taitavia luomaan te-

hokkaita ja tarkoituksenmukaisia vuorovaikutussuhteita alaisiinsa työpaikoillaan. Tämä on nähtä-

vissä myös Halen ja Delian (1976, 195) varhaisessa tutkimuksessa kognitiivisesti kompleksisista ih-

misistä, missä tällaisten ihmisten kyky esimerkiksi sosiaaliseen havainnointiin ennusti korkeaa vuo-

rovaikutuskapasiteettia.  
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Erityisherkät johtajat kokevat pääosin omat vuorovaikutussuhteensa alaisiinsa hyviksi. Heidän kog-

nitiivinen kompleksisuutensa sekä kyky tehdä henkilöön keskittyneitä sanomia on edesauttanut suh-

teiden syventämistä tiettyihin alaisiin ja myös auttanut alaisten tukemista. Erityisherkät johtajat tar-

kastelevat paljon vuorovaikutussuhteidensa läheisyyttä ja etäisyyttä – esimerkiksi sitä, kuinka lä-

heiseksi he haluavat jotkut työyhteisön jäsenistä päästää tai kuinka henkilökohtaisia tietoja ja tunteita 

he haluavat alaisilleen paljastaa. Erityisherkät johtajat kokevat, että työyhteisön vuorovaikutussuhteet 

ovat tärkeitä koko työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta, eivätkä he halua sen takia luoda liian 

suurta etäisyyttä itsensä ja johdettaviensa välille. Tätä tukee myös Delian, Clarkin ja Switzerin (1979) 

tutkimushavainto siitä, että kognitiivisesti kompleksiset ihmiset keskittyvät vuorovaikutussuhteis-

saan sen osapuoliin ulkoisten ärsykkeiden sijaan. Heidän mukaansa kognitiivisesti kompleksiset ih-

miset tunnistavat sekä keskustelevat paitsi toisen osapuolen persoonallisuuden piirteistä, myös jaka-

vat itsestään henkilökohtaisia asioita enemmän verrattuna ei-kompleksisiin ihmisiin.  

Vaikka edellä mainittu rajanveto johtaja-alaissuhteiden läheisyyden ja etäisyyden välillä on erityis-

herkille johtajille toisinaan haastavaa, kokevat he merkityksellisyyden tunteita hyvistä vuorovaiku-

tussuhteista alaisiin. Hyvissä vuorovaikutussuhteissa voidaan jakaa tukea sekä kannustaa ja näyttää 

esimerkkiä muille omalla vuorovaikutuskäyttäytymisellä. Aronin (2010, 178; 2013, 132–135) mu-

kaan erityisherkille ihmisille työssä tärkeintä onkin usein juuri merkityksellisyyden kokemus – koke-

mus siitä, että omalla työllä on suurempi tarkoitus ja että oma toiminta voi parhaimmillaan edesauttaa 

myös muiden ihmisten hyvinvointia. Havaintoa tukee myös viime vuosina toteutetut työhyvinvoinnin 

tutkimukset, joiden mukaan ne johtajat, jotka ovat pystyneet tukemaan alaistensa merkityksellisyyden 

kokemusta työssä, ovat onnistuneet myös lisäämään alaistensa työhyvinvointia. Merkityksellisyyden 

kokemuksen on työhyvinvointitutkimuksissa todettu esimerkiksi lisäävän työmotivaatiota ja vähen-

tävän työstä koettua stressiä. (mm. Ding & Liu 2019, 1; Oh & Roh 2019, 1.) Yhteenvetona voidaankin 

todeta, että oman piirteensä myötä erityisherkät johtajat ovat kognitiivisesti kompleksisia yksilöitä ja 

taitavia luomaan henkilöön keskittyneitä sanomia. Näin ollen he ovat myös taitavia luomaan turval-

lisia ja avoimia vuorovaikutussuhteita alaisiinsa, millä voi olla myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi 

työhyvinvointiin. Erityisherkkyyden voidaankin ajatella olevan ominaisuus, joka kannattaa nähdä 

etenkin ihmisten johtamisessa vahvuutena ja jota tulisi hyödyntää tehokkaammin esimerkiksi työhy-

vinvoinnin lisäämiseksi työpaikoille. 
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6.3 Erityisherkkä johtaja ja haastavat vuorovaikutustilanteet 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä olimme kiinnostuneita siitä, miten erityisherkkyys näkyy työ-

yhteisön haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja niiden jälkeen. Lisäksi selvitimme, millaisena eri-

tyisherkät johtajat kokevat työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet ja millaisia keinoja he käyt-

tävät niistä palautumiseen. Tähän tutkimuskysymykseen viestinnällisesti merkittävimpänä havain-

tona nousi esiin, että erityisherkät johtajat ottavat haastavissa vuorovaikutustilanteissa sovittelevan 

johtajan roolin ja käyttävät näistä tilanteista palautumiseen monipuolisesti erilaisia intra- ja interper-

sonaalisen tason vuorovaikutuksen keinoja. 

Haastavat vuorovaikutustilanteet ja niiden selvittäminen kuuluvat erityisherkkien johtajien työhön. 

He kohtaavat siis työssään tilanteita, joissa joko haastavaksi koettuja tietoja vastaanotetaan tai joissa 

he joutuvat niitä itse alaisilleen jakamaan (Bradley & Campbell 2016, 443–444). Viestinnällisestä 

näkökulmasta katsottuna merkittävintä on se, että erityisherkät johtajat pitävät erityisherkkyyttään 

haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittelyn kannalta enemmänkin vahvuutena, koska se on omi-

naispiirre, joka auttaa heitä johtamaan haastavia tilanteita sovittelevasti ja tasavertaisesti. 

Erityisherkät johtajat asettuvat työyhteisöjen haastavissa vuorovaikutustilanteissa sovittelevan johta-

jan rooliin. Phermanin (2011) mukaan sovittelu on keskeinen haastavien vuorovaikutustilanteiden 

ratkaisumenetelmä, jolla työyhteisö voi selvitä vaikeistakin tilanteista. Onnistunut sovittelu voi Pher-

manin (2011) mukaan johtaa muun muassa työyhteisön ilmapiirin sekä työhyvinvoinnin parantumi-

seen ja myönteisten vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Erityisherkillä johtajilla on keskeinen rooli 

työyhteisöjen haastavien tilanteiden ratkaisussa ja usein heiltä odotetaankin vaikean tilanteen johta-

mista eli sovittelevan johtajan rooliin asettumista. Sovitteleva johtaja pyrkii johtamaan tilannetta vas-

tavuoroisen vuorovaikutuksen avulla, erilaiset yksilöt ja tilanteen positiiviset mahdollisuudet huomi-

oon ottaen. Keskeistä sovittelevalle johtajalle on se, että hän kykenee hahmottamaan haastavan tilan-

teen kokonaiskuvan ja toimimaan oikeudenmukaisesti (esim. Gerzon 2006, Phermanin 2011, 122 

mukaan). Erityisherkät johtajat kokevat olevansa usein nimenomaan henkilöitä, jotka viime kädessä 

auttavat ratkaisemaan haastavia vuorovaikutustilanteita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti niin, 

että työyhteisö voi jatkaa taas eteenpäin entistä vahvempana. 

Erityisherkät johtajat käsittelevät haastavia vuorovaikutustilanteita yleensä organisoimalla haastavan 

tilanteen selvittämiselle erillisen ajankohdan sekä paikan eli sovittelutilanteen, ja sen jälkeen johtavat 

sovittelutilanteen ratkaisuun saakka. He pyrkivät kuuntelemaan haastavan vuorovaikutustilanteen 
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osapuolia tai osapuolta ja osoittamaan myötätuntoa tilanteen ollessa yhä aktiivinen. Voidaankin to-

deta, että erityisherkät johtajat haluavat osoittaa haastavissa vuorovaikutustilanteissa puolueetto-

muutta sekä empatiaa. Työyhteisösovittelua tutkineen Phermanin (2011, 122) mukaan johtajan puo-

lueettomuus on haastavien vuorovaikutustilanteiden ratkaisussa keskeisessä roolissa. 

Vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ja johtajan restoratiiviseen sekä transformatiiviseen eli muutos-

keskeiseen johtajuuden rooliin pohjautuva sovittelu edistää Phermanin (2011) mukaan työyhteisöjen 

hyvinvointia. Erityisherkät johtajat asettuvat työyhteisöissään tällaiseen transformatiiviseen johtajuu-

den tyyliin ja restoratiiviseen johtajuuden malliin. Transformatiivisella johtajalla on Phermanin 

(2011, 118) mukaan palveleva asenne johdettavia kohtaan, mikä näkyy erityisherkillä johtajilla esi-

merkiksi työyhteisön alaisten yksilöllisenä huomioimisena, määrätietoisuutena selvittää haastavia ti-

lanteita ja yhteisöllisenä kannustuksena. Erityisherkät johtajat eivät pelkää haastavien tilanteiden sel-

vittämistä, vaan he usein nimenomaan haluavat kohdata haastavissa vuorovaikutustilanteissa osapuo-

let yksilöllisesti sekä puolueettomasti. Erityisherkät johtajat haluavat esimerkiksi jutella vaikeista ti-

lanteista kahdestaan henkilöiden kanssa, joita tilanne koskettaa. Näissä kahdenkeskisissä tilanteissa 

erityisherkät johtajat pyrkivät osoittamaan myötätuntoa eli empatiaa, koska he ymmärtävät, että ti-

lanne kuormittaa myös haastavan tilanteen osapuolia. Restoratiivinen eli yhteisöllistä, inhimillistä 

kasvua ja oppimista tutkiva sekä turvallista ympäristöä korostava sovittelun malli sopii myös erityis-

herkkiin johtajiin ja heidän kokemuksiinsa. Erityisherkät johtajat ovat restoratiivisia johtajia, joille 

on tärkeää rankaisun sijaan löytää ratkaisuja, joissa jokainen osapuoli voi niin sanotusti voittaa. (Pher-

man 2011.) Erityisherkät johtajat rakentavatkin usein haastavien tilanteiden selvittelyn loppupäässä 

kokonaiskuvan eli yhteenvedon tilanteesta, jonka avulla sovittelutilanne voidaan viedä loppuun. Aro-

nin (2010) mukaan erityisherkkien ihmisten tarkemman havainnoinnin kyky, syvällinen ajattelu ja 

emotionaalinen reagoivuus mahdollistavatkin usein erityisherkkien yksilöiden taidon rakentaa koko-

naiskuvia erilaisista tilanteista. 

Haastavat vuorovaikutustilanteet ja niiden sovittelu voi aiheuttaa erityisherkille johtajille erilaisia 

emotionaalisia ja fysiologisia reaktioita. Huhtalan ym. (2010) mukaan haastavat tilanteet työyhtei-

sössä voivatkin aiheuttaa kelle tahansa johtajista erilaisia stressireaktioita. Tällaisia voimakkaita re-

aktioita erityisherkillä johtajilla olivat esimerkiksi ahdistuneisuus, itku tai vihaisuus. Koska erityis-

herkät johtajat kuormittuvat haastavista vuorovaikutustilanteista, tarvitsevat he myös erilaisia palau-

tumiskeinoja niistä selviytymiseen. Havaintoa tukee myös aiempi tutkimus erityisherkistä ihmisistä 

haastavissa ja arjesta poikkeavissa tilanteissa, jonka mukaan erityisherkät ihmiset kokevat usein täl-

laiset tilanteet erityisen voimakkaasti (Aron 2013, 15). 
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Erityisherkkien johtajien kuormittuneisuuden kokemukset ovat sidoksissa Aronin (esim. 2013, 16–

20) EVÄS-mallin mukaisiin erityisherkille ihmisille tyypillisiin ominaisuuksiin. Erityisherkät johta-

jat jäävät tiedon syvällisen prosessoinnin ominaisuuden myötä usein pohtimaan ja murehtimaan työ-

ajalla tapahtuneita asioita, mikä osaltaan lisää työajan ulkopuolella koetun stressin määrää. Myös 

emotionaalinen reagoivuus näkyy erityisherkkien johtajien kuormittumisen kokemuksissa erilaisina 

tunnereaktioina. Johtajien työhyvinvointiin liittyneen tutkimuksen mukaan johtajat kohtaavatkin 

työssään monia psykologisia ja emotionaalisia vaatimuksia (Kinnunen, Feldt & Mäkikangas 2008, 

114). Kuormittumisesta palautumisen tarve ilmenee erityisherkillä johtajilla esimerkiksi oman tilan 

tarpeena ja fyysisenä sekä henkisenä väsymisenä. Erityisherkät johtajat ovatkin opetelleet erilaisia 

keinoja ja ajatusmalleja kuormittuneisuuden ja siitä aiheutuneiden tunteiden rauhoittelemiseen. Il-

miötä tukee myös konstruktivismin teorian mukainen ajatus siitä, että tällainen opittujen keinojen 

kokoaminen ja käyttäminen on tyypillistä korkean kognitiivisen kompleksisuuden tason omaaville 

ihmisille (Burleson & Rack 2008, 57). 

Erityisherkkien johtajien haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittely- ja palautumisprosesseissa on 

havaittavissa kaksi erilaista vuorovaikutustyyppiä, joita käytetään osin myös rinnakkain. Ensimmäi-

nen on intrapersonaalisella eli mielensisäisellä viestinnän tasolla tapahtuva käsittely ja palautuminen 

ikään kuin “oman pään sisällä”. Toinen on interpersonaalisen viestinnän eli suhteiden tasolla tapah-

tuva käsittely ja palautuminen vuorovaikutuksessa läheisten, työkavereiden tai omien esihenkilöiden 

kanssa. Näiden palautumisen keinojen voidaan nähdä olevan erityisherkkien johtajien työhyvinvoin-

tia lisääviä voimavaratekijöitä (Ahtilinna ym. 2007, 232). Ahtilinnan ym. (2007, 232) tutkimuksen 

mukaan johtamistyö on yleisesti hyvin vaativaa ja tällaiset voimavaratekijät auttavat johtajia vähen-

tämään työnsä vaatimustekijöitä sekä edistävät johtajan selviytymistä omassa työssään. 

Intrapersonaalisen tason kuormittuneisuus ilmenee erityisherkkien johtajien elämässä siten, että haas-

tavia vuorovaikutustilanteita jäädään murehtimaan ja pyörittelemään omassa mielessään. Ilmiötä tu-

kee myös Aron (2013, 13–14), jonka mukaan erityisherkät ihmiset usein tarvitsevat aikaa pohtia ja 

käsitellä omia havaintojaan ennen toimintaan ryhtymistä. Erityisherkät johtajat tarvitsevatkin paljon 

omaa tilaa ja aikaa intrapersonaaliseen viestintäänsä, jonka avulla he myös järkeistävät haastavia vuo-

rovaikutustilanteita ja siten palautuvat niistä. Erityisherkät johtajat kokevat intrapersonaalisen palau-

tumisen, kuten yksinolon, osittain tärkeänä palautumiskeinona ja voimavarana, mutta siihen voi liit-

tyä myös negatiivisia vaikutuksia, kuten itsensä soimaamista vaikeiden tilanteiden jälkeen. 
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Palautumisessa käytetty interpersonaalinen vuorovaikutustyyli näkyy erityisherkkien johtajien koke-

muksissa esimerkiksi omien ajatusten ja kokemusten purkamisena sekä käsittelynä niin kotona kuin 

myös työpaikoilla esimerkiksi omien kollegoiden ja esihenkilöiden kanssa. Aronin (2013, 13–14) 

mukaan erityisherkät ihmiset kokevat usein olevansa erilaisia muihin verrattuna ja saattavat kokea 

tämän erilaisuutensa jopa viallisuutena. Oman kokemusmaailman jakaminen muiden kanssa ja pei-

laaminen toisten ihmisten kokemuksiin voikin olla erityisherkälle ihmiselle palautumisen kannalta 

erittäin merkityksellistä. Erityisherkät johtajat kaipaavat tukea mielensisäisten asioiden purkamiseen 

etenkin omilta esihenkilöiltään tai läheisiltään. Siltalopin ja Kinnusen (2007, 226) tutkimuksen mu-

kaan organisaation tuella onkin suora yhteys muun muassa johtajien työhyvinvointiin ja tyytyväisyy-

teen omasta elämästään.  

Yhteenvetona voidaankin todeta, että erityisherkät johtajat ovat työyhteisöissä haastavien vuorovai-

kutustilanteiden sovittelijoita. He kokevat haastavat vuorovaikutustilanteet ja niiden sovittelun kui-

tenkin kuormittavina tekijöinä, joista palautumiseen he hyödyntävät erilaisia keinoja niin intra- kuin 

interpersonaalisenkin viestinnän tasoilla. Organisaatioiden tasolla erityisherkkien johtajien erityis-

piirteitä tukemalla voidaan edistää heidän hyvinvointiansa sekä selviytymistä poikkeuksellisen kuor-

mittavistakin työyhteisön vuorovaikutustilanteista (Siltaloppi & Kinnunen 2007). 

6.4 Tutkielman arviointi ja jatkotutkimusehdotuksia 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten johtajat kokevat erityisherkkyyden rakentuvan 

ja ilmenevän ammatillisessa vuorovaikutuksessa, etenkin vuorovaikutussuhteissa alaisiin. Kiinnos-

tuimme tutkimusaiheesta, koska erityisherkkyys on suhteellisen uusi tutkimuskohde, eikä sitä ole tie-

dettävästi aiemmin tunnistettu tieteellisesti johtajan ominaisuudeksi. Myöskään aiempaa tutkimustie-

toa erityisherkkyydestä viestinnän viitekehyksessä ei ollut tiettävästi tuotettu. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena olikin tuottaa tietoa aiemmin hyvin vähän tutkitusta aiheesta eli erityisherkkyydestä osana 

johtajan vuorovaikutuskäyttäytymistä ja siten lisätä ymmärrystä johtajien moninaisuudesta. 

Aiemman johtamistutkimuksen perusteella yhteiskunnassamme on edelleen tiettyjä käsityksiä ja odo-

tuksia johtajuuteen ja johtajien oletettuihin ominaisuuksiin liittyen (esim. Isotalus & Rajalahti 2017; 

Lämsä & Hautala 2005; Seeck 2012; Tienari & Meriläinen 2012). Tutkimustuloksemme onnistuivat 

vastaamaan tutkimukselle asetettuun tavoitteeseen, sillä tulokset rakentavat laajan kuvan erityisherk-
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kien johtajien vuorovaikutuksesta ja erityisherkkyyden vaikutuksista johtajien viestintään. Tulevai-

suudessa erityisherkkien johtajien vuorovaikutusta olisikin kiinnostavaa tutkia rajatumpien osa-alu-

eiden avulla, esimerkiksi tässä tutkielmassa tunnistettujen viestintätaitojen, kuten vuorovaikutustilan-

teiden suunnittelun tai henkilöön keskittyneiden sanomien luomisen osalta. Tällaisella rajauksella 

voitaisiin tuottaa vielä syvällisempää tietoa erityisherkän johtajan vuorovaikutuksen tietyistä osa-alu-

eista, kuin mihin tämä tutkimus antaa vastauksia.  

Tämän tutkielman perusteella erilaiset johtajuuden piirteet, kuten erityisherkkyys, tulisi nähdä enem-

mänkin vahvuuksina, joita on mahdollista hyödyntää työyhteisöissä esimerkiksi työhyvinvoinnin li-

säämisen työkaluna. Erityisherkkyyden tunnistaminen vahvuudeksi tuo haastateltujen johtajien mu-

kaan myönteisiä vaikutuksia johtajan työhön ja työhyvinvointiin, joten erityisherkkiä johtajia voisi 

tulevaisuudessa tutkia rajatummin myös työhyvinvoinnin ja -pahoinvoinnin näkökulmasta. Olisi kiin-

nostavaa esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät aiheuttavat erityisherkille johtajille työpahoinvointia ja 

millä keinoin heidän työhyvinvointiaan voitaisiin lisätä. Tämän tutkimuksen pohjalta avoimuuden ja 

erilaisuuden hyväksymisen kulttuurin lisääminen organisaatioihin on yhteiskuntamme johtamiskäsi-

tysten rakentumisen sekä johtajien hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Tutkimuksestamme on siten 

hyötyä etenkin johtajien moninaisuuden ymmärtämiseksi sekä yhteiskunnassamme edelleen vallitse-

vien odotusten ja stereotypioiden tarkastelemiseksi uudessa valossa.  

Määrittelemämme tutkimusongelma ja -kysymykset tukivat tutkimuksemme tavoitteen toteutumista, 

sillä niiden avulla saimme haastattelemiltamme erityisherkiltä johtajilta laajat ja syvälliset kuvaukset 

erityisherkän johtajan kokemuksen rakentumisesta. Tutkimuskysymyksiin ja niistä saatuun tietoon 

liittyen haasteen muodostaa kuitenkin se, että erityisherkän johtajan vuorovaikutustaitoja tai -suhteita 

on tässä tutkimuksessa tutkittu vain johtajan itsensä näkökulmasta. Näin ollen vuorovaikutussuhteen 

keskeisen tekijän, eli suhteen toisen osapuolen, kuten alaisen, kokemukset jäävät tässä tutkimuksessa 

pimentoon. Haaste tiedostettiin kuitenkin jo tutkimusongelmaa rajatessa, sillä tässä tutkielmassa kes-

kityttiin johtajien omiin kertomuksiin ja kokemuksiin erityisherkkänä yksilönä, jotta erityisherkkien 

johtajien vuorovaikutuksesta saataisiin mahdollisimman laaja kuva. Siten voidaan todeta tutkimus-

ongelman ja -kysymysten olleen valideja tutkimuksemme tavoitteen kannalta. Tulevaisuudessa eten-

kin tämän tutkimuksen toista tutkimuskysymystä, eli erityisherkkyyden vaikutusta johtaja-alaisvuo-

rovaikutussuhteisiin, voitaisiin tarkastella sekä johtajien että alaisten näkökulmasta. Näin voitaisiin 

saada esiin vuorovaikutussuhteen molempien osapuolten kokemuksia erityisherkkyydestä johtajan 

ominaisuutena. 
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Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema ei voi olla koskaan täysin objektiivinen. Tutkimuksen 

teko sisältää aina tiettyjä valintoja ja ratkaisuja, joissa tutkija itse käyttää omaa vapauttaan. (Eskola 

& Suoranta 1998 16–17.) Tutkielmassa tehdyt päätelmät ovat siis aina vuorovaikutuksessa rakennet-

tuja. Myös itse haastattelutilanne tuo omat haasteensa vastauksien rakentumiselle, koska vastaukset 

syntyvät vuorovaikutussuhteessa, yhdessä rakennettujen konstruktioiden kautta tutkijoiden ja tutkit-

tavien välillä. Mitä merkityksiä ilmiöille ja kokemuksille siis annetaan ja miten näitä merkityksiä 

jaetaan sekä tulkitaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa vaikuttaakin siis siihen, miten yhteinen ym-

märrys ihmisten kokemuksista syntyy ja välittyy. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Haastatteluista saatu 

tieto edisti kuitenkin laajan ymmärryksen saamista siitä, miten eritysherkät johtajat viestivät niin 

intra- kuin interpersonaalisella tasolla. Haastateltavien henkilötietoja suojattiin myös asianmukaisella 

tavalla poistamalla kaikki tunnistetiedot jo haastatteluiden litterointivaiheessa. Siten varmistuttiin 

siitä, ettei haastateltuja henkilöitä voi tunnistaa tämän tutkimuksen tuloksista. Laadullisen aineiston-

keruumenetelmän lisäksi erityisherkkiä johtajia voitaisiinkin tulevaisuudessa tutkia myös yhdistele-

mällä useampia menetelmiä, kuten kyselylomaketta ja haastatteluja kvantitatiivisen eli numeraalisen 

aineiston keräämiseksi.  

Tutkimuksen toteutuksen arvioinnissa voidaan käyttää hyödyksi myös triangulaatiota, suosittua tut-

kimuksen validiteetin arviointimenetelmää (Tuomi & Sarajärvi 2018). Triangulaatiolla tarkoitetaan 

yksinkertaistettuna metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden ja teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. 

Tässä tutkielmassa on käytetty teoria-, tutkija- ja osittain myös metodologiatriangulaatiota. Teorioina 

tutkielmassamme on yhdistettynä konstruktivismin näkökulma vuorovaikutukseen sekä erityisherk-

kyyden EVÄS-malli, joiden pohjalta tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin. Tutkimuksen tekijöitä on 

tässä tutkielmassa myös kaksi, jolloin tutkijatriangulaatio täyttyy. Triangulaation käyttö tutkimuk-

sessa lisää sen validiteettia etenkin siitä näkökulmasta, että se vähentää niitä mahdollisia heikkouksia, 

joita esimerkiksi tiettyihin tutkimuksessa käytettyihin yksittäisiin teorioihin liittyy (Tuomi & Sara-

järvi 2018). Tässä tutkimuksessa esimerkiksi pelkästään konstruktivismin käyttäminen kuvaamaan 

johtajien vuorovaikutuskäyttäytymistä ei olisi tarjonnut riittävän tarkkaa teoriapohjaa nimenomaan 

erityisherkkien johtajien tutkimiseen. Näin ollen erityisherkkyyden EVÄS-mallin käyttö oli tässä tut-

kielmassa validiteetin kannalta ehdottoman tärkeää. Tutkimusmetodina käytimme puolistrukturoitua 

haastattelua, joka valittiin tutkimusmenetelmäksi sen tarjoaman haastateltavien laajempien ja syväl-

lisempien vastausmahdollisuuksien takia. Metodi mahdollisti myös lisäkysymysten kysymisen, jol-

loin tutkijoiden oli mahdollista kysyä samasta teemasta kysymyksiä hieman eri sanoin. Tämä vahvis-

taa metodologiatriangulaation validiteettia. Validiteetin lisäämiseksi ja metodologiatriangulaation 
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vahvistamiseksi tutkielmassa olisi voitu käyttää haastattelun rinnalla myös muita aineistonkeruume-

todeja, kuten laajempia ihmisryhmiä tavoittavia kyselylomakkeita. Tutkimuksen rajaamisen vuoksi 

metodiksi valittiin lopulta se, jolla haastateltavat voivat tuottaa mahdollisimman syvällisiä vastauk-

sia. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan haastatteluun liittyy virhelähteitä sekä haastattelijasta että 

myös haastateltavasta johtuen. Tämän tutkielman teossa onkin otettava huomioon, että tutkijat itse 

tunnistavat erityisherkkyyden piirteen itsestään. Tämä haastoi tutkijoita pohtimaan omaa tutkijan roo-

liaan ja sen erottamista omista henkilökohtaisista kokemuksista tai tunteista, jotta tutkimuksen objek-

tiivisuus ja sitä kautta reliabiliteetti säilyy. Myös tutkittavat erityisherkät johtajat saattavat jättää joi-

tain asioita kertomatta omasta kokemuksestaan, mikä voi lisätä virheen mahdollisuutta analyysissä. 

Objektiivisuutta ja reliabiliteettia lisää kuitenkin tässä tutkimuksessa se, että tutkijat eivät entuudes-

taan tunteneet johtajia tai työyhteisöjä, joihin haastattelut kohdistettiin. Tutkimusaineiston analyysin 

tulokset pohjautuvatkin siis täysin haastateltujen johtajien omiin kokemuksiin ja kertomuksiin siitä, 

miten erityisherkkyys on heidän kokemuksessaan rakentunut ja miten se ilmenee vuorovaikutuksessa 

alaisiin. 

Käyttämämme viestinnän teoria konstruktivismi mahdollisti erityisherkkyyden laajan tarkastelun 

viestinnällisenä ilmiönä, mutta teorian laajuus ja yleismaailmallisuus toi tarkasteluun myös haas-

teensa. Teoria ei tarjonnut yksiselitteistä näkökulmaa haastateltujen erityisherkkien johtajien koke-

muksiin vaan jätti tutkijoille paljon tulkinnanvaraa. Siten tämän tutkimuksen aiheen tutkiminen kon-

struktivistisesta tai muusta teoreettisesta näkökulmasta olisi jatkossa myös toivottavaa. Tuomen ja 

Sarajärven (2018) mukaan tutkimustulokset eivät ole käytetystä havaintomenetelmästä tai teoriasta 

irrallisia. Toisin sanoen ei ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa, sillä subjektiiviset valinnat teo-

rian käyttöön liittyen vaikuttavat tutkimusten tuloksiin. Konstruktivismin teorian käsitteet, kognitii-

vinen kompleksisuus ja henkilöön keskittyneet sanomat, tarjosivat yhtymäkohtia erityisherkkyyden 

ilmiön ja sille ominaisten piirteiden tarkasteluun, vaikka ei voida väittää, että jokainen erityisherkkä 

yksilö olisi kognitiivisesti kompleksinen ja taitava tekemään yksilöön keskittyneitä sanomia. Tämän 

vuoksi erityisherkkyyttä tutkiessa on tärkeää osoittaa kritiikki myös sen yksilölliseen ilmentymiseen 

ja yksilöllisiin kokemuksiin. Haastateltujen erityisherkkien kokemukset erityisherkkyydestä olivat 

yksilöllisiä, ja lisäksi heidän vuorovaikutustavoissaan oli myös eroja.  
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Jatkotutkimuksia ajatellen olisi kiinnostavaa lisäksi saada tietoa siitä, miten ja millaisilla keinoilla 

erityisherkkiä johtajia on mahdollista tukea paremmin työssä ja työn ulkopuolella. Lisäksi olisi kiin-

nostavaa tarkastella laajemmin erityisherkkien johtajien elämänkokemuksia tutkimalla erityisherk-

kyyttä esimerkiksi elämänkaaren näkökulmasta narratiivisella tutkimusmenetelmällä. Koska tutki-

musongelmamme oli laaja, olisi tutkimusaiheestamme mahdollista saada esiin myös pienempiä tut-

kimuskohteita, joita voisi tarkastella itsenäisesti ja syvällisemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi erityis-

herkkyyden vaikutus johtajan viestintään sovittelutilanteissa tai erityisherkkyyden vaikutukset johta-

jan kuuntelutaitoihin.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Tarvittavat taustatiedot haastateltavasta 

• Minkä ikäinen olet? 

• Sukupuolesi? 

• Missä asut tällä hetkellä? 

• Millä toimialalla työskentelet?  

• Mikä on tehtävänimikkeesi, missä roolissa toimit tällä hetkellä? 

• Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä organisaatiossasi kyseisessä tehtävässä? 

• Tunnistatko itsestäsi erityisherkkyyden ilmentymän? 

 

1. Taustojen selvittäminen 

a. Miten erityisherkkyys on ilmentynyt ja rakentunut johtajan omassa kokemuksessa 

• Milloin tunnistit erityisherkkyyden itsessäsi? 

• Millä tavalla erityisherkkyys ilmenee sinussa ylipäätään, miten se näkyy elämässäsi?  

• Miten erityisherkkyys näkyy ihmissuhteissasi? 

• Millaista palautetta olet erilaisissa sosiaalisissa ympäristössäsi, esimerkiksi kodissa, 

koulussa tai työpaikoilla olet saanut erityisherkkyydestäsi?  

• Miten ne ovat vaikuttaneet ajatuksiisi itsestäsi?  

• Miten erityisherkkyyden tunnistaminen on vaikuttanut työuraasi ja siinä etenemiseen? 

b. Taustoitus vuorovaikutussuhteista 

• Millaisia vuorovaikutussuhteita ja -tilanteita työarjessasi kohtaat eniten? 

• Keiden kanssa olet vuorovaikutuksessa eniten työarjessasi? 

• Kuinka pysyviä nämä vuorovaikutussuhteet ovat, vaihtuvatko ne usein? 

• Millaiseksi kuvailisit työpaikkasi vuorovaikutustilanteita ja keskusteluja yleisesti? 

2. Erityisherkkyyden ilmentyminen ja rakentuminen työelämässä  

• Miten erityisherkkyys näkyy siinä, miten johdat alaisiasi? 
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• Miten erityisherkkyys on vaikuttanut ajatuksiisi omasta pätevyydestäsi johtajana?   

• Miten erityisherkkyydestä tai sen vaikutuksista on keskusteltu työyhteisössäsi? 

• Miten koet, että työyhteisösi jäsenet suhtautuvat erityisherkkyytesi ilmenemiseen? 

• Miten reagoit työyhteisössäsi erityisherkkyytesi ilmentymistä vahvistaviin esimer-

kiksi yllättäviin tai ärsykerikkaisiin tilanteisiin? 

3. Suhteet alaisiin työpaikalla  

• Millaiseksi koet omat vuorovaikutussuhteesi alaisiisi?  

• Miten erityisherkkyytesi näkyy sinun ja alaistesi välisissä suhteissa?  

• Millaisia haasteita koet erityisherkkyyden tuovan johtaja-johdettava-suhteisiisi ja nii-

den ylläpitämiseen?  

• Entä millaisia vahvuuksia erityisherkkyys tuo vuorovaikutussuhteisiisi alaistesi 

kanssa? 

4. Onnistumiset/vahvuudet työelämässä  

• Missä asioissa koet onnistuneesi henkilökohtaisesti johtajana? Miten ajattelet itsestäsi 

näissä hetkissä? 

• Millaisia myönteisiä kokemuksia olet saanut työyhteisössäsi erityisherkkyyteesi liit-

tyen?  

5. Pettymykset/haasteet työelämässä  

• Miten selviydyt tilanteissa, joissa huomaat erityisherkkyyden mahdollisesti tuovan 

haasteita johtajana toimimiselle? Millaisia ajatuksia sinulla herää näissä tilanteissa it-

seesi liittyen?  

• Millaisia haasteita olet kohdannut erityisherkkyyden ilmentymiseen tai ilmentymättö-

myyteen liittyen suhteessasi alaisiin?  

6. Haastavat vuorovaikutustilanteet työelämässä 

• Millaisia haastavia vuorovaikutustilanteita alaistesi kanssa sinulla on työpaikallasi? 

• Kuinka usein kohtaat tällaisia haastavia vuorovaikutustilanteita suhteissasi alaisiin? 

• Millainen on sinun roolisi yleensä tällaisissa tilanteissa? 

• Miten erityisherkkyytesi ilmenee toiminnassasi haastavissa vuorovaikutustilanteissa? 

• Miten erityisherkkänä ihmisenä käsittelet tällaisia haastavia vuorovaikutustilanteita? 

• Miten koet muiden haastavan vuorovaikutustilanteen osapuolten eli alaistesi suhtau-

tuvan erityisherkkyytesi ja sen ilmenemiseen näissä tilanteissa? 

• Miten koet haastavien vuorovaikutustilanteiden ja niiden selvittämisen vaikuttavan si-

nun ja alaistesi välisiin suhteisiin? 
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7. Palautuminen kuormittavista vuorovaikutustilanteista 

• Millä keinoilla palaudut alaistesi kanssa käydyistä haastavista vuorovaikutustilan-

teista? 

• Millaista tukea saat haastavista vuorovaikutustilanteista palautumiseen tai niiden kä-

sittelyyn?  

• Millaista tukea, ymmärrystä tai muuta keskustelukulttuuria toivoisit työyhteisöltäsi 

erityisherkkyyteen liittyen? 
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Liite 2. Tutkimuksen tiedote 

Hei!  

Oletko esihenkilöasemassa työskentelevä erityisherkkä tai kenties tiedät jonkun, joka on? Oletko joh-

taja jollakin organisaatiotasolla ja tunnistat itsesi esimerkiksi Elaine Aronin määritelmän erityisherk-

kyyden ilmentymästä EVÄS (engl. DOES) tai sen osista: emotionaalinen reagoivuus, yksityiskohtien 

eli vivahteiden tarkempi havainnointi, aistillinen herkkyys ärsykkeille ja niiden liiallisuudelle sekä 

tiedon syvällinen prosessointi? 

Erityisherkkyyden termi kehitettiin kuvaamaan ihmisiä, jotka reagoivat tavallista herkemmin ulkoi-

siin ärsykkeisiin. Erityisherkällä ihmisellä on Aronin mukaan rikas sisäinen maailma ja hän eläytyy 

voimakkaasti ympäristön ärsykkeisiin. Tällaisia ihmisiä arvioidaan olevan noin viidesosa väestöstä. 

Ilmiötä ja sen eri osa-alueita on kuvattu muun muassa termeillä tunne- ja aistiherkkä, mutta tässä 

tutkimuksessamme selkeyden vuoksi käytämme kaikista näistä termiä erityisherkkä. Erityisherkkyys 

ei ole diagnosoitavissa oleva asia, emmekä siitä syystä tutkimuksessamme velvoita haastatelta-

viamme esimerkiksi tekemään erityisherkkyyteen liittyviä persoonallisuustestejä. Tärkeintä on, että 

haastateltavat itse tunnistavat ja kokevat erityisherkkyyden itsessään.  

Olemme viestinnän opiskelijoita Tampereen yliopistosta ja teemme tutkimusta erityisherkistä johta-

jista. Tutkimus on osa viestinnän kandidaatintutkielmaamme.  

Etsimme tutkimukseemme haastateltavaksi ensin yhtä haastateltavaa pilottihaastattelua varten ja li-

säksi 5–6 erityisherkkää esihenkilöä. Pilottihaastattelun tarkoituksena on testata haastattelurun-

komme toimivuutta myöhempiä haastatteluja varten. Pilottihaastattelun aineistoa voidaan myös käyt-

tää tutkimuksemme virallisena aineistona.  

Haastateltavat voivat toimia esihenkilöasemassa organisaation johtoportaissa tai myös alemmilla or-

ganisaatiotasoilla. Keskeinen kriteeri on se, että haastateltavalla on johdettavia alaisia, joihin hän on 

jatkuvissa vuorovaikutussuhteissa. Haastateltavien johtajien tulee myös itse tunnistaa itsestään esi-

merkiksi Elaine Aronin määrittelemä erityisherkkyyden ilmentymä, sillä emme tule testaamaan eri-

tyisherkkyyttä esimerkiksi HSP-skaalalla ennen haastattelua. Toivomme, että haastateltavat johta-

jamme ovat työskennelleet esihenkilöinä työyhteisöissään vähintään vuoden verran. 
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Tutkimuksessa tutkimme johtajien erityisherkkyyden kokemuksen rakentumista työyhteisössä. Tut-

kimme sitä, miten erityisherkkyys ilmenee tai on ilmenemättä johtajan työssä erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa suhteessa alaisiin. Kysymme haastateltaviltamme taustatietokysymyksiä ja ennalta 

määriteltyjä kysymyksiä teemahaastattelun mukaisesti. Haastateltavat saavat vastata kysymyksiin va-

paasti, omin sanoin. Haastatteluun on hyvä varata noin tunti aikaa sekä mahdollisimman rauhallinen 

tila ja hetki keskittyä kysymyksiin vastaamiseen. Muutoin haastattelu ei vaadi haastateltavalta ennak-

kovalmistautumista.  

Haastattelut toteutetaan koronatilanteen vuoksi ensisijaisesti etäyhteyksin. Mikäli olet halukas osal-

listumaan etähaastatteluun sinulle sopivana ajankohtana esimerkiksi Zoom- tai Teams -palveluiden 

kautta, otathan yhteyttä Rosanna Lyytiseen tai Janina Paanaseen. Tutkielman ohjaajana toimii Sanna 

Ala-Kortesmaa. 

Kiitämme jo etukäteen tutkimukseemme osallistumisesta! 

Kaikki haastattelussa tehtävät vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä niistä voi erottaa yksit-

täisiä vastaajia.  

Ystävällisin terveisin, Janina Paananen ja Rosanna Lyytinen 


