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TIIVISTELMÄ

Väestön ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset
aiheuttavat maassamme suuret haasteet sekä yksilöille, yrityksille että koko
yhteiskunnalle. Tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, jatkuva kiire ja jatkuvan
oppimisen tarve ovat tuoneet lisätaakkaa työntekoon. Suuren murroksen edessä
olevalla kuntasektorilla ovat toiminnan tehostamisen ohella ikäjohtamiseen,
jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet nousseet näkyvästi esille.
Samanaikaisesti on korostettu tunneälyä työelämän menestys- ja
voimavaratekijänä. Tunneälytaidot ovat monien tutkimusten mukaan tärkeimpiä
ja myös opittavissa olevia johtamiskompetensseja, joilla on keskeinen merkitys
organisaation ilmapiiriin ja toiminnan tuloksiin.
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja,
joiden oppimis- ja kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä ikäjohtamisen
näkökulmasta kaikkein suurin. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millainen rooli
tunneälytaidoilla on hyvässä esimiestyössä, millaisia ovat tutkimuskohteena
olevien kuntaorganisaatioiden esimiesten tämänhetkiset tunneälytaidot ja kuinka
tärkeinä kunta-alan henkilöstö niitä pitää. Tutkimusprosessin päätteeksi
tarkasteltiin millaisiksi riippuvuussuhteiden verkoiksi esimiehen tunneälytaidot
mallintuvat näiden käsitysten pohjalta.
Tutkimuksessa käytettiin metodologista triangulaatiota ja monipuolisia
analyysimenetelmiä. Kuntaesimiesten teemakirjoitelmat (N = 38) hyvän
esimiehen
ominaisuuksista
toimivat
lomakekyselyn
kvalitatiivisena
esitutkimusaineistona. Teemakirjoitelmien tekstit analysoitiin sisällönanalyysillä.
Kvantitatiivisella survey-tutkimuksella (N = 1290) kartoitettiin eri-ikäisen ja eri
toimialoja edustavan kuntahenkilöstön käsitykset oman esimiehensä
tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä esimiestyössä menestymiselle.
Kyselylomakkeen pohjana oli Ruohotien kehittämä ja testaama johtamisen
tunneälykkyyden mittausinstrumentti LCCQ (Leadership Competencies and
Characteristics Questionnaire). LCCQ perustuu Golemanin, McKeen ja
Boyatzisin (2002) tunneälymalliin ja sisältää kahdeksantoista tunneälyn
johtamiskompetenssia ja niiden kuvausta.
Lomakekyselyn vastausten analysointiin käytettiin epäparametrisia tilastollisia
testejä ja eri ikäryhmien vastausten vertailuun myös bayesilaista
luokitteluanalyysiä (BCM). Yhteenvetoanalyysissä eli synteesissä selvitettiin ne
tunneälytaidot, joissa kuntaesimiehillä on eniten oppimis- ja kehittämistarvetta
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ikäjohtamisessa. Kyselytutkimuksessa arvioitujen tunneälytaitojen yhteyttä
toisiinsa tarkasteltiin bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen (BDM) avulla.
Tunneälytaidot osoittautuivat kuntaesimiesten teemakirjoitelmissa esimiehen
tärkeimmiksi kompetensseiksi. Tutkimuksen tulos on samansuuntainen monien
kansainvälisten tutkimusten kanssa. Kunta-alan henkilöstön johtamisessa
korostuvat ihmissuhdejohtamisen taidot. Ryhmä- ja yhteistyötaito, taito hallita
konflikteja ja kannustavuus arvioitiin lomakekyselyssä oman esimiehen selvästi
heikoimmiksi
tunneälytaidoiksi
ja
myös
tärkeimmiksi
tunneälyn
kompetensseiksi esimiestyössä menestymiselle. Eri ikäryhmien näkemykset
johtamisessa tarvittavista tunneälytaidoista olivat lähellä toisiaan. Tämä koski
sekä oman esimiehen tunneälytaitoja että tunneälytaitojen tärkeyttä yleensäkin
esimiestyössä.
Eri ikäryhmien vastauksista nousi kehittämisen kannalta avainkompetensseiksi
kahdeksan tunneälytaitoa: itsetietoisuuden osa-alueella hyvä itsetuntemus, oman
toiminnan johtamisessa itsekontrolli ja läpinäkyvyys, sosiaalisen tietoisuuden
osa-alueella empaattisuus ja ihmissuhdejohtamisen alueella kannustavuus, kyky
kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Näihin
kompetensseihin kohdistuu kuntaesimiehillä suurin oppimis- ja kehittämistarve
ja ne kuuluvat kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimmiksi arvioituihin
tunneälytaitoihin. Avainkompetenssien kehittäminen tukee hyvän ikäjohtamisen
lähiesimiestyötä ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia,
erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.
Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus tuotti kunta-alan henkilöstön
vastauksista kaksi verkkomallia, jotka lisäävät ymmärrystä tunneälytaitojen
välisistä riippuvuus- ja vaikutussuhteista. Molemmat mallit ovat yhtenäisiä ja
liittävät Golemanin ym. (2002) tunneälymallin kaikki kahdeksantoista
johtamiskompetenssia vahvoilla sidoksilla toisiinsa.

Avainkäsitteet: ikäjohtaminen, johtajuus sosiaalisena prosessina, kompetenssi,
tunneäly ja tunneälytaidot
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ABSTRACT

The rapid change in the age structure of population and in the environment poses
great challenges both to individuals, companies and the whole society. Demand
on higher efficiency, constant rush and need of continuous learning increase the
strain experienced by employees. Major changes are expected to take place in
the municipal sector, where the focus is, besides increasing efficiency, on issues
related to age management, mental stamina and well-being. At the same time,
emotional intelligence (EI) is emphasized as a success factor in the working life.
According to several researches, the EI competencies are the most important and
learnable leadership competencies with essential impact on the atmosphere of the
organization and operational results.
The purpose of this research was to determine the EI competencies, which the
superiors in the municipal sector should learn and develop to be able to manage
people of different ages. This research also answers to the questions, what kind
of role the EI competencies play in successful leadership, what is the level of EI
competencies of the superiors in the municipal organizations at the moment, and
how important the employees in the municipal sector see the EI competencies.
To conclude the research process the EI competencies were modelled as a
network of dependencies on the basis of the opinions received.
The methods applied in the research were methodological triangulation and
different statistical analyses. The essays (N = 38) on qualities of a good superior
in the municipal sector were used as the qualitative preliminary study material.
The essays were analyzed with a content analysis.
In the quantitative survey (N=1290) people of different ages employed in
different functions of the municipal sector rated the EI competencies of their
own superiors and the importance of these competencies in successful superior
work. The LCCQ (Leadership Competencies and Characteristics Questionnaire)
developed and tested by Ruohotie was used as the basis for the questionnaire
used in the survey. The LCCQ is based on the EI model created by Goleman,
McKee and Boyatzis (2002) and it includes eighteen EI leadership competencies
with descriptions.
Nonparametric statistic tests were used for analyzing the answers to the
questionnaire and the Bayesian Classification Modeling (BCM) for comparing
the answers of different age groups. The EI competencies of the superiors, which
seem to be the most important ones to learn in age management, were itemized
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in the summary analysis i.e. synthesis. The dependencies between the EI
competencies evaluated in the questionnaire were analyzed by using the
Bayesian Dependency Modeling (BDM).
The EI competencies proved to be the most important competencies in the essays
written by the superiors in the municipal sector. This result is similar to several
international researches. Having good relationship management skills is
emphasized in leading human resources in the municipal sector. Teamwork and
collaboration, conflict management and inspirational leadership were reported in
the survey as the weakest points of own superiors, and these were also seen as
the most important EI competencies required for successful leadership.
Basically, there was very little variation in views of respondents of different
ages.
Eight EI competencies were seen by the respondents of different age groups as
the key competencies to be developed: in self-awareness accurate selfassessment, in self-management emotional self-control and transparency, in
social awareness empathy, and in relationship management inspirational
leadership, developing others, conflict management and teamwork and
collaboration. These are the competencies of the supervisors in the municipal
sector in which the need to learn and develop is at the highest, and which were
rated as the most important emotional intelligence competencies by every age
group. Development of EI key competencies contributes to good age
management in superior work, and improves superiors’ ability to use different
leadership styles with positive impact on emotional climate.
With help of the Bayesian dependence modelling two network models were
produced based on the answers given by the employees of the municipal sector.
These models increase understanding of the dependencies between different EI
competencies. Both models include all eighteen leadership competencies of the
EI model created by Goleman, Boyatzis and McKee (2002) and connect them
with strong lines.

Keywords: age management, leadership as a social process, competency,
emotional intelligence and emotional intelligence competency
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ESIPUHE

Kiinnostuin esimiehen tunneälytaidoista tutkimuskohteena Golemanin,
Boyazisin ja McKeen (2002) kirjan ”Primal leadership” ja aihetta käsitelleen
professori Marvin Kleinin luennon myötä syyskuussa 2003. Oman organisaation
työilmapiirillä oli ollut minulle aina suuri merkitys. Nyt monet tutkimukset
näyttivät vahvistavan, että esimiehen tunneälytaidoilla ja johtamistavalla on
ratkaiseva vaikutus työyhteisön ilmapiiriin, hyvinvointiin ja toiminnan tuloksiin.
Tutkimukset osoittivat myös, että tunneälytaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
Samoihin aikoihin erityisesti Suomessa, mutta myös laajemmin EU:n alueella,
havahduttiin väestön ja työvoiman nopean ikääntymisen tuomiin haasteisiin.
Erilaisilla ikäjohtamisen (age management) toimenpiteillä ja hyvällä
lähiesimiestyöllä nähtiin voitavan vaikuttaa henkilöstön osaamiseen,
motivaatioon, työkykyyn ja jaksamiseen sekä myös työurien pitenemiseen.
Kun ikäjohtamiskäsitteen laaja-alaisuus selvisi minulle, päätin yhdistää
tutkimuksessani tunneälytaitojen tarkasteluun ikäjohtamisen näkökulman.
Jatko-opintojen tielle minut johdatti vuoden 2003 alussa Tampereen yliopiston
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen (AkTkk) professori,
nykyinen Hämeen maakuntajohtaja Juhani Honka. Hänen väsymätön
kannustuksensa ja innostavat tutkijaseminaarinsa sekä samanaikaiset
ammattikasvatuksen syventävät, tieteellisen kirjoittamisen ja metodologian
opintoni loivat pohjan, jolta oli hyvä ponnistaa kaksi vuotta myöhemmin
varsinaisen tutkimushankkeen pariin. Kiitos Jussi!
Erityisen suuret kiitokset kuuluvat väitöskirjatyöni ohjaajalle, professori Pekka
Ruohotielle ja filosofian tohtori Petri Nokelaiselle. Professori Ruohotien
asiantuntemus ja kärsivällisyys sekä rakentava ja rohkaiseva palaute kannustivat
minua eteenpäin tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.
Petri Nokelaisen
syvällinen asiantuntemus epäparametristen ja bayesilaisten tutkimusmenetelmien
käytössä auttoi ratkaisevasti kyselytutkimukseni laajan aineiston analysoinnissa.
Tutkimusprosessini alkuvaiheen ohjauksesta kiitän myös professori Paula Kyröä.
Kiitän väitöskirjatutkimukseni esitarkastajia professori Matti Koirasta ja
professori Marja-Liisa Mankaa asiantuntevasta ja kannustavasta palautteesta.
Filosofian tohtori Kari Korpelaiselle olen kiitollinen tutkimukseni sisäisestä
arvioinnista ja hyvistä ja kannustavista keskusteluista tutkimusprosessin aikana.
Kasvatustieteen tohtori Jyrki Jokinen ansaitsee myös lämpimät kiitokseni
tutkimusraporttini lukemisesta ja arvokkaista huomioistaan.
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Kiitän johtamisen erikoisammattitutkinnon valmistaviin koulutuksiin
osallistuneita kuntaesimiehiä mahdollisuudesta käyttää heidän hyvää esimiestä
kuvaavia kirjoitelmiaan tutkimukseni esitutkimusaineistona. Forssan kaupungin,
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan seudun
terveydenhuollon kuntayhtymän johtoa ja koko henkilöstöä kiitän erinomaisesta
yhteistyöstä kyselytutkimuksen toteuttamisessa. Kiitän myös Forssan
Aikuiskoulutusta, rehtori Matti Keskistä, toimialajohtaja Anna-Leena Rantalaa ja
kaikkia kyselylomakkeen esitestaukseen osallistuneita tutkimukseni tukemisesta.
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen henkilöstö ansaitsee
kiitokset avustaan lomakekyselyn vastausten palauttamisessa.
Kiitos kasvatustieteen tohtori Tia Isokorvelle ja filosofian tohtori Mikael
Saariselle antoisista tapaamisista, joista sain tunneälyajatteluuni entistä
laajempaa näkökulmaa. Kiitos myös professori Satu Lähteenmäelle ja professori
Juhani Ilmariselle seminaarien ja ajankohtaispäivien yhteydessä käymistämme
keskusteluhetkistä,
jotka
vahvistivat
käsitystäni
tutkimusaiheeni
ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä.
Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:tä kiitän tutustumisesta Euroopan elin- ja
työolojen kehittämissäätiön toimintaan Dublinissa kesällä 2007. Oli tärkeää
kuulla ja nähdä, että ikäjohtamisen haasteet koskettavat koko Euroopan unionin
aluetta. Kiitän myös siitä, että olen saanut työskennellä SEFE:n kunta- ja
palvelurakennetyöryhmässä. Keskustelut kuntatalouden ja kuntapalveluiden
asiantuntijoiden kanssa vahvistivat olennaisesti ymmärrystäni kuntasektorin ja
kuntajohtamisen suurista haasteista.
Tutkimushankkeeni taustateorioihin ja aikaisempiin tutkimuksiin perehtyminen
ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä kirjastopalveluja. Helsingin ja Tampereen
yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun,
Työterveyslaitoksen sekä myös Forssan ja Nummelan kirjastojen henkilökuntien
palvelualttius ja kehittyneet verkkopalvelut ansaitsevat suuren kiitoksen.
Todella kiitollinen olen Kunnallisalan kehittämissäätiölle kiinnostuksesta ja
tuesta tutkimushankettani kohtaan. Kehittämissäätiön myöntämän apurahan
turvin pystyin jäämään työstäni opintovapaalle silloin, kun tutkimustulosten
analysointi ja raportointi vaativat eniten aikaa ja keskittymistä.
Suurten elämänmuutosten ja valintojen keskellä ystävien ja läheisten tuki on
korvaamatonta. Kiitos teille Hanski, Hasse, Juha, Jopi ja Jorma vuosikymmeniä
kestäneestä ystävyydestä, arvokkaista näkemyksistänne ja teille ominaisesta
kannustuksestanne jokasyksyisillä kalaretkillämme. Kiitokset kuuluvat myös
lukuisille muille ystävilleni, tutkijakollegoilleni sekä entisille ja nykyisille
työtovereilleni, joiden nimiä on mahdotonta tässä yhteydessä mainita.
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Perheenjäsenten ja sukulaisten jatkuva tuki on vienyt tutkimustyötäni eteenpäin
vaikeimpinakin aikoina. 85-vuotiaan äitini lakkaamaton kiinnostus tutkimustani
kohtaan on ollut hämmästyttävää. Erityiskiitokset monenlaisesta teknisestä
avusta matkan varrella kuuluvat tyttärelleni Annalle, pojalleni Antille ja
miniälleni Outille sekä sisarilleni Annelelle ja Leenalle.
Suurin kiitos väitöskirjatutkimukseni valmistumisesta kuuluu vaimolleni
Ritvalle. Hän on jaksanut uskomattoman hyvin vuodesta ja kuukaudesta toiseen
tukea, sietää ja myös ymmärtää tutkijankammioonsa sulkeutuvaa, aika ajoin
hermot kireänä äksyilevää puolisoaan. Häntä kiitän myös tutkimukseni tekstin
oikolukemisesta ja tiivistelmän kääntämisestä englannin kielelle.
Tarkastelin vuonna 1976 Turun Kauppakorkeakoulussa tekemässäni pro gradu
-tutkielmassa väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutusta
kuntapalveluiden järjestämiseen kahden kunnan alueella. Suuret ikäluokat olivat
muuttaneet opiskelemaan ja töihin suuriin kaupunkeihin. Kuntien kyläkouluihin
ei riittänyt enää oppilaita; pankkien ja postin konttoreita ja kyläkauppoja odotti
lakkauttaminen. Väistämättömät muutokset johtivat nopeasti toistensa
naapureina olleiden kuntien yhdistämiseen ja palveluiden uudelleen järjestelyyn.
Nyt runsaat kolmekymmentä vuotta myöhemmin kunnat ja koko
hyvinvointiyhteiskunta ovat paljon suurempien haasteiden edessä. Toiminnan
tuloksellisuutta on parannettava, kunta- ja palvelurakenteita on uudistettava,
työllisyysastetta nostettava ja huoltosuhdetta parannettava. Suuret ikäluokat ovat
jälleen huomion keskipisteenä, kun kolmasosa kuntien henkilöstöstä on
siirtymässä eläkkeelle lyhyen ajan kuluessa. Poliittisilta päätöksentekijöiltä
edellytetään määrätietoisia toimenpiteitä ja kuntien sekä yritysten johdolta ja
esimiehiltä johtamistaitojensa kehittämistä, jotta ikääntyvä henkilöstö voisi
jatkaa motivoituneena ja työkykyisenä entistä pitempään työelämässä.
Omistan tämän väitöskirjan isälleni, vuonna 1985 edesmenneelle kunnanjohtaja
Uno Simströmille.
Vihdin Nummelassa toukokuussa 2009
Hannu Simström
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1 JOHDANTO

1.1 Johtamisen ja johtajuuden uudet haasteet
Yhä epävakaammaksi muuttuva globaali toimintaympäristö, nopea tekninen
kehitys ja muutokset työvoiman rakenteessa ja saatavuudessa ovat muuttamassa
yritysten ja yhteisöjen organisaatiorakenteita, toimintamalleja ja työn sisältöä.
Korostuneet tehokkuus- ja tulosvaatimukset ja jatkuva uusien asioiden
oppimisen tarve koettelevat sekä esimiesten että eri-ikäisten alaisten jaksamista
ja hyvinvointia. Drucker (2001) on todennut, että uuden tietoyhteiskunnan ja
talouden edessä olevat haasteet ovat ennen kaikkea johtamishaasteita.
Moderni aika loi järkevyyttä ihannoivan työskentelytavan, jossa numerot ja
tekeminen olivat arvostuksen mittareina. Organisaatiot olivat byrokratioita,
Weberin kuvailemia ”rationaalisuuden rautahäkkejä”, joissa korostui pyrkimys
tehokkuuteen ja suoritusten mittaamiseen. Työtehtävät olivat byrokratiassa
tarkasti määriteltyjä, yksinkertaisia rutiineja. Virka-asemat oli järjestetty
hierarkiaksi, jossa alempi virka oli ylemmän viran johdon ja valvonnan alainen.
Toiminta oli tarkasti säänneltyä, kontrolloitua ja persoonatonta. (Juuti 2001a;
2006a, 213-216; Huczynski & Buchanan 2001, 488-489.)
Postmodernin aikakauden organisaatiot kehittyvät joustavammiksi, organisaatiot
madaltuvat, verkostoituvat, kansainvälistyvät ja myös pirstoutuvat. Muuttuva,
turbulentti informaatioyhteiskunta vaatii ihmiseltä entistä enemmän
epävarmuuden sietokykyä, muutoskykyä ja joustoa. Työpaikka ja ammatti eivät
ole enää pysyviä; pysyviä eivät ole myöskään ihmisten sosiaaliset suhteet.
Vuorovaikutuksen ajalliset ja paikalliset rajat ovat poistumassa,
vuorovaikutuksen määrä kasvaa, vuorovaikutus on entistä lyhytaikaisempaa ja
tapahtuu entistä enemmän teknisten apuvälineiden kautta. (Hatch 1997, 44-45.)
Postmoderni maailma edellyttää omien tulkintojen ja merkitysten tiedostamista,
jatkuvaa itsereflektointia ja itsearviointia. Saadakseen tilaa uudenlaiselle
ajattelulle henkilön on uskallettava kyseenalaistaa aikaisemmat käsitykset
itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen,
mutta myös sosiaalisten taitojen ja ihmistenjohtamistaitojen merkitys kasvaa
johtamisessa ja esimiestyössä. Uudenlainen johtajuus ei perustu enää
asemavaltaan, vaan vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun. (mm. Drucker 2001;
2006; Juuti 2005; Sydänmaanlakka 2003.)
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Postmodernismissa korostuu jatkuvan oppimisen ja poisoppimisen vaatimus.
Maailman verkostoituessa ja liike-elämän tullessa monimuotoisemmaksi ja
dynaamisemmaksi organisaatioiden on tultava Sengen (1990) mukaan
”oppivaisemmiksi”. Organisaatioiden, jotka haluavat menestyä tulevaisuuden
kilpailussa, on keksittävä, kuinka saada henkilöstön motivaatio ja kapasiteetti
suunnattua jatkuvaan oppimiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Johdon tehtävä on
luoda oppimista edistävä ilmapiiri ja osoittaa arvostavansa eri-ikäisen
henkilöstön oppimista ja osaamisen kehittämistä (ks. Otala 2008, 278-287).
Johtamiseen liittyy toistensa kanssa samanaikaisesti kilpailevia paradigmoja ja
perusoletuksia. Postmodernissa tarkastelussa johtamisen eri näkökulmat ja
johtamisopit ovat vaikuttamispyrkimyksiä, johtamistekstejä, jotka kilpailevat
keskenään huomiosta ja suosiosta (Juuti 2006a, 201-203; 2006b, 13-29). Mistään
muusta perusoletuksesta ei ole pidetty niin tiukasti kiinni kuin yhdestä ainoasta
oikeasta tavasta johtaa ihmistä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei ole
yhtä ainoaa parasta johtamistyyliä: erilaisia ihmisiä on johdettava eri tavalla ja
erilaisissa tilanteissa. Jokaisen yksilön erityisvahvuudet ja tietämys tulisi saada
edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista. (Drucker 2000, 30-31.)
Sitkeään mielikuvaan yhdestä ainoasta oikeasta tavasta johtaa ihmistä liittyy
käsitys organisaatiolle työtä tekevistä alaisista, jotka tekevät – usein vähäisellä
ammattitaidollaan – sitä, mitä heidän käsketään tehdä. Tämäkin käsitys on
osoittautunut vääräksi. Kasvava osa henkilöstöstä on tietotyöntekijöitä, jotka
eivät ole alaisia, vaan yhdenvertaisia kumppaneita ja oman työnsä parhaita
asiantuntijoita. Tietotyöntekijöitä ei voi sitouttaa ja motivoida pelkällä rahalla.
He haluavat haasteita, he haluavat tietää organisaationsa perustehtävän, he
haluavat jatkuvaa koulutusta ja heillä on tarve nähdä työnsä tuloksia. (Drucker
2006, 49-60; Pyöriä 2007, 47-50.)
Erilaisten johtamisnäkökulmien aiheuttaman hämmennyksen ja ristiriitaisten
tavoitteiden keskellä yritysten henkilöstön on selvittävä yhä kovenevassa
kilpailussa. Lyhyen aikavälin kvartaalitaloudesssa johtajan tärkeimmäksi, usein
jopa ainoaksi tehtäväksi, on tullut tuloksen tekeminen. Siltalan (2004, 221)
mielestä talouselämä on ajautunut hyperkilpailuun, jota hän kuvaa koko väestöllä
tehdyksi ihmiskokeeksi. Työt tehdään tehtävän kannalta tehokkaimmalla, mutta
ihmisen kannalta kovimmalla tavalla. Stressi, uupumus ja masennus ovat Siltalan
mukaan yleistyneet jo kansantaudeiksi.
Monet tutkimukset antavat tukea Siltalan näkemyksille. Työministeriön
valtakunnallinen työolobarometri 2006 kertoi, että puolet palkansaajista piti
työtään henkisesti rasittavana ja kolmannes fyysisesti rasittavana. Kunnissa
työskentelevistä lähes 80 prosenttia piti työtään henkisesti rasittavana ja vajaa
puolet fyysisesti rasittavana. Työpaikan kannustavuus, innovatiivisuus ja
luottamus olivat heikentyneet selvästi kolmen vuoden aikana. Omaa työtä
koskevat vaikutusmahdollisuudet olivat vähentyneet ja ”pomotus” oli
lisääntynyt. (Ylöstalo 2006; ks. myös Lehto 2007, 99-102.)
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Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tutkimuksen (2007) mukaan työelämän
korkealle viritetyt vaatimukset ja kiivastahtisuus ovat suurimpia ongelmia työssä
jaksamisessa. Ikääntyvät työssä käyvät kokevat työn korkealle viritetyt
vaatimukset nuoria suuremmaksi ongelmaksi. Nuoria taas huolestuttaa
keskimääräistä enemmän epävarmuus työstä ja toimeentulosta. Parhaita keinoja
edistää työssä jaksamista ovat vastaajien mukaan mahdollisuus vaikuttaa omaan
työhönsä, työilmapiirin parantaminen sekä esimiestoiminnan ja johtamisen
kehittäminen. (Työeläkevakuuttajat TELA 2007; ks. myös Manka 2008.)
Keskuskauppakamarin Yrityskulttuuri 2004 -selvityksessä, joka perustuu
suomalaisten yritysten johdolle ja henkilöstölle tehtyyn kyselyyn, korostui
johtamisen ja esimiestyön merkitys. Esimiehen pitää olla läsnä, sillä työntekijät
kaipaavat kasvollista esimiestä. Esimiesten tehtävänä on välittää alaisilleen
yrityksen toimintaperiaatteet ja arvot ja tukea työntekijöitään muutoksen
keskellä. Kaksi vuotta myöhemmin tehty vastaava selvitys osoitti, että
suomalaisen yrityskulttuurin suurin haaste on henkilöstöjohtaminen. Erityisesti
esimiestyö, henkilöstön tukeminen, urasuunnittelu ja koulutus sekä sisäinen
viestintä kaipaavat kehittämistä. (Keskuskauppakamari 2004, 22; 2006, 28.)
Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2007 syksyllä järjestämässä ”työelämän
kansanäänestyksessä” toivottiin merkittävää parannusta etenkin esimiestaitoihin
ja johtamiseen. Työpaikan huonon ilmapiirin nähtiin johtuvan ennen kaikkea
johtamistaitojen puutteesta. Noin 90 prosenttia vastaajista laittaisi esimiehensä
ihmissuhdekurssille. Toisaalta 60 prosenttia vastaajista näki myös alaistaidoissa
kehitettävää. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikan huono ilmapiiri
antaa työntekijälle oikeuden jäädä sairaslomalle. Internetissä toteutettu kysely oli
osa STM:n Veto-ohjelmaa ja siihen vastasi 31 000 henkilöä. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2007.)
Johtamistyötä koskevat oletukset on syytä ottaa uudelleenarvioinnin kohteeksi.
Vaikka toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa, johtaminen ja johtajuus
elävät Hamelin (2007, 3-14) mielestä pysähtyneisyyden aikaa. Lähes kaikkien
liikeyritysten ja julkisen sektorin yksiköiden toiminta rakentuu edelleen
byrokratian perustuksille. Jotta yritykset voisivat olla samanaikaisesti
innovatiivisia, sopeutumiskykyisiä ja tehokkaita, on niiden huolehdittava
älyllisestä ja henkisestä kapasiteetistaan ja saatava työntekijänsä antamaan
parastaan jokaisena työpäivänä. (ks. myös Korpelainen 2005)
Lähes 60 talouselämän päättäjän haastatteluihin perustuvassa EVA-raportissa
Suomen menestyksen eväät – tiekartta tulevaisuuteen edellytetään esimiesten ja
johtajien johtamistaitojen kehittämistä. Vaikka johtajan on kyettävä jatkuvan
muutoksen ja epävarmuuden keskellä tekemään päätöksiä, on hän samalla
edellytysten luoja ja asiantuntijoidensa palvelija. ”Management by perkele” on
voinut
sopia
säädeltyyn
ja
hierarkkiseen
yhteiskuntaan,
mutta
asiantuntijayhteisöissä tarvitaan ihmisläheistä ja inhimillistä johtamista,
”management by human beings”. (Ruokanen 2004, 104-109.)

19

Jatkuva muutos ja muutosprosesseissa onnistuminen edellyttää Kotterin (1996;
1999) mielestä hyvää johtajuutta ja ihmisten johtamista. Muutoksen johtamisen
suurin haaste ei Kotterin ja Cohenin (2002, 179-182) tekemien tutkimusten
mukaan ole strategioissa, rakenteissa tai kulttuureissa vaan siinä, miten ihmisten
käyttäytymiseen vaikutetaan. Ongelmien ja ratkaisujen tunnistaminen ja
tekeminen näkyviksi ovat muutoksen johtamisen lähtökohta. Erilaiset tunteet ja
niihin vaikuttaminen ovat muutoksen sydän ja vaikuttavat ratkaisevasti ihmisten
käyttäytymiseen ja tavoitellun muutoksen toteutumiseen.
Johtajuus on jatkuvaa vuorovaikutusta, jota säätelemällä esimies tai johtaja voi
vaikuttaa paitsi organisaation tuotoksiin myös sen jäsenten kognitiivisiin ja
affektiivisiin rakenteisiin (Lord & Smith 1999; Ruohotie 2006b). Moderni
ajattelu pyrki poistamaan itsestään kaikki tunteet ja arvot, joiden pelättiin
turmelevan ihmisten arviointikyvyn ja estävän järkevän, rationaalisen ja
tehokkaan toiminnan. Postmodernissa maailmassa tunteiden merkitys
tunnustetaan: tunteet kuuluvat olennaisena osana organisaatioiden sosiaaliseen
järjestykseen ja epäjärjestykseen. Ilman tunteita ei ole toimintaa. (Juuti 2001a,
146-150; Kets de Vries 2007, 16-17.)
Aaltion (2007, 92) mukaan tunteet ovat ”johtajuutta mahdollistavia ja myös
syventäviä tekijöitä”. Tunteita ei hänen mukaansa pidä nähdä ainoastaan
välineinä tehokkaampaan toimintaan ja parempiin tuloksiin, koska niillä on myös
”hyvinvoinnillista itseisarvoa”. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen tarvitaan
Sydänmaanlakan (2003) mielestä organisaatioita, joissa tehokkuus, oppiminen ja
hyvinvointi ovat tasapainossa. Tulevaisuuden strategioita ei voida toteuttaa
eilispäivän organisaatioilla ja strategioilla eikä haasteisiin vastaamiseen riitä
pelkkä rationaalinen älykkyys. Johtamiseen tarvitaan myös emotionaalista
älykkyyttä eli tunneälyä.
Tunneälyssä on kysymys sekä omien että muiden tunteiden havaitsemisesta ja
hallitsemisesta ja tämän tiedon hyödyntämisestä omassa toiminnassa ja
vuorovaikutuksessa muiden kanssa (ks. Goleman 1998a; Salovey & Mayer
1990). Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että esimiehen tunneälyllä ja
tunneälyyn perustuvilla tunneälytaidoilla on merkittävä yhteys työyhteisön
ilmapiiriin, työsuorituksiin ja toiminnan tuloksiin. Tämän tutkimuksen kannalta
on keskeistä, että tunneälytaidot ovat opittavissa olevia taitoja.
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1.2 Ikäjohtaminen erityishaasteena
Suomalaista työelämää kohtaa suuri rakenteellinen muutos työvoiman
ikääntyessä ja sotien jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien siirtyessä
eläkkeelle. Ikääntyvät ja ikääntyneet yli 50-vuotiaat tulevat muodostamaan
suurimman ja nuoret, alle 25-vuotiaat, pienimmän ikäryhmän työvoimassamme
ainakin vuoteen 2025 asti. Muutoksen vaikutukset kohdistuvat sekä yksilöihin
(työkyvyn ja osaamisen ylläpitäminen ja jaksaminen), yrityksiin (suuret
henkilöstö- ja organisaatiomuutokset) että koko yhteiskuntaan (vaikeutuva
huoltosuhde). (Ilmarinen 2001; Ilmarinen, Lähteenmäki & Huuhtanen 2003.)
Vuosi 2010 merkitsee Suomen väestökehitykselle taitekohtaa, kun työikäiseksi
luokitellun 15-64-vuotiaan väestön määrä alkaa vähentyä. Työmarkkinoilta
poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee eikä nuoria työntekijöitä tai
maahanmuuttajia riitä korvaamaan kaikkia eläkkeelle jääviä. Vuosina 20102025 työikäinen väestö vähenee ennusteiden mukaan 265 000 henkilöllä, mikä
on lähes yhtä paljon kuin työikäisen väestön määrän lisäys edellisen 30 vuoden
aikana. Ilman ennakoitua nettomaahanmuuttoa työikäisen väestön väheneminen
olisi tätäkin suurempi. (Työministeriö 2007.)
Työvoiman ikärakenteet vanhenevat Suomessa suurten ikäluokkien ikääntyessä
ja nuorempien ikäluokkien jäädessä vähäisen syntyvyyden johdosta pieniksi.
50-64-vuotiaiden osuus työvoimasta saavuttaa huippunsa vuonna 2010, jolloin
heitä on ennusteiden mukaan 33 prosenttia työvoimasta. Nuorten, 15-24vuotiaiden, osuus työvoimasta jää Suomessa alle 20 prosentin tilanteen jatkuessa
lähes samanlaisena pitkälle tulevaisuuteen. Yrityksiä voi uhata hyvinkin pian
työvoimapula. (Ilmarinen 2005, 68-69; Vartia & Ylä-Anttila 2005, 180-185.)
Suomalaisilla yrityksillä on jo entuudestaan vääristynyt ikärakenne erityisesti
1990-luvun lamavuosien seurauksena. Ilmarinen ym. (2003, 25) toteavat
”luonnollista poistumaa” hyödyntäneiden henkilöstösaneerausten kohdistuneen
pääosin lähellä eläkeikää olevaan työntekijäkuntaan, jolloin yrityksissä
menetettiin kokemukseen perustuvaa osaamista paljon. Myös viimeksi taloon
tulleita, yleensä nuorimpia henkilöitä irtisanottiin eikä määräaikaisia työsuhteita
uudistettu. Työvoiman ikääntymisestä kärsivät erityisesti julkinen sektori ja
perinteinen teollisuus, kun taas palvelusektori on ikääntyvän henkilöstönsä
vastapainoksi saanut viime vuosina jonkin verran uusia, nuoria työntekijöitä.
Yritys- ja toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria (kuvio 1).
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Kuvio 1. Työllisten ikärakenne ICT-sektorilla, kunnallisissa palveluissa ja
kaikilla toimialoilla vuonna 2006, prosenttia (Tilastokeskus 2007a)
Uutta kasvavaa toimintaa ja teknologista kehitystä edustavalla ICT-sektorilla
lähes 60 prosenttia alan työvoimasta oli alle 40-vuotiaita vuonna 2006, kun taas
kuntasektorilla tilanne oli päinvastainen (Tilastokeskus 2007a). 1990-luvun
laman jälkeen työvoimaa on palkattu enenevässä määrin määräaikaisiin
työsuhteisiin, mikä on näkynyt heikkona sitoutumisena organisaatioihin.
Vuoden 2007 työolobarometrin ennakkotiedot kertoivat, että erityisesti
ikääntyvän kuntasektorin työntekijät kokevat kiireen ja työn henkisen
rasittavuuden lisääntyneen ja myös oman työkykynsä heikentyneen muita
sektoreita enemmän (Ylöstalo 2007). Jotta työtahti ja työuupumus eivät pahenisi,
olisi myös julkisen sektorin ja kuntien pystyttävä rekrytoimaan lisää nuoria
työntekijöitä. Samanaikaisesti olisi estettävä liian aikainen eläkkeelle siirtyminen
ja varmistettava osaamisen ja hiljaisen, kokemusperäisen tiedon siirtäminen
nuoremmille sukupolville. (ks. Ilmarinen ym. 2003, 27-31.)
Suomi on ollut ikääntyvää työvoimaa koskevilla erilaisilla tutkimuksillaan ja
kehittämisohjelmillaan Euroopan unionin aktiivisimpia maita. Eri tahoilla on
etsitty keinoja, joiden avulla työelämän vetovoimaa voitaisiin lisätä ja
työelämässä jo työskentelevät ikääntyvät ihmiset pysyisivät työssä nykyistä
kauemmin. Ikääntymisen johtamishaasteena nosti esille Suomessa erityisesti
Kansallinen Ikäohjelma (1998-2002), jonka tavoitteena oli parantaa yli 45vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla ja saada heidät jatkamaan työelämässä
aiempaa pidempään. Ikäohjelman tutkimushankkeissa kiinnitettiin huomiota
muun muassa työkykyyn, ikäasenteisiin, ikääntyneiden oppimiseen ja
ikäjohtamiseen. (Ikäohjelman monet kasvot 2002.)
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Ikäjohtaminen on nuori käsite, jota vastaan on esitetty voimakastakin kritiikkiä.
Tämä kritiikki on suurelta osin johtunut siitä, että ikäjohtamisessa on ajateltu
olevan kysymys vain ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden aseman
parantamisesta. Ilmarinen ym. (2003) korostavat, ettei ikäjohtaminen kohdistu
ainoastaan vanhempiin työntekijöihin vaan koko henkilöstöön. Hyvää
ikäjohtamista tarvitaan avuksi ongelmiin, joita väestön ja työvoiman
ikääntyminen ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat
yrityksille, niiden eri-ikäisille työntekijöille ja koko kansantaloudelle.
Ikäjohtamisen kannalta askarruttavia kysymyksiä ovat muun muassa:
•
•
•
•
•
•

Miten päästään eroon lukkiutuneista ja vääristyneistä ikäasenteista?
Miten eri-ikäiset saadaan työskentelemään menestyksellisesti yhdessä?
Miten hiljainen tieto ja kokemus, mutta myös uusi, tuoreempi tieto
saadaan siirretyksi luontevasti sukupolvelta toiselle?
Miten eri-ikäiset voidaan pitää työkykyisinä, osaavina ja työhaluisina?
Miten eri-ikäisiä voidaan innostaa jatkuviin muutoksiin?
Miten johtajuutta ja ilmapiriä voidaan muokata sellaiseksi, että jokainen
työntekijä, ikään katsomatta, voi kokea itsensä arvokkaaksi ja työnsä
mielekkääksi?

Valtiovalta on pyrkinyt Suomessa omilla toimenpiteillään vastaamaan työvoiman
ikärakenteen muutoksen ja ikäjohtamisen haasteisiin. Pääministeri Matti
Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmassa 24.6.2003 tuotiin
painokkaasti esiin ikäjohtamiseen liittyviä kehittämistarpeita. Toimenpiteitä ja
varoja haluttiin kohdistaa muun muassa tasa-arvon edistämiseen,
työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, hyvään johtamiseen ja osaamisen
kehittämiseen sekä työkykyä ylläpitävään toimintaan ja ikääntyvän työvoiman
erityistarpeisiin. Hallituksen tavoitteena oli myös vaikuttaa työssäoloajan
pidentymiseen ja vahvistaa työn houkuttelevuutta. (Valtioneuvosto 2003.)
Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmassa 19.4.2007
Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi vastaavat tavoitteet ovat edelleen
mukana. Eläkkeelle siirtymistä on myöhennettävä ja nuoret saatava nykyistä
aikaisemmin työelämään. Työntekijöiden korkea osaaminen, luovuuteen
kannustava ilmapiiri ja työhyvinvointi nähdään toimivien työmarkkinoiden
kanssa tärkeiksi kansallisiksi menestystekijöiksi. Ikäjohtamiseen ja henkiseen
työsuojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. (Valtioneuvosto 2007.)
Vaikka väestön ikääntymisen ja työvoiman ikärakenteen muutoksen vaikutukset
kohdistuvat erityisen voimakkaina juuri Suomeen, on väestön ikääntyminen
globaali ilmiö. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja sen alajärjestöjen (mm. ILO
ja WHO), mutta erityisesti Euroopan unionin ja sen eri organisaatioiden tekemät
linjaukset vaikuttavat myös oman maamme tilanteeseen ja ikästrategioihin.
Esimerkiksi OECD totesi vuonna 2004 raportissaan, että Suomen pitäisi
huoltosuhteensa parantamiseksi ehkäistä ikäsyrjintää, kohentaa vanhempien
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työntekijöiden työssäolomahdollisuuksia ja tukkia niitä väyliä, joita pitkin
ihmiset poistuvat työmarkkinoilta liian varhain. (OECD 2004; ks. myös
Ilmarinen 2005, 363-382.)
Euroopan unioni on määritellyt aktiivisen vanhenemisen (active ageing)
politiikkalinjaukset, joiden avulla se pyrkii parantamaan ikääntyneen (55-64vuotiaat) työvoiman työllisyysastetta ja nostamaan merkittävästi eläkkeelle
siirtymisikää. Linjauksissa korostetaan elinikäisen oppimisen välttämättömyyttä
sekä hyvien työolojen ja joustavan työelämän ja erilaisten taloudellisten
kannustimien merkitystä. (Ilmarinen 2005, 374-375; Špidla 2006,3; ks. myös
Taylor 2006; WHO 2002, 51.)
Euroopan komissio käsittelee raportissaan (2006) monipuolisesti työvoiman
ikääntymiseen ja ikäjohtamiseen liittyviä kysymyksiä. Raportissa todetaan, että
ikääntyvään työvoimaan kohdistuvat henkilöstöstrategiat ovat useimmissa
Euroopan maissa vielä alkutekijöissään. Siksi komissio on antanut ikäjohtamista
ja ikääntyvän työvoiman työssä pysymistä edistäviä suosituksia sekä Euroopan
alueelle, kansalliselle tasolle, yritystasolle että yksilötasolle. Ikäjohtamista
koskevat suositukset koskevat kaikkia ikäryhmiä. (European Commission 2006,
196-215.) Käsittelen näitä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia luvussa 3.2.4.
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions), jonka toimintaan Dublinissa
pääsin kesällä 2007 tutustumaan, on kiinnittänyt työohjelmissaan ja monissa
julkaisuissaan huomiota työvoiman ikääntymiseen EU:n alueella, ikääntyneiden
työntekijöiden pitämiseen työmarkkinoilla ja hyvän ikäjohtamisen käytäntöihin.
Väestön ikärakenteen muutos, nuoret ja ikääntyvät työntekijät sekä työn
uudelleenjärjestely ihmisen elämänkaaren edetessä kuuluvat säätiön tutkimuksen
painopistealueisiin (European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions 2004; 2006a; 2006b; 2007a; 2007b).
Huoltosuhde eli työikäisten (15-64-vuotiaat) määrän suhde alle 15-vuotiaisiin ja
yli 65-vuotiaisiin heikkenee Suomessa nopeammin kuin muissa EU15-maissa.
Kun Suomessa oli vuonna 2005 kaksi työntekijää yhtä huollettavaa kohden,
ennustetaan tämän suhteen olevan 1,5 vuonna 2025. Jos huoltosuhde lasketaan
työikäiseksi luokiteltujen sijaan työssäkäyvien perusteella, tulee Suomessa
olemaan työelämän ulkopuolella vuonna 2015 lähes yhtä paljon ihmisiä kuin
työelämässä. (Ilmarinen 2005, 74.)
Huoltosuhdeongelmaa yritetään Suomessa ratkaista työllisyysastetta nostamalla.
Sen painopisteenä on ikääntyvien työnteon pidentäminen 2-3 vuodella, jota on
tuettu eläkejärjestelmän uudistamisella. Vuoden 2005 alussa voimaan tullut
eläkeuudistus yrittää kannustaa työntekijöitä jatkamaan palkkatyössä aina 68
vuoden ikään saakka. Työeläkeuudistus on edennyt kahden ensimmäisen vuoden
aikana jopa arvioitua paremmin. Yksityisellä sektorilla eläkkeellesiirtymisiän
odote nousi vuoden 2006 aikana 59,4 vuodesta 59,8 vuoteen ja julkisella
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sektorilla 59,2 vuodesta 59,7 vuoteen. Vuoteen 2010 mennessä odotteen on
arvioitu nousevan 0,7 vuodella ja vuoteen 2015 mennessä 1,2 vuodella. Myös
ikääntyvien työssäkäynti on kasvanut. (Eläketurvakeskus 2007.)
Viidennes (19 %) työntekijöistä ilmoitti Työeläkevakuuttajat TELAn (2007)
tutkimuksessa jatkavansa todennäköisesti työelämässä vielä 63 vuotta
täytettyään. Lähes puolet vastaajista aikoo jatkaa työssä 63 vuoden ikään saakka,
mutta kolmannes (33 %) ilmoittaa, jäävänsä työelämästä pois jo ennen tätä.
Eniten niitä, jotka ilmoittivat työelämässä pysymisestään vielä 63 ikävuoden
jälkeen, löytyi korkeasti koulutetuista ja ylemmistä toimihenkilöistä.
Työntekijöissä, alemmissa toimihenkilöissä ja yrittäjissä oli keskimääräistä
enemmän niitä, jotka eivät aio jatkaa työssä edes 63-vuotiaaksi asti.
Pelkkä eläkejärjestelmän muutos ei saa ihmisiä pysymään työelämässä.
Tarvitaan myös muita työssä jatkamista tukevia toimenpiteitä. Keskeistä on se,
millä tavoin eri-ikäisiä ihmisiä johdetaan: miten ihmiset jaksavat ja kuinka
motivoituneita he ovat. (ks. Forma, Tuominen & Väänänen-Tomppo 2004;
Tuominen & Takala 2006.)

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Väestön ja työvoiman ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat
muutokset aiheuttavat maassamme suuret haasteet sekä yksilöille, yrityksille että
koko yhteiskunnalle. Jatkuva kiire ja ihmisten erilainen paineensietokyky
vaikuttavat työyhteisöön ja aiheuttavat kriisejä ja työilmapiirin kiristymistä.
Tehokkuusvaatimusten lisääntyminen ja jatkuvan oppimisen tarve ovat tuoneet
lisätaakkaa työntekoon. Suuren murroksen edessä olevalla kuntasektorilla
toiminnan tehostamisen ohella ikäjohtamiseen, jaksamiseen ja työyhteisön
hyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet ovat nousseet näkyvästi esille.
Samanaikaisesti on korostettu tunneälyä yhä useammin työelämän menestys- ja
voimavaratekijänä. ja tunneälytaitoja esimiehen tärkeimpinä taitoina, joita voi
myös oppia ja kehittää.
Tämän tutkimuksen oletuksena on, että kunta-alan johtajat ja esimiehet voivat
vastata ikäjohtamisen keskeisimpiin haasteisiin kehittämällä tunneälytaitojaan.
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, mitkä ovat tunneälytaitoja, joiden
oppimis- ja kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä ikäjohtamisen
näkökulmasta kaikkein suurin. Tutkimuksessa selvitetään myös, millainen rooli
tunneälytaidoilla on hyvässä esimiestyössä, millaisia ovat tutkimuskohteena
olevien kuntaorganisaatioiden esimiesten tämänhetkiset tunneälytaidot ja kuinka
tärkeinä kunta-alan henkilöstö niitä pitää. Lopuksi tarkastellaan millaisiksi
riippuvuussuhteiden verkoiksi esimiehen tunneälytaidot mallintuvat näiden
käsitysten pohjalta.
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Tutkimukselle on keskeistä ikäjohtamisen näkökulma. Tutkimustulosten
analysoinnissa kiinnitetään päähuomio siihen, millaisia ovat eri-ikäisten arviot
oman esimiehen tunneälytaidoista ja tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä
menestymiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, millainen yhteys vastaajien
muilla taustamuuttujilla kuin iällä on tunneälytaitoja koskeviin arvioihin. Näitä
taustamuuttujia ovat sukupuoli, koulutus, työtehtävä, työsuhteen luonne,
työkokemus sekä toimiala, jolla tutkimukseen vastannut henkilö työskentelee.
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Millaisiksi kunta-alan
ominaisuuksia?

esimiehet

kuvaavat

hyvän

esimiehen

2. Millaisiksi kunta-alan henkilöstö arvioi oman esimiehensä tunneälytaidot
ja tunneälytaitojen tärkeyden esimiestyössä menestymiselle?
2.1 Millaisia ovat eri-ikäisten arviot oman esimiehensä tunneälytaidoista
ja tunneälytaitojen tärkeydestä?
2.2 Miten muut taustamuuttujat kuin ikä ovat yhteydessä oman esimiehen
tunneälytaitoja ja tunneälytaitojen tärkeyttä koskeviin arvioihin?
3. Millainen
kehittämistarve
kohdistuu
kunta-alan
tunneälytaitoihin ikäjohtamisen näkökulmasta?

esimiesten

4. Miten kunta-alan henkilöstön arvioimat esimiehen tunneälytaidot ovat
yhteydessä toisiinsa?
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastaus sisällönanalyysillä, jonka
kohteena ovat kuntaesimiesten teemakirjoitelmat aiheesta ”Millainen on hyvä
esimies?”. Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen saadaan vastaukset
kuntaorganisaatioiden henkilöstölle tehdyn lomakekyselyn monipuolisella
analysoinnilla, johon käytetään ensisijaisesti epäparametrisia tilastollisia testejä.
Tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarpeen määrittelyyn käytetään myös
kuiluanalyysiä. Neljänteen tutkimuskysymykseen vastataan mallintamalla
arvioinnin kohteena olevat tunneälytaidot riippuvuussuhteiden verkoiksi ja
tarkastelemalla muuttujien välisiä riippuvuuksia ja vaikutussuhteita ns. Bayesverkkojen avulla.
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2 KUNTASEKTORI TUTKIMUKSEN
KONTEKSTINA

2.1 Kuntasektori murroksessa
Kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä samanaikaisesti tapahtuva suurten
ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen asettavat kuntien ja kuntayhtymien
esimiestyölle ja johtamiselle suuret haasteet. Toimintaympäristössä tapahtuvat
muutokset, erityisesti globalisaatio ja EU-integraatio, tietoyhteiskuntakehitys,
muuttoliike ja väestön ikääntyminen, vaikuttavat olennaisesti kuntien kykyyn
huolehtia niille kuuluvista tehtävistä ja tuovat paineita kunta- ja palvelurakenteen
kehittämiselle (mm. von Bruun 2005, 17-20; Haveri, Laamanen & Majoinen
2003, 38-43; Laamanen 2007; Rönkkö 2003, 76-88).
Toimintaympäristön globalisaatio, ”maailmanlaajuistuminen”, merkitsee
kunnille sitä, että niiden kehitys tapahtuu osana kansainvälistä, markkinaehtoista
järjestelmää, jossa ei voi olla suljettuja organisaatioita. Alueet ja kunnat ovat
riippuvaisia toistensa kehityksestä; ihmiset, pääomat, tavarat ja palvelut liikkuvat
hallinnollisista rajoista piittaamatta. Avoimessa järjestelmässä myös kuntien on
ansaittava olemassaolonsa toimintansa ja tehtäviensä kautta. Niillä ei ole
automaattista, absoluuttista oikeutusta säilyttää rajojaan tai olemassaoloaan.
(Anttiroiko & Karhu 2003, 101-102; Haveri ym. 2003, 79.)
Kansainvälinen kilpailu yrityksistä, työpaikoista ja investoinneista on jo
kiristynyt ja tulee kiristymään tulevaisuudessa huomattavasti. Yritykset
sijoittuvat von Bruunin (2005, 17) mukaan alueille, jotka tarjoavat parhaat
kannattavan toiminnan edellytykset. Yhdenkin merkittävän yrityksen muutto
halvemman tuotannon maihin ja lähemmäksi kasvavia markkinoita voi horjuttaa
kunnan taloutta ja työllisyyttä. Tästä on Suomessa jo monia esimerkkejä.
Euroopan unionin integraatiokehitys on muuttanut monin tavoin alueiden ja
kuntien toimintaympäristöä. EU-lainsäädäntö koskee suurelta osin alueiden ja
kuntien toimivaltaan kuuluvia asioita: jopa kaksi kolmasosaa unionin
lainsäädännöstä ja ohjelmista toteutetaan paikallisella ja alueellisella tasolla.
Yksityiskohtaisten direktiivien avulla on muun muassa tiukennettu julkisten
hankintojen valvontaa. (Kunnat ja Euroopan unioni 2006, 3-5.) Euroopan
unionin integraatio vaikuttaa ainakin välillisesti myös kuntien palvelutehtäviin.
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Vaikka hyvinvointipalvelujen järjestäminen on jokaisen jäsenmaan oma asia, on
EU laajentamassa ns. avoimen koordinaation ohjaustaan myös kuntien
peruspalvelusektorille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen. Tämä
on kuntien näkökulmasta yksi suurimmista EU-politiikan muutoksista. (Haveri
ym. 2003, 40; Horttanainen 2005, 10.)
2000-luvun tietoyhteiskuntakehitys on alueille ja kunnille suuri haaste mutta
tarjoaa niille myös uusia mahdollisuuksia vastata globaaliin kilpailuun.
Tietoyhteiskunnassa tiedolla on eri muodoissaan keskeinen sija tuotannossa,
kulutuksessa ja hallinnossa. Kehittyneen teknologian avulla tietoa voidaan
hyödyntää tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Joustavat ja verkottuneet
työyhteisöt ja niiden osaamispääoma ovat tietoperusteisen kasvun avaintekijöitä.
Osaamista ja luovuutta kehittämällä, rakenteita ja toimintamalleja uudistamalla
ja teknologiaa tehokkaasti hyödyntämällä kunnat voivat lisätä vetovoimaansa ja
kilpailukykyään ja luoda edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnille. (Anttiroiko 2003,
104-110; Tietoyhteiskuntaohjelma 2006.)
Muuttoliike ja väestön ikärakenteen muutos tulevat vaarantamaan
peruspalveluiden saatavuuden monissa kunnissa. Yhä useammalla alueella
väestö tulee vähenemään muuttotappion ohella myös luonnollisen
väestökehityksen seurauksena (Haveri ym. 2003, 39). Julkinen valta on pyrkinyt
vaikuttamaan politiikallaan ja toimenpiteillään muuttojen määrään ja
kohdentumiseen. Alueellinen keskittyminen, kaupungistuminen ja maaseudun ja
haja-asutusalueiden tyhjentyminen ovat tehdyistä toimenpiteistä huolimatta
jatkuneet katkeamatta 1880-luvulta lähtien. (Aro 2007, 258-274.)
Maan sisäisen muuttoliikkeen lisäksi kuntien toimintaan ja palveluiden
järjestämiseen vaikuttaa merkittävästi lisääntyvä maahanmuutto. Maahanmuuton
vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä erityisesti maamme suurimmissa
kaupungeissa. Vielä 1990-luvulla korostuivat Suomen maahanmuuttopolitiikassa
humanitaariset syyt. Kasvavan työvoimapulan seurauksena työperusteinen
maahanmuutto nousee tulevaisuudessa entistä tärkeämpään asemaan.
(Horttanainen 2005, 10-11.)
Väestön ikärakenteen muutos heikentää työvoiman saatavuutta sekä kasvavilla
kaupunkiseuduilla että vaikeilla muuttotappioalueilla. Kilpailu työvoimasta
kiristyy sekä yksityisen sektorin kanssa että kuntien välillä. Suomen kuntien
palveluksessa olevasta henkilöstöstä kolmasosa (157 000 henkilöä) on jäämässä
eläkkeelle kymmenen vuoden aikana (vuosina 2008-2017). Vuoteen 2025
mennessä kunta-alan nykyisestä työntekijämäärästä on siirtynyt eläkkeelle yli
puolet. Ennusteen henkilöluvuissa ovat mukana kunnallisen eläkelain (KuEL) ja
valtion eläkelain (VaEL) mukaan vakuutetut kuntasektorin työ- ja virkasuhteiset
työntekijät. (Halmeenmäki 2007, 2-4; Kuntien eläkevakuutus 2007.)
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Kuviossa 2 on esitetty Kuntien eläkevakuutuksen ennuste kunta-alan
eläkepoistumasta vuoteen 2025 asti. Kuvion eläkepoistuma sisältää sekä
vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät. Vuosittain eläkkeelle
siirtyvien määrä kasvaa 13 000 hengestä lähes 17 000 henkeen vuosina 20082014. Sen jälkeen vuosittainen eläkepoistuma laskee vähitellen, kunnes
suurimmat ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Kunnittaisissa eläkepoistumissa
on suuria eroja, mutta poistuma vaihtelee paljon myös ammattiryhmittäin. Suurin
eläkepoistuma koettelee hoiva-alaa. (Halmeenmäki 2007, 4-9.)
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Kuvio 2. Kunta-alan eläkepoistuma 2008-2025 (Halmeenmäki 2007)
Kunta-alan henkilöstön keskimääräinen eläköitymisikä on varsin alhainen.
Vuonna 2006 kunta-alan työeläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,6 vuotta,
mikä on 0,3 vuotta edellisvuotta korkeampi. Keskimääräistä nuorempana
siirtyivät suurista ammattiryhmistä eläkkeelle muun muassa sairaanhoitajat ja
perus- ja lähihoitajat, keskimääräistä selvästi vanhempana lääkärit,
aineenopettajat ja lehtorit ja osastonhoitajat. (Kuntien eläkevakuutus 2008a.)
Kuntien henkilöstörakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
edellyttävät julkiselta sektorilta uudistumiskykyä ja hyvää tuottavuuskehitystä.
Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä tarvitaan
uudistuksia, joiden avulla turvataan palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden
jatkuva parantaminen. Vuonna 2005 Suomen 432 kunnasta 135 oli sellaisia,
joissa vero- ja maksutulot ja valtionosuudet eivät riittäneet kattamaan kunnan
toimintakuluja (Mäkitalo & Ruotinen 2006, 22). Valtioneuvoston keväällä 2005
käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen (ns. PARAS-hanke)
tavoitteena on turvata hyvinvointipalvelut kuntien asukkaille myös
tulevaisuudessa elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen avulla.
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Kunta- ja palvelurakenneuudistus on suurin kunnallishallinnon ja kunnallisten
palveluiden uudistus Suomen historiassa ja sen toteuttavat kunnat yhteistyössä
valtion kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä. (Sisäasiainministeriö 2007a.)
PARAS-hankkeen tavoitteeksi asetettiin, että ”nykyisin kuntien vastuulla olevat
palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden
järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa siten, että
palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus ja tehokkuus sekä teknologinen
kehittäminen on otettu huomioon” (Sisäasiainministeriö 2005).
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tuli voimaan 23.2.2007. Tämä
puitelaki (Sisäasiainministeriö 2007b) antaa nimensä mukaisesti puitteet kuntaja palvelurakenteiden uudistamiselle. Kuntien tehtävänä on ollut laatia lain
velvoittamana selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluidensa
järjestämisestä ja henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä.
Vaikka henkilöstön määrän ja rakenteen muutos on kunnille suuri uhkatekijä, se
antaa mahdollisuuden palvelutuotannon tehostamiseen hyvän johtamisen ja
henkilöstöpolitiikan avulla. Suurimpia johtamisen haasteita tulevassa
muutoksessa ovat Mäkitalon ja Ruotisen (2006, 30-32) mukaan osaamisen
parantaminen, työn sisällöllinen uudistaminen, motivaation ja työkyvyn
ylläpitäminen sekä onnistunut rekrytointipolitiikka. Nämä tekijät ovat myös
avaimia tehokkaampaan palvelutuotantoon. Kuntarakenteen muutos ja kuntien
yhteistoiminnan lisääminen eivät pelkästään takaa kuntien palvelutuotannon
kustannustehokkuutta, mutta ne luovat säästöille ja tuottavuuden paranemiselle
edellytyksiä (Mäkitalo & Ruotinen 2006; Ekström, Pohjonen & Haavisto 2007).
Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät kuntien yhdistymisavustukset,
niin sanotut ”porkkanarahat”, ovat edistäneet kuntafuusioiden toteutumista.
Vuoden 2007 alussa toteutui 14 kuntien yhdistymistä ja vuoden 2008 alussa yksi
kuntaliitos. Vuoden 2009 alussa toteutui 32 kuntaliitosta, joiden seurauksena
kuntien määrä väheni 67:lla. Suomessa on näiden liitosten jälkeen 348 kuntaa.
(Kuntaliitto 2009.)
Kuntafuusio on suuri haaste sitä toteuttaville esimiehille ja henkilöstölle.
Onnistunut muutoksen johtaminen kunnissa edellyttää Stenvallin ym. (2007, 2223) mukaan hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden ja ammattijohdon välillä ja
koko henkilöstön tiivistä kytkemistä muutosprosessiin. Tätä edellyttää myös
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaki. Kun PARAS-hankkeen
keskeisenä tavoitteena on järjestää kuntien palvelut vahvalle rakenteelliselle ja
taloudelliselle perustalle, saattaa henkilöstön toiminta- ja uudistumiskyvyn
turvaaminen jäädä uudistuksessa taka-alalle (Stenvall ym. 2007, 63). Monet
muutokset epäonnistuvat, koska niissä ei kiinnitetä riittävästi huomiota
henkilöstövoimavarojen hallintaan ja ihmisten johtamiseen.
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2.2 Johtaminen ja esimiestyö kuntaorganisaatioissa
Kuntaorganisaatio koostuu kuntalaisten valitsemista luottamushenkilöistä sekä
työ- tai virkasuhteisista kunnan työntekijöistä. Kuntajohtamisessa viitataan usein
kuntaorganisaation dualistisuuteen, mikä sisältää toisaalta kunnan ylimpien
viranhaltijoiden
ammatillisen
johtamisen
ja
toisaalta
valittujen
luottamushenkilöiden poliittisen luottamushenkilöjohtamisen. Kuntaa ja sen
johtamista voidaan tarkastella myös kuntayhteisön tasolla, jolloin
kuntaorganisaatio nähdään osana laajempaa, kuntalaisista, yrityksistä,
kolmannen sektorin toimijoista ja valtion organisaatioista koostuvaa paikallista
yhteisöä. Kuntaorganisaation ja kuntayhteisön taso ovat kytkeytyneet monin
tavoin ja sidoksin toisiinsa. (Haveri & Rönkkö 2003, 56-57; Kurkinen-Supperi
2006, 18-19; ks. myös Jäntti & Majoinen 2008.)
Perinteisesti työnjako kunnan toimielimien ja yksiköiden välillä toimii niin, että
eri toimielimissä (mm. valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta) olevat
luottamushenkilöt vastaavat poliittisista päätöksistä ja poliittisesta johtamisesta.
Kunnanjohtaja ja ylin virkamiesjohto huolehtivat puolestaan asioiden
valmistelusta ja toimeenpanosta eli ammatillisesta johtamisesta. Käytännössä
poliittinen ja ammatillinen johtaminen ovat kietoutuneet kunnissa monin tavoin
toisiinsa. (Haveri & Rönkkö 2003, 60.) Erilaiset rooliepäselvyydet ja
rooliristiriidat lisäävät Keskisen (2005, 87-88) tutkimuksen mukaan kunnan
johtamisen ja esimiestyön vaativuutta: on oltava samanaikaisesti johtaja ja
esimies mutta myös alainen poliittista päätösvaltaa käyttävälle toimielimelle.
Ristiriitaa voi aiheuttaa myös toimiminen samanaikaisesti kunnan virassa ja
kunnallisessa luottamustehtävässä poliittisena päätöksentekijänä.
Kansainvälisessä kunnallishallinnossa yleisesti käytetty pormestarimalli tarjoaa
kunnille mahdollisuuden yhdistää poliittista ja ammatillista johtamista.
Kunnanjohtajan korvaava pormestari on kunnanvaltuuston valitsema
luottamushenkilö, joka toimii myös kunnanhallituksen puheenjohtajana. Suomen
kunnissa ei ole kuitenkaan toistaiseksi esiintynyt suurta kiinnostusta
pormestarimalliin siirtymiseksi. Vuoden 2009 alussa Suomessa oli vain kaksi
pormestaria, toinen Tampereella ja toinen Pirkkalassa. (ks. Jäntti & Majoinen
2008, 16.)
Kuntalaisten valitsema kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa ja vastaa
kunnan ja sen liikelaitosten toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
(Kuntalaki 365/1995, 13§).
Täyttääkseen strategisen johtamistehtävänsä
valtuuston olisi kyettävä antamaan selkeitä ja sitovia toimintaa ohjaavia
tavoitteita sekä arvioimaan ja valvomaan näiden saavuttamista. Valitettavasti
tehdyt tutkimukset osoittavat, että valtuuston ja sen luottamushenkilöiden
vaikutus kunnan strategiseen johtamiseen on ollut ainakin toistaiseksi vähäinen
(esim. Majoinen 2001; Rannisto 2005).
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Kunnan operatiivisessa johtamisessa valtuuston asettamalla kunnanhallituksella
on keskeinen rooli (ks. Kuntalaki 365/1995, 23§). Kunnanhallitus vastaa muun
muassa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten
valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus valvoo myös valtuuston
alaisten lautakuntien päätöksentekoa. Päivittäistä johtamista varten kunnissa
toimii yleensä erityinen johtoryhmä. (Haveri & Rönkkö 2003, 61.)
Kuntayhtymän päätöksenteosta määrätään kuntien valtuustojen välisellä
perussopimuksella. Kuntayhtymällä tulee olla joko yhtymäkokous tai muu ylintä
päätösvaltaa käyttävä toimielin. (Kuntalaki 365/1995, 78 §.) Kunnat voivat
vaikuttaa päätöksentekoon yhtymäkokouksissa tai muissa kuntayhtymän
toimielimissä valitsemiensa luottamushenkilöiden kautta. Kunnilla ja
kuntayhtymillä voi olla myös omia liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä.
Näkemys hyvästä kuntajohtamisesta on sidoksissa kulloinkin vallitseviin
tieteellisiin ja ideologisiin näkemyksiin. Hallitseva johtamismalli oli kunnissa
pitkään Weberin byrokratiateoriaan pohjautuva byrokraattis-legalistinen malli,
joka ihannoi kurinalaisuutta, rationaalisuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta.
Weberin julkisen hallinnon hierarkiassa virkamiehillä oli vahva asema.
Hallinnon rakenteiden sisään luotu virkamieskoneisto toteutti johtamis-,
suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointityötä tarkkojen sääntöjen ja määräysten
mukaisesti. (Haveri & Rönkkö 2003, 62-63; Koivuniemi 2004, 34-41.)
Koivuniemen (2004, 197-198) mielestä byrokraattisuus ei saa olla este kuntien
toiminnan kehittämiselle. Vaikka byrokratia käsitteenä sisältää negatiivista
varausta, antaa se oikein käytettynä ja sovellettuna organisaatiolle vakautta ja
turvallisuutta. Kun teoriaan liitetään inhimillinen ulottuvuus, korostetaan
yksilöiden osaamisen merkitystä ja lisätään joustavuutta, palvelee byrokraattinen
toimintamalli johtamista myös alkaneella vuosituhannella.
1980-luvun lopulta lähtien on julkista johtamista haluttu tehostaa uuden
julkisjohtamisen, New Public Managementin (NPM) avulla. Keskeistä uudessa
toimintamallissa on organisaation toiminnan tehokkuuden, tuloksellisuuden ja
vaikuttavuuden parantaminen hyödyntämällä erilaisia yksityisellä sektorilla
käytettyjä johtamis- ja budjetointimenetelmiä. Samalla painotetaan yksilön
valinnan ja asiakas- ja markkinaorientaation merkitystä. Johtamiseen ja
esimiestyöhön on lisätty toimintavapautta, mutta myös vastuuta toiminnan
tuloksista. (Alam 1997; Haveri & Rönkkö 2003, 63; Lähdesmäki 2003)
Uuden julkisjohtamisen malli on saanut suosiostaan ja monista hyvistä
uudistuksistaan huolimatta myös melkoisesti kritiikkiä. Sitä on muun muassa
arvosteltu pyrkimyksestä tarjota yleispätevä lähestymistapa kaikenlaisiin
johtamisongelmiin (Lähdesmäki 2003, 80-81). Yksityisten yritysten
liikkeenjohdon opit eivät kuitenkaan ole kaikilta osin sovellettavissa kuntien
johtamiseen. Taloudellisuus ja tehokkuus eivät voi olla ainoita kriteereitä
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toiminnan arvon mittaamiseen, sillä kuntien toimintaan liittyy aina
yhteiskunnallinen vastuu palvelun saatavuudesta ja laadusta. Jatkuva toiminnan
tehostaminen on myös työntekijöille henkisesti raskasta. (Alam 1997, 114;
Haveri & Rönkkö 2003, 63-64; Nivala, 2006, 136-138; Rannisto 2005, 34.)
Julkishallinnossa on vahvistunut käsitys, että uuden julkisjohtamisen tavoitteiden
toteuttamiseen tarvitaan governance- eli hallinta-ajattelua. Se tuo mukaan
laajemman osallistumisen ja verkottumisen kuntien, yritysten, kansalaisten,
järjestöjen ja julkisyhteisöjen kanssa. Moniulotteisessa toimijoiden ketjussa
voidaan yhteistoiminnan ja kumppanuuden kautta saavuttaa tuloksia, joihin
yksittäiset tahot eivät yksinään voisi päästä. Asiat tehdään yhteistyössä ilman
julkisen tahon käyttämää valtaa, käskytystä tai auktoriteettia. (Haveri & Rönkkö
2003, 138-140; Rannisto 2005, 35-36; ks. myös Jäntti & Majoinen 2008, 14-15.)
Menestyäkseen kovien muutospaineiden keskellä kunnat tarvitsevat hyvää
strategista johtamista. Strategiat antavat organisaation toiminnalle yhteisen
suunnan ja tarkoituksen. Strategian avulla voidaan luoda pohjaa operatiivisille
valinnoille ja keskittää voimavaroja haluttuihin kohteisiin. Strategioita tarvitaan
myös vähentämään epävarmuutta ja tuottamaan ennakoitavuutta ja
johdonmukaisuutta. (Rannisto 2005, 68-69.)
Rannisto (2005, 102) on havainnollistanut kunnan strategista johtamista kuvion 3
tiimalasimallin avulla.

Luottamushenkilöorganisaatio tekee
strategiset valinnat valmistelun pohjalta

Kunnanjohtaja ja ylin virkamiesjohto
ohjaavat valmistelua ja toimintaa
tulkitsemalla strategiat

Kunnan viranhaltijaorganisaatio toteuttaa
strategiat operatiivisessa toiminnassa

Kuvio 3. Kunnan strategisen johtamisen toteuttaminen (Rannisto 2005, 102)
Luottamushenkilöorganisaatiolle (valtuustolle) on asetettu lainsäädännössä
strategisen johtamisen tehtävä (Kuntalaki 365/1995, 13§).
Käytännössä
luottamushenkilöiden vaikutus kunnan strategiseen johtamiseen on Ranniston
tutkimuksen mukaan kuitenkin edelleen vähäinen eivätkä valtuustot toimi
sellaisina strategisina johtajina kuin on tavoiteltu (vrt. Majoinen 2001, 241-266).
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Kunnan strategisen johtamisen toimivuus ratkaistaankin viime kädessä tiimalasin
kaulassa, jossa kunnanjohtaja ja ylimmät virkamiehet vastaavat strategian
valmistelusta ja täytäntöönpanosta. (Rannisto 2005, 100-102.).
.
Ranniston (2005, 197) mielestä tämän päivän kunnallisen johtamisen malli on
tiensä päässä. Erityisen tärkeää on saada aikaan keskustelua eri toimijoiden
rooleista
ja
toimintamalleista
kuntien
strategisessa
johtamisessa.
Palvelutoiminnan tehokas johtaminen edellyttää selkeämpää ja nopeampaa
järjestelmää, jossa kaikki osapuolet haluavat olla mukana. Kunnan
viranhaltijoiden eli henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä ja ottaa
heidät entistä vahvemmin mukaan strategian valmistelutyöhön, mikä parantaisi
strategian käytäntöön viemisen mahdollisuuksia.
Kunta- ja palvelurakenteen ja henkilöstön ikärakenteen muutos vaativat kunnilta
hyvää henkilöstöstrategiaa, joka muuttaa kunnan vision ja palvelutuotannon
strategian henkilöstöä koskeviksi käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Henkilöstö on voimavara, joka pitää säilyttää osaavana, motivoituneena ja
hyvinvoivana, jotta kuntalaisille voitaisiin tulevaisuudessakin varmistaa
laadukkaat palvelut. Henkilöstövoimavaraan vaikutetaan sillä, miten työt
organisoidaan, muutokset toteutetaan ja ihmisiä johdetaan. (Hyvä
henkilöstöjohtaminen kuntasi menestystekijä 2003, 6-16; Koivuniemi 2004.)
Stenvall ym. (2007) ovat tutkineet kuntien muutoksen johtamista ja
henkilöstövoimavarojen hallintaa kuntafuusioiden alkuvaiheessa kuuden casekunnan kautta. Kuntien yhdistymisprosesseissa korostuu lähiesimiesten rooli.
Heillä on alkuvaiheen kiireen ja epävarmuuden keskellä suuri vastuu
henkilöstövoimavarojen hallinnasta ja muutoksen viemisestä työyhteisöön.
Tärkeimpiä kriteereitä onnistuneelle esimiestyölle ovat tutkimusaineiston
perusteella läsnä oleva johtaminen, rohkeus tarttua ongelmatilanteisiin, itsensä
likoon laittaminen, luottamuksen rakentaminen sekä valmentava johtajuus.
Työntekijät odottavat esimieheltä läsnäoloa ja vuorovaikutusta: muutosta ei
johdeta sähköpostilla. Jokaiseen muutosprosessiin liittyy ristiriitoja ja
ongelmatilanteita, jotka vaativat niiden nopeaa ja avointa käsittelyä,
ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä ja päätöksentekoa. Itsensä likoon laittamiseen eli
esimerkillä johtamiseen liittyy esimiehen kyky nähdä ja tunnustaa omat
puutteensa ja rajoituksensa. Luottamuksen rakentuminen on keskeisesti
sidoksissa oikeudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden kokemuksiin.
Fuusioprosessin johtamiselle on oleellista oppimista ja kehittämistä edistävän
ilmapiirin luominen. (Stenvall ym. 2007, 69-80.)
Ikärakenteen muutoksesta, työvoimasta kilpailemisesta ja osaamisen
merkityksen noususta keskeiseksi kilpailutekijäksi seuraa Koivuniemen (2004,
22) mukaan kunnissa lisääntynyt tarve ammattitaitoiselle osaamisen
johtamiselle. Muutoksen hallinta ja osaamisen johtaminen edellyttävät johtajilta
ja esimiehiltä uudenlaista osaamista erityisesti henkilöstön motivoinnissa,
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työkyvyn ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Ihmisten johtamistaitojen
istuttaminen johtamiseen ja esimiestyöhön on Koivuniemen tutkimuksen mukaan
kunnissa tapahtuvan kehittämistyön suurimpia haasteita (Koivuniemi 2004, 196).

2.3 Tutkimuskohde
Tutkimukseni tutkimusympäristönä on suurten rakennemuutosten edessä oleva
kuntasektori. Ikäjohtamisen haasteet kohdistuvat erityisen voimakkaina juuri
kuntasektorille, jonka työntekijöiden keski-ikä oli vuoden 2006 lopussa 45
vuotta. Yli kolmasosa kunta-alan työeläkevakuutetuista on vähintään 50vuotiaita, ja eläkkeelle siirtyvien määrä tulee nousemaan rajusti lähivuosina.
(Halmeenmäki 2007; Kuntien eläkevakuutus 2007.)
Kuntasektori on merkittävä työllistäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee
noin 430 000 henkilöä, jotka vastaavat päivähoidon, koulutuksen, terveyden- ja
sairaanhoidon sekä vanhushuollon palveluista ja järjestävät vesi-, energia-, jäteja ympäristöhuollon kunnan alueella. Yli 80 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä
toimii terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa. Työssäkäyvistä
suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa.
(Kunnallinen työmarkkinalaitos 2007; 2008.)
Kyselytutkimukseni kohdejoukkona on Forssan kaupungin ja sen ympäristökuntien, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän, sekä kuntien yhteisen
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän (FSTKY) koko henkilöstö.
Forssan kaupunki ja sen lähikunnat Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
muodostavat Kanta-Hämeen lounaisosassa Forssan seutukunnan, jolla oli vuoden
2006 lopussa 35 442 asukasta. Forssan kaupungin väkiluku oli 17 894,
Humppilan 2 582, Jokioisten 5 725, Tammelan 6 582 ja Ypäjän 2 659 henkeä
(Tilastokeskus 2007b).
Forssan seudulla on pitkät teolliset perinteet. Myös maa- ja metsätaloudella on
ollut alueelle perinteisesti tärkeä merkitys. Tekstiiliteollisuus, jonka ympärille
Forssa 1800-luvun puolivälistä lähtien kasvoi, ja myös rakennusosateollisuus
ovat kokeneet voimakkaan rakennemuutoksen. Lisäksi alueelta on viime vuosina
lyhyessä ajassa kadonnut satoja työpaikkoja eri alojen teollisuusyritysten
keskittäessä ja supistaessa tuotantoaan. Seutukunta on nimetty äkillisen
rakennemuutoksen alueeksi ja se on saanut valtioneuvostolta merkittävän
tukipaketin elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämiseksi.
Forssan seutukunta on verkostoitunut laajasti ja kuntien yhteistyö on
monipuolista. Kuntayhtymämallia on käytetty muun muassa terveydenhuollon,
ammatillisen koulutuksen ja kehitysvammahuollon palvelujen järjestämiseen.
Verkostoituminen ja monipuolinen seutuyhteistyö nähdään välttämättömäksi
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toimintatavaksi selviytyä tulevaisuuden haasteista ja ongelmista. (Forssan
seudun strategia 2007.) Kunta- ja palvelurakenneuudistus ei ollut alueella
vuoden 2008 alkupuolella kuitenkaan edennyt. Forssan kaupunki on ollut
puoltamassa seutukunnan kuntien yhdistämistä yhdeksi kunnaksi. Alueen
muiden kuntien, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän, mielestä kuntien
nykyinen yhteistyömalli täyttää puitelain vaatimukset. (Forssan Lehti 15.2.2008.)
Forssan seudun kuntien yhteinen asukasluku on laskenut kymmenessä vuodessa
(1996-2006) 1 266 hengellä (Tilastokeskus 2007b). Seutukunnan asukasluvun
ennustetaan kääntyvän nousuun ikärakenteen vanhenemisen myötä (taulukko 1).
Yli 65-vuotiaiden osuus, joka oli 19,6 prosenttia vuonna 2006, kasvaa
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 28,8 prosenttiin vuonna 2025. Samaan
aikaan väestöllinen huoltosuhde nousee Forssan seudulla 56 prosentista 79
prosenttiin. Koko maassa huoltosuhde kasvaa vastaavana ajajanjaksona 50,5
prosentista noin 70 prosenttiin. Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle
15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhdetta 15-64-vuotiaiden määrään.
(Tilastokeskus 2007c; 2007d.)
Taulukko 1. Forssan seutukunnan väkiluku ikäluokittain ja huoltosuhde
31.12.2006 sekä ennuste vuosille 2010-2025 (Tilastokeskus 2007c)

Forssan
seutukunta
Ikäluokat yht.
- 14
15 - 64
65 Huoltosuhde

2006

2010

2015

2020

2025

35 442
5 776
22 725
6 941
56,0

35 546
5 606
22 711
7 229
56,5

35 806
5 535
21 673
8 598
65,2

36 142
5 632
20 864
9 646
73,2

36 557
5 615
20 427
10 515
79,0

Forssan seutukunnan kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille
väestörakenteen muutos on suuri haaste. Hämeen maakuntaohjelmassa väestön
ikärakenteen muutos nähdään kunnille sekä haasteena että mahdollisuutena.
Samalla kun julkisen sektorin hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa, syntyy
markkinoille tilaa uusille toimijoille ja työpaikoille. (Hämeen liitto 2007, 16).
Väestön ikärakenteen muutoksen myötä muuttuu myös kuntien ja kuntayhtymien
palveluksessa olevan henkilöstön ikärakenne. Forssan seudun kuntien nykyisestä
työvoimasta noin kolmasosa siirtyy kymmenen vuoden kuluessa eläkkeelle.
Vuosina 2008-2025 on kunta-alan eläkepoistuman arvioitu olevan Forssan
alueella keskimäärin 57,3 prosenttia. Koko Kanta-Hämeessä vastaava ennuste on
54,8 prosenttia ja koko Suomessa 55,3 prosenttia. Tältäkin osin Forssan
seutukunnan haasteet näyttävät keskimääräistä suuremmilta. (Halmeenmäki
2007.)
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Alueen suurimman kuntaorganisaation, Forssan kaupungin, palveluksessa oli
vuoden 2006 lopussa 1 147 henkilöä ja henkilöstön keski-ikä oli 45,5 vuotta.
Henkilöstöstä oli naisia 77,5 prosenttia ja miehiä 22,5 prosenttia. (Forssan
kaupunki 2007.) Humppilan kunnan palveluksessa työskenteli vuoden 2006
lopussa 145 henkilöä (keski-ikä 45,8 v.), Jokioisten kunnassa 374 henkilöä
(keski-ikä 51,1 v.), Tammelan kunnassa 346 henkilöä (keski-ikä 44,2 v.) ja
Ypäjän kunnassa 202 henkilöä (keski-ikä 44,4 vuotta) (Humppilan kunta 2007;
Jokioisten kunta 2007; Tammelan kunta 2007; Ypäjän kunta 2007).
Forssan seudun kuntien asukkaiden terveydenhuoltopalveluista vastaa Forssan
seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (FSTKY). Kuntayhtymän toteuttama
toimintamalli on herättänyt sekä valtakunnallista että kansainvälistä huomiota ja
sitä on pidetty maassamme yhtenä tulevaisuuden terveydenhuollon
organisointimallina (FSTKY 2007a). Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden
2006 lopussa 705 henkilöä, jonka keski-ikä oli 45,8 vuotta. Henkilöstöstä oli
naisia 89,5 prosenttia ja miehiä 10,5 prosenttia. (FSTKY 2007b.)
Koko maassa kuntahenkilöstön keski-ikä oli vuoden 2006 lopussa 45,1 vuotta.
Lähes neljä viidesosaa (78 %) koko kunta-alan henkilöstöstä oli naisia ja runsas
viidesosa (22 %) miehiä. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2007.)
Väestön ikääntyminen, kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä samanaikaisesti
tapahtuva suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen edellyttävät merkittäviä
toimenpiteitä myös Forssan seudun kunnilta ja kuntayhtymiltä. Hämeen liitto
toteaa maakuntaohjelmassaan vuosille 2007-2010, ettei nykyisillä palvelujen
tuotantotavoilla ja -menetelmillä kyetä vastamaan
rakennemuutoksen
haasteisiin. Rakenteiden muutoksiin tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa, riittävän
vahvaa taloudellista pohjaa ja riittävän suurta palveluiden järjestämisen
yksikkökokoa. (Hämeen liitto 2007, 36-37.) Muutoksessa on kiinnitettävä
rakenteiden ohella huomiota johtamiseen ja esimiestyöhön.
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3 TUNNEÄLYTAIDOT JA
IKÄJOHTAMINEN TUTKIMUKSEN
KOHTEENA

3.1 Johtajuus sosiaalisena prosessina
Työelämän muutosten seurauksena johtamisen ja työyhteisön toiminnan välinen
yhteys on tiivistynyt ja johtaminen vaikeutunut. Muutokset toimintaympäristössä, työn luonteessa, työvoiman rakenteessa ja ominaisuuksissa (mm.
erilaisuuden lisääntyminen) luovat johtamiselle ja esimiestyölle uusia odotuksia
ja vaatimuksia. (Ruohotie 2000a, 282.) Johtamisen perustehtävä on säilynyt
kuitenkin samana. Ihmisiä on johdettava ja tuettava yhteisten päämäärien,
arvojen, oikean rakenteen sekä koulutuksen ja kehittämisen avulla niin, että he
voivat toimia tuloksellisesti ja vastata muutokseen (Drucker 2001, 4).
Johtajuutta ja johtamista on tutkittu paljon. Niistä on esitetty varmasti satoja
määritelmiä, mutta yksimielisyyttä käsitteiden sisällöstä ei ole syntynyt.
Ruohotien (2006a) mielestä tähän on monia syitä:
1. Johtamisen ja johtajuuden käsitemäärittelyt ovat rajoittuneet vain tiettyä
tarkoitusta varten laadittujen kriteerien esittelyyn.
2. Johtajuutta on harvoin tarkasteltu ilmiönä, joka on sidoksissa yksilön
koko persoonaan (kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset rakenteet).
3. Menestyksellisen johtajuuden kriteereistä on vaikea saada tietoa, koska
akateeminen tutkimus yhdistää johtajuuden harvoin organisaation
toimintaan ja tuotoksiin.
4. Johtajuutta on harvoin tutkittu sosiaalisena prosessina, joka vaikuttaa
paitsi toiminnan tuotoksiin myös ihmisten kognitioihin ja tunteisiin.
Johtajuutta ja johtamista on määritelty johtajan ominaisuuksien avulla, johtajan
käyttäytymisenä, vaikutustapana, valtasuhteena, keinona päämäärään pyrittäessä,
sosiaalisena roolina, vuorovaikutussuhteena sekä kulttuurisena ja merkityksiä
rakentavana ilmiönä (Juuti 2006a, 160; Yukl 2006, 2-3). Huolimatta monista
erilaisista johtajuuden määritelmistä, on niistä Northousen mielestä (2004,3)
löydettävissä seuraavat yhteiset tekijät: prosessimaisuus, vaikuttaminen, ryhmä
yksilöitä (konteksti) ja tavoitteet.
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Northouse (2004, 3) määrittelee johtajuuden prosessiksi, jossa yksilö vaikuttaa
muihin ryhmän jäseniin niin, että ryhmän tai organisaation tavoitteet voidaan
saavuttaa. Yukl (2006, 8) näkee johtajuuden vaikuttamisprosessina, jonka avulla
organisaation jäsenille muodostuu käsitys ja yhteisymmärrys siitä, mitä heiltä
odotetaan ja prosessina, joka tukee sekä yksilöitä että ryhmiä yhteisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Siitä johtajuuden alueesta, joka toteutuu johtajan
tai esimiehen ja hänen välittömien alaistensa välisessä vuorovaikutuksessa,
käytetään myös nimitystä esimiestyö (Viitala 2005, 297).
Johtaminen
voidaan
Juutin
(2006a,
160)
mukaan
määritellä
vuorovaikutusprosessiksi, jonka avulla pyritään vaikuttamaan ryhmän toimintaan
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (ks. myös Zaccaro 2002, 29). Johtaminen
on perinteisesti jaettu ihmisten (leadership) ja asioiden (management)
johtamiseen. Ihmisten johtamista on pidetty asioiden johtamisen vastakohtana.
Asioiden johtajien on nähty arvostavan vakautta, järjestystä ja tehokkuutta;
ihmisten johtajien puolestaan joustavuutta, innovatiivisuutta ja sopeutuvuutta.
Asioiden johtamista on pidetty suunnittelemisena ja budjetointina, organisointina
ja miehittämisenä, suorittamisena, koneiston käynnissä pitämisenä ja valvontana;
ihmisten johtamista suunnan näyttämisenä, vaikuttamisena, kannustamisena ja
innostamisena. Ihmisten johtajat ovat intuitiivisia ja visionäärisiä muutoksen
luojia. (Koskinen 2005; Kotter 1999, 52-54; Yukl 2006, 5-6; Zaleznik 2004.)
Drucker (2001,10) painottaa, että johtamisessa on kyse ihmisistä. Johtajan
tehtävänä on luoda työskentelylle otolliset mahdollisuudet ja puitteet ja nostaa
jokaisen ihmisen parhaat puolet esille: ”tehdä heidän vahvuuksistaan
tuloksellisia ja heikkouksistaan merkityksettömiä”. Ihmisten johtaja on innostaja,
kannustaja ja toisten onnistumisten organisoija (Juuti 2006c, 232).
Varhaisemmat johtajuuden ja johtamisen määritelmät korostivat rationaalisia,
kognitiivisia prosesseja. Vain harvat johtajuusnäkökulmat tunnustivat tunteiden
merkityksen toiminnan ohjaamisessa ja ihmisiin vaikuttamisessa. Nykyiset
johtajuuden määritelmät painottavat vaikuttamisessa tunnepuolta enemmän kuin
rationaalisia perusteluja. (Yukl 2006, 5.)
Ruohotien (2006b, 114) mukaan johtajuus on ”sosiaalinen prosessi, jota
säätelemällä johtaja tai esimies vaikuttaa ryhmän tai organisaation tuotoksiin
sekä työyhteisön jäsenten kognitioon ja tunne-elämään”. Johtaminen taas
määräytyy hänen mukaansa ”aktiviteeteista, joiden avulla johtaja tai esimies saa
aikaan muutoksia ryhmän tai organisaation tuotoksissa ja työyhteisön jäsenten
ajattelussa,
minäkäsityksissä,
motivaatiossa,
emootioissa
ja
toimintastrategioissa”.
Ruohotien määritelmien taustalla on Lordin ja Smithin (1999) johtajuusmalli,
joka näkee johtamisen ja johtajuuden tunteet ja kontekstin huomioon ottavana
sosiaalisena vuorovaikutusprosessina. Kuvaan seuraavassa tarkemmin tätä
lähestymistapaa, koska se toimii tutkimukseni johtajuusajattelun perustana.
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Lord ja Smith (1999, 195-197) tarkastelevat johtajuutta koko ajan kehittyvänä
sosiaalisena prosessina. Heidän mukaansa johtajuus määrittyy “as a social
perception, grounded in social-cognitive psychological theory, that produces an
influence increment for the perceived leader”. Ajattelun taustalla on sosiaaliskognitiivinen psykologia, jonka mukaan johtamista koskevat tulkinnat syntyvät
esimiehen ja alaisen keskinäisessä vuorovaikutusprosessissa.
Lordin ja Smithin (1999) mukaan johtamistoimintoja ohjaa hierarkkisen,
työkeskeisen ajattelun sijaan vastavuoroinen, ihmiskeskeinen ajattelu.
Tehokkaan johtamisen vaatimuksia on vaikea korvata organisaatioon liittyvien
järjestelyjen avulla. Johtajat ja esimiehet ovat vastuussa monista tehtäväalueista,
jotka vaikuttavat suorituksiin epäsuorasti – muun muassa jatkuvan oppimisen
edistämisestä ja ammatti-identiteetin kehittämisestä. Siksi johtajien ja esimiesten
tulee ymmärtää, miten heidän toimintansa tukee työyhteisön jäsenten
kognitiivista, affektiivista (tunteet) ja sosiaalista systeemiä (kuvio 4).
Johtajuuden ydinelementtinä ovat muiden tekemät tulkinnat ja havainnot
johtajan ominaisuuksista tai käyttäytymismalleista: ”the process of being
perceived by others as a leader”. Nämä merkityksenantoprosessit, tulkinnat ja
havainnot, erottavat Lordin ja Smithin ajattelumallin perinteisistä
johtamiskäsityksistä, joissa yksilön ominaisuudet ja luonteenpiirteet ovat
keskeisiä. (Lord & Smith 1999, 198; ks. myös Aaltonen & Kovalainen 2001;
Beairsto & Ruohotie 2003, 138.) Esimiehen toimintaa ohjaavat sosiaalisissa
prosesseissa vuorovaikutukseen liittyvien havaintojen lisäksi myös aikaisempien
toimintojen seuraukset ja tuotokset.
Johtajuus on esimiesten ja alaisten välistä jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa
yksilöominaisuuksien sijasta korostuvat monenlaiset kontekstuaaliset tekijät:
erilaiset työtehtävät, erilaiset ihmiset, kulttuurit ja kansallisuudet. Koska
tilanteesta ja kontekstista riippuen odotukset ja vaatimukset esimiestyötä kohtaan
vaihtelevat, on tulevaisuuden johtajien pystyttävä kehittämään entistä
monimuotoisempia ja kontekstista riippuvia johtamistaitojaan. Esimiesten ja
johtajien kyky ymmärtää erilaisuutta ja sopeutua siihen vaikuttaa johtamisen
tehokkuuteen. (Lord & Smith 1999, 196-198.)
Herseyn ja Blanchardin (1990) tunnettu tilannejohtamismalli lähtee sekin
ajatuksesta, että erilaiset tilanteet ja erilaiset yksilöt vaativat erilaista
käyttäytymistä esimiehen taholta. Mallissa tunnistetaan esimiehen
tehtäväkeskeisen ja ihmiskeskeisen käyttäytymisen vaikutus johtamiseen.
Johtamistyylin valinta perustuu tilannejohtamismallissa kuitenkin lähinnä alaisen
valmiustasoon (kypsyystasoon) eikä se ota riittävästi huomioon
johtamisympäristön ja kontekstin monimuotoisuutta. (Hersey & Blanchard
1990, 162-193; Juuti 2006a, 180-183.)
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Kognitiot
• Minäkäsitykset ja
minäidentiteetti
• Taitojen kehittäminen
• Erilaisuus
Sosiaaliset prosessit
• Implisiittiset prosessit
• Eksplisiittiset prosessit
• Dynaamiset prosessit

Tuotokset
•Työhön liittyvät tuotokset
•Asennetason tuotokset
•Sosiaaliset tuotokset

Affektit
• Sosiaalinen
oikeudenmukaisuus
• Samaistuminen
• Affektien vääristävä
vaikutus suoritusarviointiin

Kuvio 4. Lordin ja Smithin (1999) malli johtajuudesta sosiaalisena prosessina
Yksilön kognitiiviset ja affektiiviset rakenteet toimivat Lordin ja Smithin (1999)
johtajuusmallissa sosiaalisten havaintojen ja käyttäytymismallien perustana
(kuvio 4). Kognitiivisiin rakenteisiin liittyviä esimiestoiminnan haasteita ovat
minäkäsitysten tai -identiteetin muokkaaminen, taitojen kehittäminen ja
erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen. Käsitys itsestä ja omista kyvyistä
on kriittinen tekijä alaisen arvioidessa suoriutumistaan erilaisissa tehtävissä.
Esimies voi tukea alaisen minäkäsityksen kehittymistä antamalla sitä kehittäviä
työtehtäviä. Alaisten tukeminen ja kannustaminen edellyttävät esimieheltä hyvää
itsetuntemusta ja oman johtajuuden tiedostamista. (Lord & Smith 1999, 209-213;
ks. myös Ruohotie 2000a, 284-286; 2006b, 114-127.)
Toinen keskeinen kognitioihin liittyvä haaste on taitojen kehittäminen. Koska
suurin osa oppimisesta tapahtuu työn tekemisen yhteydessä, esimiehen tehtävänä
on luoda oppimista edistäviä työtilanteita ja annettava alaisilleen vapaus kokeilla
ja oppia myös virheistä. Juutin (2005, 62-64) mielestä esimiestä voidaan verrata
tukihenkilöön tai terapeuttiin, joka etsii yhdessä alaisen kanssa niitä
mahdollisuuksia, voimavaroja ja kykyjä, joita henkilössä piilee. Menestyvät
esimiehet kannustavat ihmisiä kehittämään taitojaan ja saavat nämä jopa
ylittämään itsensä.
Kolmas kognitioihin liittyvä haaste on ihmisten erilaisuus. Varmistaakseen
organisaation suorituskyvyn esimiesten on kyettävä hyödyntämään ihmisten
erilaisuutta, välttämään luokitteluja ja stereotypioita sekä vähentämään ryhmän
jäsenten erilaisesta kokemuksesta ja taustasta johtuvia kommunikaatio-ongelmia.
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Esimiesten on huolehdittava jokaisen työntekijän motivaatiosta yksilöllisistä
eroista (esim. sukupuoli-, ikä- ja kulttuurierot) huolimatta. Erilaisuuden
hyväksyminen on lähtökohta tasapuoliselle ja oikeudenmukaiselle
johtamiskäyttäytymiselle (ks. Nikander 2003, 56).
Affektiivisilla rakenteilla tarkoitetaan tunteisiin liittyviä tekijöitä: sosiaalista
oikeudenmukaisuutta, työntekijöiden kollektiivista identiteettiä ja affektien
vääristävää vaikutusta suoritusarviointiin ja palautteeseen (Lord & Smith 1999,
214-219). Sosiaalinen oikeudenmukaisuus perustuu keskeisesti luottamukseen,
toisten ihmisten arvostukseen ja kunnioitukseen, rehellisyyteen ja tosiasioihin
perustuvaan päätöksentekoon. Organisaation konteksti ja esimiehen
johtamistyyli muokkaavat alaisten henkilökohtaista ja sosiaalista identiteettiä.
Esimiesten tulisikin tietää, miten alaiset tulkitsevat heidän johtamistyyliään.
Affektit voivat vääristää suoritusarviointia. Esimiehen ja alaisen tulkintojen
erilaisuus ja esimiehen antaman palautteen sävy vaikuttavat siihen, miten
helppoa alaisen on hyväksyä esimiehen palaute ja miten tyytyväinen hän on
saamaansa palautteeseen. Alaiseen kohdistuvat tunnereaktiot ja suoritusta
koskevat arviot yhdessä määräävät sen, miten esimies lopulta toimii alaista
kohtaan: missä määrin hän antaa alaiselleen kannustusta ja emotionaalista tukea,
jakaa informaatiota tai kokeilee esimerkiksi joustavia työjärjestelyjä. (Ferris ym.
1994; Ruohotie 2000a, 289; ks. myös Ruohotie & Honka 2002, 74-99.)
Kognitioiden ja affektien yhteydet tuotoksiin välittyvät sosiaalisten
vuorovaikutusprosessien kautta (Lord & Smith 1999, 219-222). Eksplisiittiset
prosessit, joita organisaation viralliset toimintatavat tähdentävät, ovat pääasiassa
tietoisesti säädeltyjä. Implisiittisissä työprosesseissa ihminen toimii intuition
varassa, vaistonvaraisesti. Eksplisiittiset ja implisiittiset prosessit ovat
yhteydessä toisiinsa ja muodostavat dynaamisen prosessin. Esimiehen
johtamistavan lyhytaikaiset vaikutukset ovat helpommin arvioitavia kuin pitkän
aikavälin vaikutukset. Monet sosiaaliset prosessit ovat dramaattisia vasta, kun
niiden lyhytaikaiset vaikutukset ajan myötä kumuloituvat. Dramaattisia
vaikutuksia voi Lordin ja Smithin (1999) mukaan aiheutua esimerkiksi ikään,
sukupuoleen tai rotuun liittyvistä ennakkoluuloista ja stereotypioista.
Sosiaalinen prosessi on esimiehen ja alaisen välinen dynaaminen suhde, jonka
luonteessa on nähtävissä niin eksplisiittisiä kuin implisiittisiäkin havaintoja.
Vaikka vuorovaikutus on kaksisuuntaista, alaisten havaintoihin ja tulkintoihin
vaikuttavat esimiehen toiminnan lisäksi yksilön omat kognitiiviset ja erityisesti
affektiiviset tekijät, jotka ovat suurelta osin esimiehen tietämyksen ulkopuolella.
Johtajan tai esimiehen olisikin aktiivisesti kehitettävä kykyjään aistia
johdettaviensa erilaisia tunnetiloja ja opittava hallitsemaan myös omia
tunnereaktioitaan.
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Sosiaalisten prosessien merkitys näyttäytyy työyhteisössä onnistuneina työhön,
asenteisiin ja sosiaalisiin tuotoksiin liittyvinä toteumina. Työhön liittyviin
tuotoksiin ja alaisten suorituskykyyn esimiehet voivat vaikuttaa antamalla
palautetta, huolehtimalla osaamisen ja työtaitojen kehittämisestä sekä luomalla
edellytyksiä työhön motivoitumiselle. Työtehtävien kompleksisuus, vaihtuvuus,
itseohjautuvat tiimit ja etätyö vaikeuttavat suoritusten oikeudenmukaista
arviointia. Perinteiset motivointi- ja palkitsemiskeinot ovat väistymässä
epäsuorien motivointikeinojen, kuten taitoihin perustuvan palkkauksen ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tieltä. (Lord & Smith 1999, 222-224; ks.
myös Ruohotie & Honka 2002.)
Esimies voi toiminnallaan vaikuttaa myös asennetason tuotoksiin.
Kannustaessaan alaisiaan työtehtävien suorittamiseen ja vuorovaikutukseen hän
edistää toiminnallaan myös alaisten työtyytyväisyyttä ja sitoutumista
organisaatioon. Esimies voi myös yrittää vaikuttaa alaisten arvomaailmaan, jotta
näiden arvot vastaisivat paremmin organisaatiossa vallitsevia arvoja.
Asennetason tuotosten merkitystä lisää niiden positiivinen yhteys
työsuorituksiin. (Lord & Smith 1999, 224-225.)
Esimiehet voivat vaikuttaa työyhteisön jäsenten sosiaalisiin ja työhön liittyviin
prosesseihin ja sitä kautta sosiaalisiin tuotoksiin. Ryhmätyötilanteissa esimiesten
tulee ottaa huomioon rajoitukset ja mahdollisuudet, joita ryhmän jäsenten
erilaisuus aiheuttaa, ja huolehtia alaistensa oikeudenmukaisesta kohtelusta.
Tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden puuttuminen leimaa esimiehen
epäluotettavaksi, joka puolestaan vaikuttaa alaisten suhtautumiseen ja
sitoutumiseen. (Lord & Smith 1999, 225-226; Ruohotie 2000a, 293.)
Vuorovaikutteisessa, sosiaalisesti konstruoituvassa johtajuudessa korostuvat
erilaiset kontekstit ja johtamistilanteet, joihin liittyy erilaisia tulkintoja. Johtajan
tai esimiehen on pystyttävä valitsemaan oikein kuhunkin tilanteeseen sopiva
käyttäytyminen, otettava huomioon ihmisten erilaisuus ja tarvittaessa muutettava
käyttäytymistään joustavasti. Se vaatii esimieheltä tilannetajua ja
herkkävaistoisuutta, asioiden ja erilaisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
sekä kykyä tunteiden tulkintaan. (Aaltonen & Kovalainen 2001, 60-64; Beairsto
& Ruohotie 2003; Pirnes 2003, 127-129.)
Matalissa, verkostomaisissa organisaatioissa esimiehen on kyettävä entistä
parempaan yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa. Johtajuuden ymmärtäminen
sosiaaliseksi vuorovaikutusprosessiksi, jossa sekä esimiehellä että alaisella on
mahdollisuus jatkuvaan, keskinäiseen vuorovaikutukseen auttaa kohtaamaan
tulevaisuuden, myös ikäjohtamisen haasteita.
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3.2 Ikäjohtaminen esimiestaidollisena haasteena
3.2.1 Ikäjohtamisen käsite
Ikäjohtamiseksi kutsutaan Ilmarisen (2005, 56) mukaan eri-ikäisten johtamista.
Ikäjohtamisesta on monia toisiaan lähellä olevia määritelmiä, jotka korostavat
hieman eri näkökulmia. Ilmarisen, Lähteenmäen ja Huuhtasen (2003, 8) mukaan
ikäjohtamisella tarkoitetaan ”työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden
huomioon
ottamista
päivittäisjohtamisessa,
työn
suunnittelussa
ja
organisoinnissa ja työskentely-ympäristössä niin, että voidaan synnyttää
sellainen työpaikkakulttuuri, jossa jokainen työntekijä – ikään katsomatta – voi
kokea olevansa arvokas”.
Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä (Eduskunta 2005,7)
ikäjohtaminen liitetään yksilön ja organisaation tavoitteisiin ja tuloksiin.
Ikäjohtamisella tarkoitetaan ”työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden
huomioon ottamista päivittäisessä johtamisessa, työn suunnittelussa ja
organisoinnissa siten, että jokainen – ikään katsomatta – voi saavuttaa sekä
henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet”. Työterveyttä ja työn tavoitteita
korostava ikäjohtamisen määritelmä poikkeaa edellisestä määritelmästä
loppuosaltaan: ”voi saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset
että organisaation tavoitteet” (Ilmarinen 2005, 56).
Ikäjohtaminen on käsitteenä melko nuori ja tutkimuskohteena hyvin
ajankohtainen ilmiö, jonka taustalla ovat väestön ja työvoiman ikärakenteiden
nopeat muutokset. Ikääntymisen johtamishaasteena nosti esille Suomessa
erityisesti niin sanotun Ikäkomitean mietinnön (KM 1996:14) pohjalta
käynnistetty Kansallinen ikäohjelma 1998-2002, jonka tavoitteena oli parantaa
yli 45-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla ja edistää heidän pysymistään työssä
aiempaa pidempään. Ikäohjelmaan liittyvissä tutkimushankkeissa kiinnitettiin
huomiota muun muassa työkykyyn, työelämän kehittämiseen, työsuojeluun,
ikäsyrjintään, ikääntyneiden opettamiseen ja oppimiseen sekä ikäjohtamiseen.
(Ikäohjelman monet kasvot 2002, 11-12).
Myös muualla Euroopassa havahduttiin samoihin aikoihin väestön ja työvoiman
ikääntymisen haasteisiin. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö toteutti
1990-luvun jälkipuoliskolla mittavan hankkeen ikäsyrjinnän torjumiseksi ja
hyvien ikäjohtamiskäytäntöjen edistämiseksi. Hankkeessa keskityttiin erityisesti
toimenpiteisiin, joilla edistetään ikääntyvien työntekijöiden pysymistä
työelämässä. (Walker 1997a; 1997b; 1998.)
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Käsitteellä ikäjohtaminen (age management) viitataan Walkerin (1997a; 2005)
mukaan erilaisiin osa-alueisiin, joilla inhimillisiä resursseja johdetaan
organisaatioissa kiinnittäen erityistä huomiota ikääntymiseen, sekä yleisemmällä
tasolla ikääntyvän työvoiman johtamiseen julkisen politiikan tai
työehtosopimusten
keinoin.
Viisi
tärkeintä
osa-aluetta,
joille
toimenpidesuosituksia on annettu ja joilta hyviä ikäjohtamisen käytäntöjä on
kerätty, ovat rekrytointi, koulutus ja kehittäminen, joustavat työjärjestelyt,
ergonomia sekä organisaatioiden asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan.
Kansallisen ikäohjelman päähuomio suuntautui ikääntyvien työntekijöiden
aseman parantamiseen muuttuvassa työelämässä. Osittain tämän seurauksena
ikäjohtamisen on usein ja virheellisesti ymmärretty kohdistuvan ainoastaan
ikääntyviin, yli 45-vuotiaisiin, ja ikääntyneisiin, yli 55-vuotiaisiin henkilöihin.
Ikärajojen määrittelyt, 45-54-vuotiaat ikääntyvät ja 55-64-vuotiaat ikääntyneet
ovat sopimuksenvaraisia ja pohjautuvat Ikäkomitean (KM 1996:14) työkykyä
koskeviin tutkimustuloksiin. Termit ”ikääntyvä” ja ”ikääntynyt” ovat saaneet
osakseen voimakastakin kritiikkiä (mm. Vaahtio 2006, 35), koska ne sopivat
varsin huonosti kuvaamaan vasta keski-ikäistä väestön osaa. Ikämäärittelyillä on
kuitenkin nähty olevan merkitystä myös yksilön elämänkulun eri vaiheiden ja
niiden välisten siirtymien tarkastelussa (Ilmarinen 2005, 60-61).
Ikäjohtamisen taustalla on Suomessa laaja kuntasektorin seurantatutkimus
(Tuomi 1995; Tuomi ym. 1997), jossa selvitettiin 11 vuoden ajan yli 45vuotiaiden työkyvyn muutoksia ja muutosten syitä. Esimiestyöllä oli
tutkimustulosten mukaan suurin merkitys kuntasektorin henkilöstön
työkykykyyn. Työkyky parani niillä henkilöillä, joiden tyytyväisyys esimiehen
toimintaan ja asenteeseen oli parantunut, ja heikkeni eniten niillä, jotka
raportoivat esimieheltä saamansa arvonannon ja tunnustuksen vähentyneen 11
vuoden seurantajakson aikana.
Työkyvyn kehittymiseen vaikuttivat
merkittävästi myös työn fyysiset vaatimukset, ergonomia ja vapaa-ajan liikunta.
Ikäjohtaminen on eri tavoin ymmärretty käsite, jolle ei ole löytynyt toistaiseksi
täysin vakiintunutta sisältöä. Juuti (2001b, 6) toteaa sanan ”ikäjohtaminen”
koostuvan kahdesta sanasta, jotka viittaavat sekä ihmisen elämään että
organisaatioiden johtamiseen. Ikäjohtamisen käsitteeseen liittyy Juutin mielestä
myös ristiriitaisuutta, koska sen yhteiskunnallinen merkitys ei ole välttämättä
sopusoinnussa sen merkitykseen yksittäisen organisaation tai yksittäisen ihmisen
kannalta. Ikäjohtamisen haasteeseen on lähdetty vastaamaan väestön nopean
ikääntymisen vuoksi ja erityisesti siksi, että hyvinvointiyhteiskunnan on
selvittävä jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluidensa järjestämisestä ja
pahenevasta eläkeläis- ja huoltosuhdeongelmastaan.
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Ikäjohtamista pidetään yleisesti suomalaisena innovaationa, joka on herättänyt
runsaasti kansainvälistä kiinnostusta. Suomessa on ikähaasteeseen tartuttu monia
muita maita aikaisemmin, mutta väestön ja työvoiman ikääntymisen aiheuttamat
haasteet koko hyvinvointiyhteiskunnalle ovatkin meillä suuremmat kuin
muualla. (Ilmarinen ym. 2003.) Suomen ansiot on tällä alueella myös
tunnustettu. Saksalainen Bertelsmann-säätiö antoi Suomelle vuonna 2006
tunnustuspalkinnon siitä pitkäjänteisestä työstä, jota on tehty ikääntyvien
työntekijöiden työssä jatkamisen, työolojen ja työllistymisedellytysten
parantamisesta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Euroopan komissio toteaa
hyviä ikäjohtamiskäytäntöjä käsittelevässä raportissaan erityisesti Suomen
olevan ikäjohtamisen strategioissaan paljon edellä muita EU-maita (European
Commission 2006, 207).
Ilmarinen
ym.
(2003)
korostavat,
ettei
ikäjohtaminen
kohdistu
organisaatiotasolla ainoastaan ikääntyviin tai ikääntyneisiin työntekijöihin vaan
koko henkilöstöön. Myös muualla Euroopan unionin alueella ikäjohtamisessa on
alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota yksilön koko työikään, kaikkiin
ikäryhmiin ja eri-ikäisten yhteistyön edistämiseen (mm. European Commission
2006; Naegele & Walker 2006; Taylor 2006; Walker 1998; 2005). Hyvä
ikäjohtaminen merkitsee asenteiden ja johtamiskäytäntöjen uudistamista
sellaiseksi, että niin varttuneen kuin nuoren työntekijän elämäntilanteesta
johtuvat erityistarpeet voidaan ottaa huomioon ja hyödyntää eri-ikäisten erilainen
osaaminen ja erilaiset vahvuudet. Ikäjohtamisessa ei ole kysymys uudesta
johtamisopista tai -järjestelmästä. Ikäjohtaminen on työvoiman rakenteista
nouseva uusi tarkastelutapa, jonka käytännöissä korostuvat hyvän
henkilöstöjohtamisen periaatteet. (Ilmarinen ym. 2003, 7-10.)
Ikäjohtaminen soveltaa Moilasen (2005, 16) mielestä työpsykologian ja ihmisten
johtamisen oppeja tavalla, joka ottaa huomioon ikääntyvien ihmisten arvon,
arvostuksen ja työkyvyn. Ikäjohtamisen lisääntyneen tarpeeseen vaikuttaa hänen
mukaansa keskeisesti yritysten työvoiman ikärakenne. Suuressa osassa
organisaatioita työntekijät ovat joko nuoria tai eläkeikää lähestyviä (ks. kuvio 1).
Ilmarinen ym. (2003, 25-28) puhuvat 1990-luvun laman seurauksena syntyneistä
”kaksikyttyräisistä” työmarkkinoista, jolloin yrityksien henkilöstöstä puuttuu
vanhempien ja nuorempien välistä muutama ikäluokka. Moilanen (2005) toteaa,
ettei eri-ikäisten työntekijöiden arvostus saa perustua henkilöiden kronologiseen
ikään vaan siihen osaamiseen ja ammattitaitoon, mikä heillä on. Ikäjohtamista
tarvitaan myös edistämään eri-ikäisten yhteistyötä molemminpuolisen tiedon ja
osaamisen jakamiseksi ja koko työyhteisön osaamisen kehittämiseksi.
Halmeen (2005,32) eri-ikäisyyttä ja ikäjohtamista käsittelevässä tutkimuksessa
ikäjohtaminen näyttäytyy hyvänä henkilöstöjohtamisena, jossa otetaan huomioon
työpaikan erilaiset ihmiset ja heidän tarpeensa. Ikä on yksi erilaisuuden muoto ja
ikäjohtaminen on osa erilaisuuden johtamista. Yrityksen ja sen johdon tehtävänä
on kantaa huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen ylläpidosta, ottaa
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huomioon yksilön erilaiset elämänvaiheet, arvostaa erilaisuutta ja eri-ikäisyyttä
sekä tarjota vaihtelevaa ja kehittävää työtä.
Viitala (2007, 239-240) toteaa ikäjohtamisen tarkoittavan laajemmassa mielessä
eri-ikäisten elämänvaiheiden huomioonottamista työssä sekä ikään liittyvän
syrjinnän poistamista. Keskeistä ikäjohtamisessa ovat hänen mielestään työn
vaatimusten ja työnkuvien kehittäminen vastaamaan ikääntyneiden
työntekijöiden yksilöllisiä voimavaroja, osaamisen riittävyyden varmistaminen,
työyhteisön toiminnan kehittäminen ja asennekasvatus.
Kansalliseen ikäohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa (Juuti 2001b) lähes kaikki
vastaajat (84 %) olivat sitä mieltä, että hyvä johtaminen on samalla
ikäjohtamista. Noin neljä viidesosaa vastaajista (79 %) totesi ikäjohtamisen
olevan osaamisen johtamista. Erityisesti tämän kysymyksen osalta nuorten alle
35-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden vastaukset poikkesivat huomattavasti
toisistaan. Yli 55-vuotiaista noin 87 prosenttia mutta nuorista vain noin 63
prosenttia piti ikäjohtamista osaamisen johtamisena. Kolme neljäsosaa kaikista
vastaajista (74 %) näki ikäjohtamisen merkitsevän johtamismenetelmien
muuttamista entistä ihmiskeskeisempään suuntaan.
Ikäjohtamisen käsite ei ole saavuttanut kaikkien tutkijoiden varauksetonta
hyväksyntää, koska nähdään, että ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja
kyvyt eivät ole kategorisesti iästä kiinni. Vaahtion (2006, 8-9) mielestä
ikäjohtamiseen on liitetty merkityksiä, jotka pahimmillaan korostavat
ikäryhmien välisiä kaavamaisia eroja ja vahvistavat ennakkoluuloja. Siksi hän
haluaa sanoutua irti ikäjohtamisen käsitteestä ja puhua mieluummin iättömästä
johtamisesta tai ikäneutraalista johtamisesta (ks. myös Julkunen & Pärnänen
2005, 260-262; Macnicol 2006, 26-29).
Ikäjohtamisen kohdistaminen pelkästään ikääntyviin ja ikääntyneisiin voi lisätä
ihmisten luokittelua eriarvoisiin ryhmiin. Halmeen (2005) tutkimuksessa
haastatellut eri organisaatioiden työntekijät eivät halunneet korostaa ikää tai
ikääntymistä eivätkä myöskään ikäjohtamista työyhteisössä. Eri-ikäisyys
haluttiin liittää erilaisuuteen ja eri-ikäisten johtaminen erilaisuuden johtamiseen.
Eri-ikäiset nähtiin yrityksen voimavarana: eri-ikäiset täydentävät toisiaan
erilaisilla vahvuuksillaan ja erilaisella osaamisellaan.
Julkusen ja Pärnäsen (2005, 255-260) tekemässä tutkimuksessa sekä yritysten
henkilöstöpäälliköt
että
ikääntyneet
”kuusikymppiset”
suhtautuivat
ikääntyneiden erityiskohteluun työelämässä varauksellisesti ja jopa kielteisesti.
Tärkeänä pidettiin työntekijöiden yhtäläistä kohtelua iästä riippumatta ja iän
vuoksi syrjimättä. Vaahtio (2006) rinnastaa työpaikkojen iäkkäämpien
työntekijöiden liiallisen tukemisen ageismiin, joka näkee ihmisessä ensin iän ja
vasta sen jälkeen muut ominaisuudet (ks. myös Bytheway 1995; Macnicol 2006;
Vaahtio 2002). Vanhemmat ja kokeneemmat henkilöt eivät Vaahtion mukaan
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halua tulla kohdelluksi erityisenä ikääntyvien ryhmänä, vaan toivovat tasaarvoista kohtelua ja asemaa muiden työntekijöiden kanssa.
Ikäjohtamisen tarpeen puolesta puhuvat kuitenkin monet seikat. Ikäjohtamista
tarvitaan ratkaisemaan ongelmia, joita väestön ja työvoiman nopea ikääntyminen
aiheuttavat yksilölle, yrityksille ja koko hyvinvointiyhteiskunnalle.
Ikäjohtamisen puolesta puhuvat myös ne tulokset, joita jo tähän mennessä on
määrätietoisella ja tavoitteellisella kehittämistyöllä eri maissa ja yrityksissä
saavutettu. (ks. European Commission 2006; Ilmarinen 2005; Ilmarinen ym.
2003; Naegele & Walker 2006; Taylor 2006: Walker 2005). Hyvässä
ikäjohtamisessa on kysymys erilaisuuden hyväksymisestä ja eri-ikäisten erilaisen
osaamisen hyödyntämisestä, kyvystä johtaa eri-ikäisiä ihmisiä ilman
lukkiutuneita ja vääristyneitä ennakkoasenteita.
Tässä tutkimuksessa ikäjohtamisella tarkoitetaan työntekijän iän ja
ikäsidonnaisten tekijöiden huomioonottamista päivittäisjohtamisessa, työn
suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen työntekijä – ikään
katsomatta – voi kokea olevansa arvokas ja saavuttaa sekä henkilökohtaiset että
organisaation tavoitteet. (Ilmarinen 2005; Ilmarinen ym. 2003; Lähteenmäki
2006)

3.2.2 Ikääntymisen myytit
Ikään ja vanhenemiseen liittyy voimakkaita tunteita, asenteita, ennakkoluuloja ja
vääriä myyttejä. Kielteiset ikäasenteet ja stereotypiat, jotka johtuvat valtaosin
tietämättömyydestä ja vanhoista, virheellisistä uskomuksista, ohjaavat toimintaa
ja edistävät myös ikäsyrjintää. Siksi erityisesti johtajien ja esimiesten tulisi
varmistaa itselleen oikeat tiedot ikääntymisestä ja sen vaikutuksista. Yleisimmät
myytit liittyvät ikään ja oppimiseen, ikään ja toimintakykyyn sekä ikään ja
tuottavuuteen. (mm. Huuhtanen 2001; Ilmarinen 2005, 400-404; Ilmarinen ym.
2003; Julkunen & Pärnänen 2005, 129-167.)
Ensimmäinen myytti väittää, että ikääntyvät oppivat uusia asioita ja töitä
huonommin kuin nuoret. Myös vanhemmat ja kokeneemmat työntekijät oppivat
uusia asioita, vaikkakin eri tavalla kuin nuoret. Ulkomuistin heikkenemistä
kompensoi yhteysmuisti; uudet ja oudot asiat liitetään kokemusperäiseen tietoon.
Ikääntyvien ja ikääntyneiden oppiminen ei ole iästä kiinni, vaan oppimisen
organisoinnista ja tukemisesta. Olennaista on, että oppimisessa otetaan
huomioon ikääntyvien oppimisedellytykset, opiskelutaidot ja kokemukset.
(Ilmarinen 1999; 2005; Ilmarinen ym. 2003; Otala 2008; Tikkanen 1998.)
Oppimiskykyä on pidettävä myös jatkuvasti yllä. Vanhempien työntekijöiden
oppimiseen vaikuttaa keskeisesti oppimismotivaatio. Motivaatio on suuri, jos
tieto ja opittavat asiat ovat suoraan hyödynnettävissä omassa työssä.
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Paloniemen (2004) haastattelemien keskisuomalaisten pk-yritysten työntekijät
pitivät työssä tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistä henkilön iästä
riippumattomana. Ikää tärkeämpinä tekijöinä korostettiin osaamisen ja
oppimisen yksilöllisyyttä ja yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia. Julkusen ja
Pärnäsen (2005, 139-142) tutkimuksessa näkyi osaamisessa ja oppimisessa
nuorten ja vanhojen välillä eroja, mutta yksilölliset vaihtelut olivat suuria. Monet
tehtävät vaativat elinikäistä oppimista, monet tehtävät myös uudentyyppistä
huippuosaamista, jota löytyy yleensä vain uudelta sukupolvelta.
Kansallisen ikäohjelman yhteydessä tehdyn tutkimuksen (Juuti 2001b, 44-48)
mukaan käsitykset iän vaikutuksesta oppimiseen ovat työelämän näkökulmasta
huolestuttavia. Yli kaksi kolmasosaa (70 %) vastaajista arvioi, että nuoret
henkilöt selviävät paremmin tehtävistä, joissa käytetään uutta tekniikkaa, noin
kolmasosan mielestä ikääntyvät oppivat uusia töitä huonommin kuin nuoret ja
runsas neljäsosa uskoi ikääntyvien oppimiskyvyn heikkenevän.
Julkusen ja Pärnäsen (2005) tutkimuksessa tutkimuskohteina olleiden valtion
laitoksen ja pankin henkilöstöpäälliköt painottivat vanhempien työntekijöiden
oppineen uusia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa siinä kuin nuorempienkin.
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön julkaisussa (Lagerlöf 2006, 4)
vanhempien työntekijöiden haluttomuutta ja kyvyttömyyttä oppia uusia
teknologioita pidetään myyttinä. Säätiön tutkimusten mukaan vanhemmat
työntekijät ovat sopeutumiskykyisiä ja oppivat työssä tarvittavia uusia taitoja
yhtä hyvin kuin nuoretkin, kun oppiminen on oikealla tavalla organisoitu.
Ammatillinen osaaminen vaatii tänä päivänä jatkuvaa tietojen päivittämistä.
Ammattiosaaminen rakentuu tietoperäisistä aineksista ja elämänkerrallisista,
kokemuksellisista aineksista. Koulutuksessa opitun, nopeasti vanhenevan
aineksen osuus ammatillisesta pätevyydestä on vain osa yksilön
osaamispotentiaalia. Tarkan tietoaineksen oppiminen on helpointa nuorella iällä,
kun taas vanhempi henkilö rakentaa osaamista kokemusperäisen tiedon avulla
(ks. Paloniemi 2004, 114-120). Vanha tietoaines ei saa kuitenkaan estää uusien
asioiden oppimista. Tarpeettomaksi käyneistä tiedoista ja taidoista
poisoppiminen on edellytys uuden oppimiselle.
Toinen myytti liittyy ikääntymiseen ja terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn
heikkenemiseen. Hyvä terveys on kiistatta nuorempien valtti, mutta tutkittaessa
eri-ikäisten kokemaa sairauksien haittaa työnteolle, ei ikäryhmien välillä ole
kovin suurta eroa (Ilmarinen ym. 2003, 47-48). Fyysiseen, psyykkiseen tai
sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät muutokset ovat hyvin yksilöllisiä ja
riippuvat myös henkilön omasta aktiivisuudesta. Fyysisen toimintakyvyn
heikkenemistä voidaan hidastaa ja ehkäistä säännöllisen liikunnan avulla.
Psyykkisen toimintakyvyn heikkeneminen korvautuu useimmiten iäkkäiden
pitkällä työkokemuksella, korkealla työmotivaatiolla ja viisaudella käsitellä
monimutkaisia ongelmatilanteita (WHO 2002, 26). Sosiaalinen toimintakyky,
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kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa, muuttuu iän myötä ihmisen oppiessa
tuntemaan rajoituksiaan ja mahdollisuuksiaan ja sovittamaan käyttäytymistään
muiden mukaan. (Ilmarinen 1999; 2005, 104-156; Ilmarinen ym. 2003, 51-58.)
Työkyky perustuu ihmisen voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden
tasapainoon. Työkykyä voidaan kuvata työkykytalolla, joka rakentuu yksilön
työkykyyn vaikuttavista kerroksista. Työkykytalon kolme alinta kerrosta
muodostuvat yksilön voimavaroista ja neljäs eli ylin kerros työstä ja siihen
liittyvistä tekijöistä. Taloa ympäröivät yhteiskunta, perhe ja lähiyhteisö
(sukulaiset, ystävät, tuttavat), jotka nekin vaikuttavat yksilön työkykyyn monin
tavoin elämän aikana. (Ilmarinen 2005, 79-81; Ilmarinen ym. 2003, 69-70.)
Työkykytalon pohjakerroksen muodostavat terveys ja fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen toimintakyky. Talon toinen kerros kuvaa ammattitaitoa ja osaamista,
mikä edellyttää jatkuvaa oppimista ja tietojen ja taitojen päivittämistä.
Kolmannen kerroksen arvot, asenteet ja motivaatio ohjaavat yksilön toimintaa
työssä ja sen ulkopuolella. Työn kerros on työkykytalon suurin ja painavin
kerros, johon liittyvät työn sisältö ja vaatimukset, töiden organisointi sekä
esimiestyö ja johtaminen. Alempien kerrosten eli yksilön voimavarojen tulee
kestää työn kerroksen paino. Alemmista kerroksista saadaan myös edellytykset
jatkuvassa muutoksessa olevan työn tekemiselle. (Ilmarinen 2005, 79-81;
Ilmarinen ym. 2003, 69-70.)
Viime vuosikymmeninä työelämän lisääntyneet vaatimukset ovat kohdistuneet
lähinnä työkykytalon kolmeen alimpaan kerrokseen eli yksilön voimavarojen
parantamiseen. Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen edellyttävät johtajilta ja
esimiehiltä entistä enemmän huomiota itse työhön ja siihen liittyviin tekijöihin:
työntekoa on kehitettävä myös ihmisen mukaan. Työn ja yksilön voimavarojen
välille saadaan kestävä tasapaino työkykyyn vaikuttavien tekijöiden jatkuvalla
yhteensovittamisella ja esimiesten ja työntekijöiden hyvällä yhteistyöllä.
(European Commission 2006, 86-88; Ilmarinen 1999; 2005; 2007; Tuomi 1995;
Tuomi ym. 1997; ks. myös Manka 1999; 2008, 188-196.)
Kolmas myytti väittää, että vanhemmat työntekijät ovat liian kalliita suhteessa
heidän tuottavuuteensa ja että nuoret ovat ikääntyviä tuottavampia. Tuottavuus ei
ole kuitenkaan kiinni iästä, vaan lähinnä siitä, miten työt on organisoitu. Hyvä
johtaja organisoi työt siten, että kaikenikäiset voivat olla tuottavia. Kaavamaiset
ratkaisut eivät toimi ikääntyvien töiden järjestelyssä, koska yksilöiden väliset
erot suorituskyvyssä ja arjen työsuorituksissa ovat suurempia kuin ikäryhmien
väliset erot. Ikää suurempi merkitys yksilöiden työ- ja toimintakyvylle on
tutkimusten mukaan työkokemuksella, koulutuksella ja ammatilla. (European
Commission 2006, 67-84; Huuhtanen 2001; Ilmarinen 1999; 2005; Ilmarinen
ym. 2003; Parent-Thirion 2006.)

50

Ikääntyvät työntekijät eivät ole Lähteenmäen (Ilmarinen ym. 2003) tekemän
selvityksen mukaan kalliimpia suhteessa tuottavuuteensa kuin nuoret.
Vanhemmilla
työntekijöillä
on
keskimäärin
korkeammat
palkat
(palveluvuosilisät) ja myös pitemmät vuosilomat. Toisaalta myös
kokemattomuus maksaa. Vastavalmistunut tarvitsee lisäkoulutusta sekä myös
vanhemman kollegan tukea työssä oppimiseen. Nuorille koulutus merkitsee
pätevöitymistä, joka parantaa etenemistä työuralla. Yritykselle nuorten
kouluttaminen on investointi, jonka hyödyt ovat kuitenkin vaarassa karata
kilpailijoille. Väärät mielikuvat ikääntyvien työntekijöiden kalleudesta
perustuvat myös erilaisten tukijärjestelmien käyttöön ja sitä kautta
muodostuneisiin hintamielikuviin. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ikääntyvän
työntekijän ”hintasuhde” ei ole yhtään huonompi kuin nuoren. (Ilmarinen 2005,
97-104; Ilmarinen ym. 2003, 96-108; Walker 1998,1.)
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön julkaisussa (Lagerlöf 2006, 5)
todetaan, että vanhempien työntekijöiden työllistäminen voi aiheuttaa yritykselle
joitakin lisäkustannuksia. Tehdyt tutkimukset osoittavat kuitenkin, että monet
yritykset pitävät vanhempien työntekijöidensä kokemusta ja taitoja
varallisuutena, joka ylittää selvästi ikääntymiseen liittyvän mahdollisen
lisäkustannuksen.
Erityisesti
täsmällisyys,
luotettavuus
ja
hyvät
vuorovaikutustaidot ovat ominaisuuksia, joita on vaikea korvata ilman suuria
rekrytointi- ja koulutuskustannuksia. Yritykset haluavat panostaa vanhempiin
työntekijöihinsä, koska ne näkevät siitä olevan selvää hyötyä liiketoiminnalleen.
(ks. myös Naegele & Walker 2006)
Rissasen (2004) ikääntyneiden (55+) opettajien käsityksiä selvittäneessä
tutkimuksessa suurin osa vastaajista arvosti omaa ikäänsä. He tunsivat
eräänlaista ikäylpeyttä ja heillä oli vahva itsetunto. Iän ja kokemuksen nähtiin
lisäävän uskottavuutta, sallivuutta, vastuullisuutta, motivoituneisuutta ja kykyä
kokonaisuuksien hallintaan. Ikä oli myös tuonut mukanaan maltillisuutta,
harkintakykyä ja kykyä asettua erilaisten opiskelijoiden asemaan. Työhön nähtiin
riittävän enemmän aikaa, kun vastuu perheestä vähenee.
Hyvä ikäjohtaminen perustuu oikeaan ikäasenteeseen ja oikeaan tietoon
ikääntymisen
vaikutuksista.
Ikääntymiseen
liittyvistä
virheellisistä
ennakkokäsityksistä ja myyteistä on päästävä eroon. Uusien asioiden oppiminen
ei ole iästä kiinni, vaan siitä miten oppiminen organisoidaan ja miten sitä
tuetaan. Työ- ja toimintakyvyssä yksilölliset erot ovat suuria ja mahdollista
terveydentilan heikkenemistä korvaavat kokemus ja viisaus. Tuottavuuskaan ei
ole kiinni iästä, vaan töiden organisoinnista. Hyvä ikäjohtaminen edistää eriikäisten yhteistyötä ja osaamisen siirtämistä ja jakamista.
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3.2.3 Eri ikäkaudet johtamishaasteena
Ihmisellä on monta ikää. Tavallisesti ihmisen iällä tarkoitetaan kronologista ikää
eli kalenteri-ikää, joka on hyväksytty iän kuvaajaksi sen yksinkertaisuuden ja
yleisen hyväksyttävyyden vuoksi. Kalenteri-ikää mitataan vuosina, kuukausina ja
päivinä ja ihmisiä tilastoidaan iän mukaan eri tarkoituksiin. Kronologisella iällä
on myös työelämälle ja sen lukuisille säädöksille sekä ihmisen elämänvaiheiden
tutkimukselle suuri merkitys. Kronologinen ikä ei ota kuitenkaan ihmisen iässä
ja ikääntymisessä huomioon yksilöllisiä eroja. Kalenteri-ikää kertyy jokaiselle
samalla vauhdilla päivä kerrallaan, mutta ihmisellä katsotaan olevan
samanaikaisesti muitakin ikiä. (Ilmarinen & Mertanen 2005, 38-39; Vaahtio
2002, 107-109.)
Biologinen ikä liittyy vanhenemisen myötä ihmisen toimintakyvyssä tapahtuviin
muutoksiin, mutta biologinen ikä ei noudata välttämättä kronologista ikää.
Psykologisella iällä eli koetulla iällä voidaan tarkoittaa sitä ikää, minkä ikäiseksi
henkilö tuntee itsensä, minkä ikäiseltä henkilö kokee näyttävänsä, minkä ikäisen
kaltaisesti henkilö kokee toimivansa tai minkä ikäinen henkilö haluaisi olla.
Monet tutkimukset osoittavat, että ikävuosien karttuessa ihmiset kokevat
yleisesti olevansa nuorempia kuin heidän kalenteri-ikänsä osoittaa (BarnesFarrell ym. 2002; Puohiniemi 2002, 201-213; Ilmarinen 2005, 64-67).
Sosiaalinen ikä liittyy erilaisiin rooliodotuksiin, joita eri-ikäisiltä odotetaan eri
elämänvaiheissa. Työelämässä sosiaalinen ikä näkyy lukkiutuneina, usein
tiedostamattomina ennakkoasenteina ja stereotypioina. (Bytheway 1995, 1-19;
Ilmarinen & Mertanen 2005, 39-42; Vaahtio 2002, 105-116.)
Ikää ja elämää on pidetty kaarianalogian mukaisesti kulkevana mallina (Juuti
2001b, 6). Ihmisen elämänkulkua ja elämänkaaren vaiheita on tutkittu melko
paljon ja ihmisen elämänkaaresta on nähty löytyvän yleisiä kehityksen
lainmukaisuuksia. Toisaalta elämänkaariajattelun peruslähtökohtiin kuuluvat
Dunderfeltin (1999, 16-17) näkemykset, joiden mukaan ”ihmisen kehitys voi
jatkua koko elämänkaaren ajan” ja ”jokaisen ihmisen elämä muodostaa
ainutlaatuisen yksilöllisen kokonaisuuden”. Dunderfelt käyttää käsitettä
”elämänkaari” silloin, kun puhutaan inhimillisen kehityksen yleisistä
lainalaisuuksista. Käsitteellä ”elämänkulku” hän tarkoittaa jokaisen ihmisen
omaa ainutlaatuista kokemuksellista elämäkertaa. Yksilön kehitystapahtumia ja
kokemuksia voidaan Dunderfeltin (1999) mielestä ymmärtää parhaiten, kun ne
suhteutetaan elämänkaaren viitekehykseen.
Ihmiselämä on totuttu jakamaan yksinkertaisimmillaan sosiaalista ikää kuvaaviin
vaiheisiin lapsuus, nuoruus ja aikuisuus (vanhuus). Monimutkaisimmissa
elämänvaihe- ja elämänkaarimalleissa on mukana useampia vaiheita ja
siirtymäkohdat ikävaiheesta toiseen vaihtelevat. (Vaahtio 2002, 109.)
Elämänvaihemalleista tunnetuimpia on Levinsonin (1983, 29) kehittämä malli,
jossa hän jakaa tutkimustensa perusteella ihmisen elämänkaaren neljään
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vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on lapsuus ja nuoruus (0-22 vuotta), toinen
vaihe varhainen aikuisuus (17-45 vuotta), kolmas vaihe keskiaikuisuus (40-65
vuotta) ja neljäs vaihe myöhäinen aikuisuus (60 vuodesta eteenpäin). Vaiheet
ovat limittäisiä ja niitä yhdistävät noin viiden vuoden siirtymäjaksot. Jokaisella
kaudella on selvästi erottuvat piirteensä, mutta siirtyminen ikävaiheesta toiseen
ei merkitse yhtä dramaattista tapahtumaa, vaan pikemminkin sarjaa pieniä
muutoksia. (Levinson 1983, 66-72.)
Myös ihmisen elämänkulkua on vaiheistettu iän mukaan. Yksi ihmisen
pisimmistä ja tärkeimmistä elämänpoluista on työelämänkulku. Vaikka
työelämänkulkuun ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä, normatiivista
tarkastelutapaa, voidaan siihen Ilmarisen (2005, 39) mukaan liittää luontevasti
ainakin seuraavat vaiheet:
•
•
•
•
•
•
•

siirtyminen koulutuksesta ja opiskelusta työelämään (18-25 v)
perheen ja työn yhteensovittaminen (25-35 v)
työtehtävien vaihdokset ja työpaikan muutokset (35-45 v)
omien voimavarojen muutokset (yli 45v)
muutokset perhe- ja lähiyhteisöissä (yli 50 v)
työ- ja eläkeasenteiden muutokset (yli 55 v)
työstä luopuminen ja eläkkeelle siirtyminen (yli 60 v).

Siirtyminen koulutuksesta ja opiskelusta työelämään on siirtynyt yhä
kauemmaksi aikuisuuteen koulutuksen ja opiskeluaikojen pidentyessä. Tähän
ovat keskeisesti vaikuttaneet yleinen koulutustason nostaminen sekä opiskelun ja
työssäkäynnin yhdistäminen. Opiskelun ja työn yhteensovittamiseen kytkeytyy
usein myös perheen perustaminen. Työtehtävien vaihdokset ja työpaikan
muutokset oman paikan ja roolin löytämiseksi kuvaavat noin 35 ja 45 ikävuoden
välistä aikaa, jolloin nopeaan uralla etenemiseen liittyy ylikuormittumisen vaara.
Voimavarojen heikkenemisestä alkaa suurella osalla työssäkäyvistä näkyä oireita
jo 45 ikävuoden jälkeen. Omien vanhempien terveydentilan heikkeneminen,
lasten muuttaminen pois kotoa, lastenlapset ja isovanhemman rooli voivat
muuttaa voimakkaasti yli 50-vuotiaiden elämän sisältöä. Eläkeajatukset tulevat
yhä useammin mieleen yli 55 vuoden iässä. Muutokset omassa työkyvyssä,
terveydentilassa ja elämäntilanteessa sekä työn fyysiset ja henkiset vaatimukset
voivat vauhdittaa eläkkeelle siirtymistä. (Ilmarinen 2005, 39-42; ks. myös
Työterveyslaitos 2004.)
Ihmisen työelämänkulkuun liittyvät olennaisesti johtamiseen ja esimiestyöhön
kohdistetut odotukset, jotka vaihtelevat työelämän eri vaiheissa. Pirnes (2003)
toteaa ihmisen iän olevan aina johtamisessa läsnä ja näkee ihmisten eri ikäkaudet
johtamisen haasteena. Esimiehen on osattava sopeuttaa johtamisensa kunkin
johdettavan yksilöllisen kehittyneisyyden mukaan ja tuettava johtamisellaan eriikäisten urakehitystä. Pirneksen (2003, 126) mukaan:
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”Nuori, työelämässä vielä vihreä henkilö (<25 v) odottaa ohjaavaa
perehdyttämistä ja opastusta turvallisessa, hyväksyvässä, kyseenalaistuksia
sallivassa ilmapiirissä.
Työhön ja työelämään sisälle päässyt nuorehko (25-35 v) henkilö odottaa jo
mahdollisuutta osoittaa kykynsä itsenäiseenkin vastuunkantoon tai
parityöskentelyyn. Hänelle on suotava mahdollisuus kokeiluihin ja
erehdyksistäkin oppimiseen.
Osaavaksi ammattilaiseksi voidaan luonnehtia (35-50 v) henkilöä, joka haluaa
jo ohjata ja opastaa muita, pätevöityä laajentamalla ja syventämällä
osaamistaan ja kantaa vastuuta suuremmista kokonaisuuksista. Hänelle on
suotava mahdollisuuksia luovaan vuorovaikutukseen ja joukkuepeliin.
Kokenut ammattilainen on (50-60 v) henkilö, joka haluaa toimia mentorina ja
valmentajana nuoremmilleen sekä koordinoida isompia kokonaisuuksia. Hänelle
on annettava toimintaedellytyksiä, osoitettava arvonantoa ja yhteisöön
kuulumista.
Kokenut viisas on (yleensä yli 60 v) henkilö, joka haluaa siirtää kokemustaan ja
elämänviisauttaan työyhteisölleen. Häntä esimiehen tulisi kuunnella,
kunnioittaa, pitää mukana ja antaa tilaa.”
Samantyyppisen mallin johtamisodotuksista työelämän eri vaiheissa on esittänyt
Ylikoski (2000). Ihmiseksi kasvaminen on hänen mukaansa elämänprosessi,
jossa eri ikävaiheilla on tyypillisiä kehitystehtäviä:
•

•
•

•

•

Oppilas-vaiheessa (<20 v [25 v]) odotetaan esimieheltä valmentavaa
otetta, tukea, opastusta ja mukaan ottamista ja kyseenalaistamisen
sallimista.
Oppiva tekijä (25-30 v [35 v]) odottaa valtuuttavaa johtamista sekä lisää
vastuuta ja mahdollisuutta opetella itsekin johtamista työparina.
Osaava ammattilainen (35-45 v [50 v]) haluaa laajenevaa
kokonaisvastuuta suuristakin asioista ja mukaan ottamista päätöksiin ja
”tiedon” piiriin.
Kokenut opettaja (45-50 v [55 v]) odottaa esimieheltään arvostusta,
kuuntelevaa ja erilaisia elämäntilanteita ymmärtävää otetta sekä
mahdollisuutta pysähtyä ja asettaa uusia tavoitteita.
Auttava viisas (>50 v [55 v]) odottaa kysyvää ja kunnioittavaa, palautetta
antavaa johtamista, joka hyödyntää kokemuksen tuomia yhteyksiä ja
näkemyksiä.

Ylikosken mallin eri vaiheisiin liittyvät ikärajat eivät ole jyrkkärajaisia, vaan
Levinsonin (1983) elämänvaihemallin tapaan joustavia ja limittäisiä, mihin
viittaavat hakasulkeiden sisällä olevat ikävuodet.
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Kaavamaisiin luokitteluihin sidotulla elämänkaariajattelulla ja erilaisilla
elämänvaihemalleilla on vaaransa. Elämänkaaren vaiheet eivät ota huomioon
yksilöllisiä eroja, ihmisen henkistä kasvua, kokemuksen tai osaamisen kasvua.
Elämänkaariajattelusta voi tulla helposti itse itseään ruokkiva mallisto, jonka
mukaan ihmiset saattavat omaksua myös kielteisiä ikäasenteita. (Juuti 2001b, 1519; Vaahtio 2006, 20.) On muistettava, että jokaisen ihmisen elämä muodostaa
ainutlaatuisen kokonaisuuden. On myös tiedostettava, että eri-ikäisillä on
työelämässä erilaisia vahvuuksia. Hyvä ikäjohtaminen ottaa huomioon työpaikan
erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset, heidän erilaisen osaamisensa ja erilaiset arvonsa.
Halme (2005, 34-37) tarkasteli diskursiivisessa tutkimuksessaan eri-ikäisyyden
ja ikäjohtamisen merkityksiä eri organisaatioissa ja sitä, millaisia ikään liitettäviä
ominaisuuksia näkyy eri-ikäisten haastateltavien kuvauksissa. Eri-ikäinen ja
heterogeeninen henkilöstö nähtiin tutkimuksessa yrityksen voimavarana. Eriikäisillä on vastaajien mielestä erilaisia vahvuuksia ja osaamisalueita, joilla
erilaiset ihmiset täydentävät toisiaan. Nuoriin (alle 35 v) liitettiin sellaisia
vahvuuksia kuin innokkuus, oppimishalu, hyvä koulutus, tekninen osaaminen ja
ennakkoluulottomuus. Ikääntyneiden (yli 55 v) koettiin tuovan työyhteisöön
kokemusta, ammattitaitoa, hiljaista tietoa (ks. Nonaka & Takeuchi 1995; Polanyi
1966) sekä työyhteisön ja yrityskulttuurin tuntemusta. Nuoret sitoutuvat
haastateltujen mielestä ensisijaisesti oman uran kehittämiseen, vanhemmat
sitoutuvat nuoria enemmän omaan organisaatioon.
Euroopan komission (European Commission 2006, 114-115) mukaan
yksinkertaistettu käsitys siitä, että vanhemmat työntekijät ovat vähemmän
kompetentteja kuin nuoret ja että heidän taitonsa ovat vanhentuneita, on osoitettu
tutkimuksin suurelta osin virheellisiksi. Kokeneet työntekijät tuovat tutkimusten
mukaan työpaikoille paljon tietoa, kokemusta ja positiivisia asenteita. He
pystyvät myös toimimaan hiljaisen ja kokemusperäisen tietonsa ansiosta
epävarmoissa olosuhteissa nuoria menestyksellisemmin. Komissio raportoi myös
saksalaisista tutkimuksista, joiden tulokset kertoivat yli 45-vuotiaita
arvostettavan heidän kokemuksensa, tasapainoisuutensa, kypsyytensä,
suorituskykynsä, motivaationsa, luotettavuutensa ja uskollisuutensa vuoksi.
Eri-ikäisillä on erilaista osaamista, mutta myös eri sukupolvien ja eri-ikäisten
arvot ovat erilaisia. Arvot ovat ihmisen toimintaa ohjaavia motiiveja ja
periaatteita, syvällä ihmisen mielessä olevia henkilökohtaisia uskomuksia.
Arvojen juuret ovat eletyssä kulttuurissa, ne opitaan elämän kuluessa ja ne
muuttuvat hitaasti. (Puohiniemi 2002, 3-7.) Työhön kohdistuvien erilaisten
odotusten ja toimintatapojen taustalla on usein kyse eri sukupolvien arvojen
erillisyydestä. ”Ikäjohtaminen on erilaisuuden johtamista ja arvojen
yhteensovittamista” (Ilmarinen ym. 2003, 166).
Robbins (2001, 61-65; 2005, 18-20) on tarkastellut työelämän arvosukupolvien
eroja nelivaiheisen luokituksen kautta. Protestanttisen työetiikan sukupolvi
(”Veterans”) tuli työelämään 1940-luvulta aina 1960-luvun alkupuolelle asti
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ulottuvalla ajanjaksolla. Sen hallitsevia arvoja ovat kova työnteko,
konservatiivisuus ja uskollisuus työnantajaa kohtaan. Tämän sukupolven
viimeisetkin edustajat työelämässä ovat siirtymässä lähivuosina eläkkeelle.
Vuosina 1965-1985 tulivat työmarkkinoille boomerit (”Boomers”), joille on
ominaista sekä eksistentialismi että pragmaattisuus. Eksistentialistit eivät
mukaudu sokeasti työn vaatimuksiin, vaan haluavat elämän laatua, itsenäisyyttä
ja itsensä toteuttamista. Pragmatistit hakevat itselleen menestystä ja aineellista
hyvinvointia ja näkevät organisaatiot välineenä edistää uraansa.
1980-luvun loppupuolelta lähtien astui työelämään sukupolvi X (”Xers”), jonka
elämää ovat muovanneet globalisaatio, kommunismin kaatuminen, MTV, AIDS
ja tietokoneet. Tämä sukupolvi arvostaa joustavuutta, työn mielekkyyttä, työn ja
elämän tasapainoa, perhettä ja ihmissuhteita. Raha ja ura ovat tärkeitä, mutta
vapaa-ajan ja elämänlaadun hyväksi niistäkin ollaan valmiita tinkimään. Uusin
sukupolvi, jonka Robbins (2005, 19-20) tuo esiin, ovat 2000-luvulla
työmarkkinoille tulleet (”Nexters”). Nämä nuoret ovat viettäneet suurimman
osan elämästään matkapuhelinten ja internetin maailmassa. He pitävät
kehittynyttä teknologiaa itsestäänselvyytenä, mutta myös ihmisten erilaisuus on
heille luonnollinen asia. Uusin työelämäsukupolvi etsii taloudellista menestystä,
mutta arvostaa myös vapautta, ystäviä ja mukavaa elämää.
Suomessa eri-ikäisten ja eri sukupolvien arvoja on tutkinut Puohiniemi (2002).
Ikäryhmien välisessä vertailussa arvoissa on näkyvissä vaihtelua, vaikka
yhtäläisyyksiäkin löytyy. Hyväntahtoisuus on kaikenikäisillä tärkein arvo,
turvallisuus joko toisella tai kolmannella sijalla ja valta viimeisenä tai toiseksi
viimeisenä. Kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä, 15-24-vuotiaissa ja 25-34vuotiaissa, hedonismi (mielihyvän ja nautintojen etsiminen) nousee kolmen
tärkeimmän arvon joukkoon, mutta menettää iän myötä merkitystään elämää
ohjaavana periaatteena. Universalismin ja yhdenmukaisuuden merkitys kasvaa
iän myötä. Laaja-alainen muiden huomiointi ja vastuullisuus on tyypillistä keskiikäisille. Perinteitä aletaan todenteolla arvostaa vasta yli 55 vuoden iässä.
(Puohiniemi 2002, 71-73.)
Puohiniemen (2002) tutkimus arvomuutoksista vuosina 1991-2001 osoitti
arvojen muuttuvan hitaasti. Vaikka moni asia ihmisten elin- ja
toimintaympäristössä muuttuu, Puohiniemi ei näe suomalaisten arvojakaumassa
tapahtuvan vuoteen 2030 ulottuvassa ennakoinnissaan olennaista muutosta.
Nuoret tulevat arvostamaan uusia virikkeitä ja toimivat oman mielihyvän
ohjaamana useammin kuin vanhemmat, joille perinteet ovat edelleen tärkeitä.
Enemmän koulutusta saaneet ovat itseohjautuvampia kuin vähemmän koulutusta
saaneet, jotka pitävät yhdenmukaisuutta tärkeänä arvona. Väestö on vuonna 2030
vanhempaa ja paremmin koulutettua, mutta suomalaisten arvot ja väestöryhmien
väliset jännitteet tulevat ennusteen mukaan säilymään pitkään lähes ennallaan.
(Puohiniemi 2002, 337-349.)
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3.2.4 Ikäjohtamisen tavoitteet ja keinot
Ikäjohtamisen kehittäminen käynnistyy organisaatiossa, kun johto havahtuu
henkilöstönsä ikärakenteen muutoksen ja ikääntymisen uhkiin ja
mahdollisuuksiin. Ikäjohtamisessa on kysymys normaalista, hyvästä
henkilöstöjohtamisesta, jonka lähtökohtana ovat organisaation strategia ja visio
halutusta tulevaisuudesta (kuvio 5). Organisaation strategian toteuttaminen
edellyttää henkilöstöstrategiaa, jota ikäjohtaminen täydentää henkilöstön eriikäisyyteen liittyvillä vahvuuksilla ja haasteilla. Ikäjohtamiselle on laadittava
oma tavoitetilansa eli visionsa ja siihen liittyvät ikäjohtamisen
kehittämisohjelmat, joiden tuloksena syntyy ikäjohtamisen työkaluja ja hyviä
käytäntöjä. Hyvistä käytännöistä puolestaan syntyy hyvän ja onnistuneen
ikäjohtamisen
kulttuuri,
joka
sulautuu
organisaation
hyvään
henkilöstöjohtamiseen. (Ilmarinen 2005, 199-200; Työterveyslaitos 2004, 5-6.)

Tulokset: onnistunut ikäjohtaminen

Ikäjohtamisen työkalut ja hyvät käytännöt

Ikäjohtamisen kehittämisohjelmat

Ikäjohtamisen visio

Organisaation henkilöstöstrategia

Organisaation strategia ja visio

Havahtuminen tietoisuuteen
ikäasioiden haasteista
omassa organisaatiossa

Kuvio 5. Ikäjohtaminen osana strategista johtamista (Työterveyslaitos 2004)

57

Kansallisen ikäohjelman toimeksiannosta toteutettiin vuosina 2000-2002
ikäjohtamisen koulutushanke. Sen tehtävänä oli ikäasioita koskevan tiedon
tuottaminen, jalostaminen ja levittäminen, jotta yritykset ja organisaatiot
ymmärtäisivät ikäjohtamisen suuren merkityksen. Koulutushankkeen parissa
työskennellyt asiantuntijaryhmä määritteli ikäjohtamisen visioon kahdeksan
toisiinsa loogisesti vaikuttavaa tavoitetilaa (Ilmarinen 2005, 199-207;
Työterveyslaitos 2004, 7-28):
1. Tietoisuus. Yrityksen päätöksentekijät ovat tulleet tietoisiksi työvoimaan
liittyvistä ja erityisesti omaa organisaatiota koskettavista haasteista, jotka
johtuvat työvoiman nopeasta ikääntymisestä, varhaisesta eläkkeelle
siirtymisestä ja nuoren työvoiman puutteesta.
2. Asenteet. Johto ja esimiehet asennoituvat positiivisesti vanhempiin
työntekijöihin ja osaavat hyödyntää heidän vahvuuksiaan.
3. Johtaminen ja esimiestyö. Kaikenikäisten yksilöllistä kohtelua pidetään
johtamisen ja esimiestyön keskeisenä haasteena ja johdon vastuulla
olevana asiana.
4. Toimiva ikästrategia. Ikästrategia on omaksuttu osaksi yrityksen
henkilöstöstrategiaa ja suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa. Näkemys
elinikäisestä oppimisesta, eri-ikäisten työntekijöiden yhteistyö ja tasaarvo ovat vahvistuneet.
5. Ikääntyvien työkyky, motivaatio ja jaksaminen. Työntekijöiden työkyky,
motivaatio ja jaksaminen ovat parantuneet. Työelämässä halutaan jatkaa
aktiivista työntekoa entistä pitempään.
6. Osaaminen. Yhteinen osaaminen ja työssä oppiminen ovat johtamisen ja
esimiestyön keskeisiä tavoitteita. Hiljaisen tiedon siirtämisestä
vanhemmilta nuoremmille työntekijöille huolehditaan.
7. Töiden järjestely ja työympäristö. Töiden järjestely ja työympäristö
vastaavat eri-ikäisten työntekijöiden tarpeita ja edellytyksiä.
8. Hyvä elämä. Hyvä ikäjohtaminen on parantanut ikääntyvien
työntekijöiden arvostusta ja elämän laatua. Eläkkeelle siirtyminen
tapahtuu arvokkaasti.
Ikäjohtamisen tavoitetilan sisällöt ja painotukset ovat kehittyneet viime vuosina
erilaisissa organisaatioissa toteutettujen koulutus- ja kehittämisohjelmien myötä
koko Euroopan unionin alueella. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö on
painottanut integroidun, kokonaisvaltaisen ikäjohtamisstrategian merkitystä.
Tämä tarkoittaa keskittymistä koko työikään ja kaikkiin ikäryhmiin sekä
kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikkiin ikäjohtamista tukeviin osa-alueisiin.
Integroitu ikäjohtamisstrategia korostaa ikäkysymysten hallintaan liittyvien
ongelmien ennaltaehkäisyä, mutta edellyttää myös nopeita toimia ikääntyneiden
työntekijöiden osaamisen ja työkyvyn parantamiseksi. Ikäjohtamiseen liittyvät
toimenpiteet onnistuvat parhaiten, jos ne toteutetaan osana laajempaa
henkilöstöstrategiaa. (Walker 2005, 691-695.)
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Euroopan komissio on antanut ikäjohtamista ja ikääntyvän työvoiman työssä
pysymistä edistäviä suosituksia EU:n aluetasolle, kansalliselle tasolle,
yritystasolle sekä yksilötasolle (European Commission 2006, 196-215). EU:n
alueella on edistettävä kansallisten viranomaisten tietoisuutta ikäjohtamisen
tärkeydestä. EU:n jäsenvaltioiden on kehitettävä kansallisia tai alueellisia
ikäjohtamisohjelmia ja lisättävä tutkimuslaitos-, verkosto- ja projektiyhteistyötä
hyvien ikäjohtamiskäytäntöjen levittämiseksi. Eläkejärjestelmiä on uudistettava
kansallisella tasolla entistä joustavammiksi niin, että eläkkeelle siirtyminen voi
tapahtua pidemmällä ajanjaksolla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tietoisuutta
hyvistä ikäjohtamisen käytännöistä on edistettävä ja elinikäistä oppimista
tuettava kaikin tavoin. Ikäjohtamisen kehittämiseen on omaksuttava entistä
laajempi näkökulma, joka ottaa huomioon yksilön elämänkaaren eikä keskity
pääosin ikääntyneiden työuran pidentämiseen.
Yritystasolla lupaaviksi ikäjohtamisen strategioiksi ovat Euroopan komission
raportin mukaan osoittautuneet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työolosuhteiden parantaminen
terveyden edistäminen
eri-ikäisten sisäisen liikkuvuuden ja joustavuuden lisääminen
eri-ikäisten urakehityksestä huolehtiminen
eri-ikäisten ryhmien muodostaminen ja tiedon siirron organisoiminen
joustavien työaikojen tarjoaminen
fyysisesti raskaan työn vähentäminen ja välttäminen
joustavan eläkkeelle siirtymisen mahdollistaminen
tasapainoisen ikärakenteen turvaaminen rekrytoinnin avulla
työelämän elämänkaaren huomioonottaminen.

Yksilötasolla Euroopan komissio korostaa henkilön omaa vastuuta työkykynsä
ylläpitämisestä
ja
kohottamisesta
sekä
työmarkkinakelpoisuutensa
säilyttämisestä. Yksilö voi hyödyntää yhteiskunnan tarjoamaa tukea elinikäiseen
oppimiseen. Euroopan komissio painottaa myös työmarkkinajärjestöjen roolia
ikäjohtamisen tukemisessa ja edistämisessä (European Commission 2006, 214).
Ikäjohtamisen hyvistä käytännöistä on Suomen (mm. Ilmarinen 2005; Tasala
2005) lisäksi monia esimerkkejä myös muualla Euroopassa (mm. Biletti & Ziniel
2006; European Commission 2006; Naegele & Walker 2006; Taylor 2006).
Ikäjohtamiseen liittyvän tiedon määrä lisääntyy nopeasti, jopa niin nopeasti, ettei
kaikkea tietoa pystytä seuraamaan, ymmärtämään ja käsittelemään. Hyvä ja
hyödyllinen tieto ei siirry automaattisesti käytännön tekemiseksi. Syntyy tiedon
ja tekemisen välinen kuilu (the Knowing-Doing Gap), joka kasvaa entisestään,
ellei tiedon siirto- ja hyödyntämisprosessia voida tehostaa. Tähän tarvitaan uusia
innovaatioita ja eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä ja
verkostoa. (European Commission 2006, 189-190; Ilmarinen 2005, 414-415.)
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Ikäjohtamisen tarve korostuu lähiesimiehen työssä. Kuntasektorilla tehty laaja
seurantatutkimus osoitti hyvän esimiestyön selittävän kaikkein merkittävimmin
ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn parantumista (Tuomi 1995; Tuomi ym.
1997). Hyvän esimiestyön tunnusmerkkeinä ilmeni tarkemmissa tutkimuksissa
neljä tärkeää ominaisuutta: ei-stereotyyppinen ikäasenne, tiimi- ja
yhteistyötaidot, kyky suunnitella töitä yksilöllisesti ja kommunikointitaito
(Ilmarinen 1999, 202-203). Hyvä esimiestyö perustuu oikeaan tietoon
ikääntymisen vaikutuksista sekä sille rakentuvaan omaan ikäasenteeseen.
Kansallisen ikäohjelman tutkimustulokset (Juuti 2001b, 128) kertoivat, että
yritysten johdolla oli nuorten ohella muita useammin kielteinen kuva
ikääntyvistä. Tämä on erityisen suuri haaste ikäjohtamiselle, sillä juuri johto voi
toiminnallaan ja asenteillaan vaikuttaa työyhteisön kulttuuriin muita enemmän.
(ks. Ilmarinen 2005, 210; Ilmarinen ym. 2003, 162-163; Walker 1998, 6-7).
Virheelliset myytit ja lukkiutuneet ikäasenteet edistävät ikäsyrjintää, joka on
yleisin syrjinnän muoto niin Suomessa kuin muissakin EU-maissa (Ilmarinen
2005, 318-323). Ageismi on ikäsyrjintää laajempi käsite, jolla Vaahtio (2002, 12)
tarkoittaa ”ikään liittyviä ennakkoluuloja, stereotypiointeja sekä niihin
perustuvaa huonoa kohtelua ja syrjintää”. Yhteiskunnallisesti ongelmallisinta on
ikääntyviin ja ikääntyneisiin kohdistuva ageismi, mutta ennakkoluuloja ja
ikäsyrjintää kohdistuu myös nuoriin (ks. Bytheway 1995; Macnicol 2006, 6-11).
Ikäsyrjintää, jonka taustalla ovat oikean tiedon puute, ennakkoluulot ja väärät
ikäasenteet, esiintyy yleisesti työhönotossa (Vaahtio 2002), koulutukseen
pääsemisessä, uralla etenemisessä ja ikääntyvien, mutta myös nuorten
arvostuksessa. Esimiehet ovat työyhteisön asennejohtajia. Jotta ikäjohtaminen
voisi levitä koko organisaation kattavaksi toimintamalliksi, on sekä ylimmän
johdon että lähiesimiesten ikäasenteiden muututtava.
Neljännessä kansallisessa ikääntymisen foorumissa, joka järjestettiin Helsingissä
6.11.2007, tarkasteltiin ikääntymisen työelämähaasteita. Olin mukana
työryhmässä (Inkeroinen 2007), joka pohti, minkälaista johtamista eri-ikäisten
työyhteisöissä tarvitaan. Työryhmän mielestä johtamiskäytäntöjen kehittämisen
lähtökohtana on ikäjohtamisen tarpeen ja hyötyjen tiedostaminen. Ikäjohtamisen
keskeisimpiin keinoihin kuuluvat ryhmän näkemyksen mukaan erilaisuuden
johtaminen, osaamisen varmistaminen, työyhteisötaidot, konkreettiset
ikäjohtamisen työkalut sekä joustavat työaikajärjestelyt ja töiden organisointi.
Esimiestyössä korostuvat välittävä johtaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot,
kannustaminen ja palautteen antaminen. Erilaisuuden johtamisessa on
kiinnitettävä huomiota sekä yksilöiden että yhteisöjen erilaisuuteen. Osaamisen
varmistamisessa koettiin tärkeänä elinikäinen oppiminen, sukupolvien välinen
vuoropuhelu, toinen toisilta oppiminen, mentorointi ja hiljaisen tiedon siirto.
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Moilanen (2005, 24-25) toteaa hiljaisen tiedon olevan ikäjohtamisen
näkökulmasta yksi tärkeimmistä kehittymiseen ja oppimiseen liittyvistä
käsitteistä. Kokeneille osaajille on vuosikymmenien aikana kertynyt paljon
sellaista vaikeasti tunnistettavaa tietoa ja osaamista, jota pitäisi saada siirretyksi
nuoremmille työntekijöille. Hiljaisen tiedon käsitteen kehittäjänä pidetään
Michael Polanyita (1966). Hän jakaa tiedon eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon.
Eksplisiittinen, näkyvä tieto on muodollista ja systemaattista tietoa, jota voidaan
ilmaista tai siirtää helposti sanoin, kirjaimin tai numeroin. Hiljainen tieto on
henkilökohtaista, ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin perustuvaa tietoa, jota on
vaikea ilmaista, tunnistaa ja siirtää. Polanyin (1966, 4) mukaan ”me tiedämme
enemmän kuin pystymme kertomaan”.
Nonaka ja Takeuchi (1995, 60) erottavat hiljaisessa tiedossa kognitiivisen ja
teknisen ulottuvuuden. Kognitiivinen, tiedollinen ulottuvuus viittaa mentaalisiin
malleihin, paradigmoihin, käsityksiin, malleihin ja uskomuksiin. Hiljaisen tiedon
kognitiivinen ulottuvuus heijastaa yksilön näkemyksiä tämän hetken
todellisuudesta (mitä on) ja tulevaisuudesta (mitä pitäisi olla). Hiljaisen tiedon
teknisessä ulottuvuudessa on kysymys käytännön tietotaidosta, joka kehittyy
kokemuksen myötä pitkän harjaantumisen tuloksena ja näkyy ulospäin taitavana
ja sujuvana toimintana (ks. myös Paloniemi 2005, 26-29).
Hiljaisen tiedon siirtämiseen liittyy Nonakan ja Takeuchin (1995, 61-70)
kehittämän SECI-mallin mukaan neljä erilaista tiedonmuuntamisen tapaa:
sosialisaatio, ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Sosialisaatiolla
tarkoitetaan hiljaisen tiedon siirtämistä kieltä käyttämättä toisen henkilön
hiljaiseksi tiedoksi. Hiljaista tietoa voidaan sosialisaatiossa hankkia toisilta
tarkkailemalla, jäljittelemällä ja käytännön työssä. Tyypillisiä tapoja siirtää
hiljaista tietoa sosialisaatiossa ovat perinteinen mestari-oppipoika-suhde ja
työharjoittelu. Ulkoistamisella tarkoitetaan hiljaisen tiedon muuntamista
eksplisiittiseksi tiedoksi ja näkyviksi käsitteiksi. Ulkoistamisen prosessissa
hiljaisesta tiedosta saadaan näkyvää käyttämällä kielikuvia, analogioita,
käsitteitä, oletuksia ja malleja. Vaikka ilmaukset voivat jäädä puutteellisiksi ja
epämääräisiksi, voidaan kielikuvien ja vertauksien avulla edistää asioiden
havainnointia ja henkilöiden välistä vuorovaikutusta.
Yhdistelyssä on kyse eksplisiittisen, näkyvän tiedon muuntumisesta uudeksi
eksplisiittiseksi tiedoksi. Yhdistämisprosessissa tietoa vaihdetaan ja yhdistetään
erilaisten dokumenttien, kokousten, puhelinkeskustelujen tai tietoverkkojen
kautta. Olemassa olevan informaation uudelleen järjestäminen saattaa tuottaa
uutta eksplisiittistä tietoa. Sisäistäminen tarkoittaa eksplisiittisen tiedon
muuntamista hiljaiseksi tiedoksi. Näkyvän tiedon muuntumista hiljaiseksi
tiedoksi auttaa, jos tieto on kuvattu asiakirjoihin, ohjekirjoihin tai suullisiin
tarinoihin. Sisäistämisessä on usein kysymys tekemällä oppimisesta, ”learning
by doing” (Nonaka & Takeuchi 1995, 69-70).
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Tiedon ja innovaatioiden luonti organisaatioissa on Nonakan ja Takeuchin
(1995, 70-73) mukaan jatkuvaa vuorovaikutusta hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon
välillä, joka perustuu yksilöiden vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.
Organisaation johdon ja esimiesten tehtävänä on tarjota ympäristö ja olosuhteet,
joissa eri-ikäisten yhteistyö, tiedon jakaminen ja uuden tiedon luonti on
mahdollista. Hiljaisen tiedon siirtämisessä hyviksi koettuja toimintatapoja ovat
tiimityö, työkierto, perehdyttäminen, mentorointi, työnopastus ja työparitoiminta.
Eri-ikäisten yhteistyö antaa mahdollisuuden molemminpuoliseen oppimiseen.
Nuoret voivat oppia vanhempien työntekijöiden kokemuksesta ja
ammattitaidosta ja vanhemmat saavat nuorilta uutta tietoa, joka auttaa heitä
mukautumaan työelämän muutoksiin. Pelkkä kokemukseen perustuva tieto ei
riitä työelämän haasteiden kohtaamiseen. (ks. myös Virtainlahti 2005, 39-45.)
Avoin, yhteistoiminnallinen ja tiimimäinen työskentelytapa kehittää ja
hyödyntää eri-ikäisten erilaista osaamista ja vahvistaa henkilöstön
työmotivaatiota ja työkykyä. Esimies osallistuu omalla esimerkillään ja
kannustuksellaan yhteiseen tekemiseen. Hän on hyvä kuuntelija ja ymmärtää ja
kunnioittaa eri sukupolvien erilaisia arvoja. Yksilön elämänkaari, elämäntilanne
ja työkyky otetaan huomioon töiden järjestelyssä. Yksilöllisten ratkaisujen
löytämisessä korostuu esimiehen ja työyhteisön jäsenten yhteistyö. Hyvä
yhteistyö edellyttää avointa keskustelukulttuuria ja erityisesti esimieheltä hyviä
kommunikointitaitoja. Kaikenikäiset työntekijät voidaan saada muutosten taakse
keskustelemalla sekä kuuntelemalla ja arvostamalla myös erilaisia mielipiteitä.
(Ilmarinen 1999; 2005; Ilmarinen ym. 2003.)
Hyvään ikäjohtamiseen tarvitaan monipuolisia johtamiskompetensseja,
erityisesti hyviä ihmisten johtamistaitoja. Ilmarisen ikäjohtamisesta aiemmin
(1999, 202) käyttämä englanninkielinen termi age leadership kuvaakin
mielestäni vallalla olevaa käsitettä (age management) paremmin ikäjohtamisen
luonnetta. Ihmisten erilaisuus ja eri-ikäisyys on organisaatioiden menestystekijä
ja voimavara, jonka rekrytointiin, pysyvyyteen, osaamisen kehittämiseen,
työmotivaatioon ja työkykyyn on panostettava määrätietoisesti. Ikäjohtamisen
kehittämistyö ei käynnisty ilman johdon havahtumista ja tahtoa tarttua
ikäasioiden haasteisiin. (ks. Ilmarinen 2005, 199; Juuti 2001b, 135;
Työterveyslaitos 2004, 5; Walker 2005.)
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3.3 Tunneälytaidot johtamiskompetensseina
3.3.1 Kompetenssi ja johtamiskompetenssit
Kompetenssi-käsitteen perustana voidaan Boyatzisin ja Salan (2004, 149-151)
mukaan pitää suoritusteoriaa, a theory of performance. Tehokas työsuoritus
tarkoittaa Boyatzisin (1982, 12-13) mukaan työn vaatimien tulosten (specific
results) saavuttamista sellaisilla toimenpiteillä (specific actions), jotka vastaavat
organisaatioympäristön toimintaperiaatteita ja pelisääntöjä.
Työssä
suoriutumisen tehokkuus riippuu yksilön ominaisuuksista tai kyvyistä, joita
Boyatzis kutsuu kompetensseiksi, työn asettamista vaatimuksista ja
organisaatioympäristöstä. Paras suorituskyky saadaan, kun yksilön kompetenssit
vastaavat työn ja organisaatioympäristön vaatimuksia (kuvio 6).

Yksilön
kompetenssit

Työn
vaatimukset

Organisaatioympäristö

Kuvio 6. Tehokkaan työssä suoriutumisen malli (Boyatzis 1982)
Kompetenssin Boyatzis (1982, 20-21) määrittelee henkilön perustavaa laatua
olevaksi ominaisuudeksi, joka johtaa tehokkaaseen tai korkeatasoiseen
työsuoritukseen: ”A job competency is an underlying characteristic of the
person that leads to or causes effective or superior performance”. Kompetenssin
taustalla oleva ominaisuus voi olla motiivi, piirre, taito, käsitys itsestä tai
sosiaalisesta roolista tai henkilön omaksuma ja käyttämä tietoaines.
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Työn vaatimuksia voidaan kuvata henkilön asemaan ja rooliin liittyvillä
vastuilla, toiminnallisilla tehtävillä, jotka pitää suorittaa, päätöksillä, joita pitää
tehdä, sekä tuloksilla, jotka pitää saavuttaa. Organisaatioympäristöön liittyviin
tekijöihin, joilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus kompetensseihin ja työn
vaatimuksiin, kuuluvat organisaatiokulttuuri ja organisaatioilmapiiri, rakenne ja
järjestelmät, yrityksen toimiala sekä myös organisaatiota ympäröivät
taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja uskonnolliset olosuhteet. Vaikka uuteen
tehtävään valitun, hyviä tuloksia saavuttaneen johtajan kompetenssit vastaisivat
hyvin uuden työn vaatimuksia, ei hän välttämättä menesty aikaisemmasta
poikkeavassa organisaatioympäristössä. (Boyatzis 1982, 16-23.)
Kompetenssi-käsitteen sisällöstä ei ole löydetty tiedemaailmassa selkeää
konsensusta. Ellström (1992, 21) kuuluu tutkijoihin, joka on yrittänyt antaa
kompetenssi-käsitteelle mahdollisimman täsmällisen sisällön. Hän pitää
kompetenssia yksilön potentiaalisena kykynä käsitellä menestyksellisesti (omien
tai muiden asettamien kriteerien mukaan) erilaisia tilanteita ja konteksteja tai
suoriutua menestyksellisesti tietystä tehtävästä tai työstä. Kompetenssi voidaan
hänen mukaansa määritellä
•
•
•
•
•

psykomotorisina tekijöinä (mm. kätevyys),
kognitiivisina tekijöinä (mm. ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot),
affektiivisina tekijöinä (mm. tunteet, arvot, motivaatio),
henkilökohtaisina tekijöinä (mm. itseluottamus, itsetuntemus),
sosiaalisina tekijöinä (mm. yhteistyö-, johtajuus- ja kommunikaatiotaidot).

Ammatillista kompetenssia Ellström (2001) tarkastelee kolmesta eri
näkökulmasta. Työn edellyttämällä kompetenssilla hän tarkoittaa työhön liittyviä
virallisia pätevyysvaatimuksia tai työn edellyttämää todellista pätevyyttä. Yksilön
ominaisuuksina määritelty kompetenssi sisältää tutkintovaatimusten ja
todistusten ilmaiseman pätevyyden tai yksilön todellisen, potentiaalisen
pätevyyden. Käytössä oleva kompetenssi korostaa yksilön ja työn välistä
vuorovaikutusta. Sillä Ellström tarkoittaa ”pätevyyttä, jota yksilöllä on
mahdollisuus tosiasiallisesti hyödyntää ja kehittää työssään”. Se riippuu paitsi
yksilöstä itsestään, niistä rajoituksista ja mahdollisuuksista, joita työympäristö
asettaa (ks. Ruohotie 2002, 109-110).
Ammatillinen kompetenssin määritteleminen Ellströmin tapaan johtaa Atwellin
(1997) mielestä sekaannukseen, koska se liittää ”kompetenssin luonteeseen” niin
monia käsitteellisiä merkityksiä. Työn edellyttämälle kompetenssille Ellström
antaa edellä kuvatun mukaisesti kaksi eri merkitystä, yksilön ominaisuuksina
määritellylle kompetenssille samoin kaksi eri merkitystä ja käytössä olevalle
kompetenssille yhden merkityksen. Kolme ammatillisen kompetenssin
näkökulmaa sisältää kyseiselle käsitteelle viisi eri merkitystä. (ks. myös
Ruohotie 2005a, 32-34.)
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Ruohotien (2005b, 4-5) mukaan ammatillinen kompetenssi viittaa
”suorituspotentiaaliin tai kykyyn suoriutua ammattiin kuuluvista ja
työorganisaation arvostamista työtehtävistä”. Se riippuu henkilökohtaisten
valmiuksien lisäksi itse työstä ja työhön kohdistuvista roolivaatimuksista.
Ammatillisen kompetenssin keskeisinä osatekijöinä Kanfer ja Ackerman (2005)
pitävät kykyjä, tietoja ja taitoja, motivaatiota, persoonallisuutta ja minäkäsitystä.
Ruohotie on jäsentänyt nämä osatekijät kahteen ryhmään: kognitiivisiin kykyihin
(kyvyt, tiedot ja taidot) sekä affektiivisiin ja konatiivisiin valmiuksiin
(persoonallisuuden piirteet, motivaatio ja minäkäsitys).
Kognitiiviset kyvyt sisältävät kaksi älykkyyden pääkomponenttia: yleinen
oivaltava älykkyys ja yleinen kristallisoitunut älykkyys (Hebb 1942; Cattell
1943). Yleisellä oivaltavalla älykkyydellä on biologinen ja geneettinen perusta
ja sitä tarvitaan abstraktiin päättelyyn, muistiin ja erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden älyllisiin prosesseihin. Yleinen kristallisoitunut älykkyys edustaa
koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittujen tietojen ja taitojen
kumuloitumista ja voi kehittyä yli keski-iän myöhäiseen aikuisuuteen saakka.
Persoonallisuuden piirteiden ja työsuorituksen välisen yhteyden tarkasteluun on
käytetty kahden viime vuosikymmenen aikana viiden persoonallisuustekijän
mallia (the five-factor model/ the Big Five model). Viimeaikainen tutkimus on
tuonut esiin merkittäviä yhteyksiä persoonallisuustekijöiden ja työsuorituksen
välillä. Erityisesti tunnollisuus, mutta myös ekstraversio ja emotionaalinen
tasapaino (vastakohtana neuroottisuudelle) ennakoivat työssä menestymistä.
Kahdelle muulle mallin persoonallisuustekijälle, avoimuus kokemuksille ja
miellyttävyys, ei ole löydetty selvää positiivista yhteyttä työsuorituksiin. (Kanfer
& Ackerman 2005, 341-342; ks. myös Bartram 2005; Kurz & Bartram 2002.)
Motivationaalisilla piirteillä tarkoitetaan mielenkiinnon kohteita ja yleisiä
motivationaalisia pyrkimyksiä, joista suoritustarve on kenties parhaiten tunnettu.
Yksilöllä on halu tarttua vaikeisiin haasteisiin, pyrkiä toiminnassaan
päämäärätietoisesti huipputuloksiin, voittaa toimintaa rajoittavat esteet ja myös
itsensä. Minäkäsitys, itseluottamus ja tehokkuususkomukset määräävät viime
kädessä tehtävään sitoutumisen. (Kanfer & Ackerman 2005, 342-343; Ruohotie
2005b, 6-8.)
Kanferin ja Ackermanin (2005) samoin kuin Ruohotien (2005b) edelleen
kehittämissä malleissa ammatillinen kompetenssi nähdään yksilön kapasiteettina,
todellisena pätevyytenä, jonka perustana ovat ammattispesifinen tietämys ja
ammattispesifiset taidot. Kognitiiviset kyvyt sekä affektiiviset ja konatiiviset
valmiudet ovat välttämättömiä ammatillisen kompetenssin kehittämisessä ja
ammattitaidon hyödyntämisessä. Aikaisempi elämänhistoria, työhön liittyvät
roolivaatimukset ja organisationaaliset tavoitteet määrittelevät osaltaan yksilön
valmiuksien, ammatillisen kompetenssin ja työsuorituksen kehittymistä.
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Jatkuvan muutoksen keskellä menestymiseen ei riitä pelkkä ammatillinen
osaaminen. Evers, Rush ja Berdrow (1998, 51-131) ovat jäsentäneet elinikäistä
oppimista ja työllistymistä edistävät taidot ja kyvyt, jotka Ruohotie (2000a, 40)
on nimennyt yleisiksi työelämävalmiuksiksi, neljäksi kompetenssialueeksi: oman
toiminnan hallinta, kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä
innovaatioiden ja muutosten käynnistäminen. Kukin kompetenssialue rakentuu
erilaisista taidoista ja kyvyistä:
1. Oman toiminnan hallinnan sisältämiä taitoja ja kykyjä ovat taito oppia,
omien tehtävien organisointi ja ajankäytön hallinta, henkilökohtaisten
vahvuuksien tunteminen ja hyödyntäminen sekä ongelmanratkaisutaito ja
analyyttisyys. Henkilö kehittää jatkuvasti käytäntöjä ja sisäistää rutiineja,
jotta hallitsisi epävarmuutta jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
2. Kommunikointitaito pitää sisällään vuorovaikutustaidon ja kuuntelutaidon
sekä suullisen ja kirjallisen viestintätaidon. Kommunikointitaitoinen
henkilö osaa toimia tehokkaasti eri henkilöiden ja ryhmien kanssa ja
pystyy keräämään, integroimaan ja jakamaan eri muodoissa olevaa tietoa.
3. Ihmisten ja tehtävien johtaminen edellyttää koordinointikykyä,
päätöksentekotaitoa, johtamistaitoa ja vaikutusvaltaa, taitoa hallita
konflikteja sekä suunnittelu- ja organisointitaitoa. Käsillä olevat tehtävät
tulevat suoritetuiksi suunnittelemalla, organisoimalla, koordinoimalla ja
kontrolloimalla sekä resursseja että ihmisiä.
4. Innovaatioiden ja muutosten käynnistämiseen tarvitaan hahmottamiskykyä, luovuutta, innovatiivisuutta ja muutosherkkyyttä, riskinottokykyä
ja visiointikykyä. Muutosten käynnistäjä osaa hahmottaa asioita, edistää
aloitteellisuutta ja johtaa luutuneiden käytäntöjen muuttamista.
Manka (2008, 36-38) on täydentänyt Eversin ym. (1998) mallia vastamaan
entistä paremmin nykyisen työelämän vaatimuksia. Kommunikointitaitoon
(kumppanuustaidot) hän on lisännyt verkostoitumisen taidon, sähköisen
viestintätaidon ja alaistaidot sekä ihmisten ja tehtävien johtamiseen
tunneälytaidot. Näin täydennettynä yleiset työelämävalmiudet tarjoavat
mielestäni erinomaisen pohjan johtamiselle ja esimiestyölle ja edustavat
keskeisiä johtamiskompetensseja.
Johtamisessa ja esimiestyössä tarvittavista kompetensseista on tehty
vuosikymmenien aikana paljon erilaisia tutkimuksia sekä erilaisia luokituksia ja
ryhmittelyjä. Merkittävimpiä johtamiskompetensseja tarkastelevan tutkimuksen
käynnistäjiä oli 1970-luvun alussa David McClelland. Artikkelissaan ”Testing
the Competence Rather Than Intelligence” (McClelland 1973) hän esitti
voimakasta kritiikkiä työelämässä käytettäviä älykkyystestejä kohtaan, koska ei
nähnyt niiden pystyvän ennustamaan työssä menestymistä ja käynnisti uuden
kompetenssipohjaisen tutkimuksen. Ensimmäisen merkittävän viitekehyksen
johtajan kompetensseista esitti McClellandin kollega Richard Boyatzis (1982).
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Laajassa tutkimuksessaan, jonka kohteena oli noin 2000 johtajaa 12 eri
organisaatiosta, Boyatzis (1982) löysi 21 menestyvän johtajan ominaisuutta.
Jatkotutkimuksissaan hän tarkasteli näitä ominaisuuksia kolmella eri tasolla:
kykyjen ja taitojen tasolla, motiivien ja piirteiden tasolla sekä minäkäsityksen ja
sosiaalisten roolien tasolla. Alkuperäisistä ominaisuuksista 12 osoittautui
kompetensseiksi, jotka liittyivät kiinteimmin johtamisen tehokkuuteen ja hyvään
työsuoritukseen: tehokkuussuuntautuneisuus (taito, motiivi, sosiaalinen rooli),
proaktiivisuus (taito, sosiaalinen rooli), diagnostiset kyvyt (taito, sosiaalinen
rooli), vaikuttamiskyky (taito, motiivi), itseluottamus (taito, sosiaalinen rooli),
suullinen esitystaito (taito, sosiaalinen rooli), hahmottamiskyky (taito),
sosiaalisen voiman käyttö (taito, sosiaalinen rooli), ryhmäprosessin hallinta
(taito), arviointien objektiivisuus (taito), itsekontrolli (piirre) sekä kestävyys ja
sopeutuvuus (piirre). (Boyatzis 1982, 229-232.)
Boyatzis kuvasi taitotason johtamiskompetensseja integroidulla mallilla, jonka
tärkeimmät kompetenssialueet olivat
•
•
•

päämääräsuuntautuneisuus (tehokkuussuuntautuneisuus, proaktiivisuus,
diagnostiset kyvyt, vaikuttamiskyky),
johtamistaito
(itseluottamus,
suullinen
esitystaito,
loogisuus,
hahmottamiskyky),
inhimillisten resurssien kehittäminen (sosiaalisen voiman käyttö,
myönteinen ihmiskäsitys, ryhmäprosessin hallinta, realistinen minäkuva).

Päämääräsuuntautunut johtaja tai esimies näkee haasteet ja ongelmatilanteet
mahdollisuuksina omien kykyjen testaamiseen. Esimies, jolla on hyvä
johtamistaito, osaa organisoida ja jakaa resurssit ja innostaa ja motivoida
henkilöstön työskentelemään kohti yhteistä visiota ja yhteisiä tavoitteita.
Johtajalta ja esimieheltä edellytetään myös kykyä koordinoida ryhmien ja tiimien
toimintaa, ratkaista resursseja ja toimintaa koskevia ongelmia sekä huolehtia
hyvästä tiedonkulusta. Muiden johtaminen perustuu realistiseen minäkuvaan,
omien heikkojen ja vahvojen ominaisuuksien tuntemiseen. (Boyatzis 1982, 60141; ks. myös Peltonen & Ruohotie 1991, 197-200.)
Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs ja Fleishman (2000) ovat tuoneet viime
vuosina oman taitopohjaisen näkökulmansa johtamiskompetenssien tarkasteluun.
Heidän kehittämänsä malli esittää johtajuuden kyvykkyyksinä (tiedot ja taidot),
jotka tekevät tehokkaan johtamisen mahdolliseksi. Malli koostuu viidestä
komponentista: yksilölliset ominaisuudet, kompetenssit, johtamisen tuotokset,
urakokemukset ja ympäristövaikutukset. Kompetenssien taustalla oleviin
yksilöllisiin tekijöihin kuuluvat yleinen kognitiivinen älykkyys, kristallisoitunut
kognitiivinen älykkyys, motivaatio ja persoonallisuus. Taitomallin sydämenä
ovat kolme kompetenssia: ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset arviointitaidot ja
tiedot (knowledge), joilla on yhdessä positiivinen vaikutus johtamisen
tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.
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Ongelmanratkaisutaidot viittaavat johtajan luovaan kykyyn tunnistaa ja ratkaista
uusia ja poikkeuksellisia organisaation ongelmia. Sosiaaliset arviointitaidot ovat
ihmissuhdetaitoja, jotka ovat välttämättömiä muiden kanssa työskentelyyn,
ongelmien ratkaisemiseen sekä muutosten käynnistämiseen ja toteuttamiseen.
Sosiaalisen havainnointikyvyn ja joustavan johtamiskäyttäytymisen lisäksi
johtajan on hallittava muitakin sosiaalisia taitoja: taitoa kommunikoida ja
suostutella, taitoa neuvotella, taitoa hallita konflikteja ja taitoa valmentaa.
Ongelmanratkaisutaitojen ja sosiaalisten taitojen soveltaminen riippuu johtajan
tiedoista ja tietämyksestä. Kyse ei ole ainoastaan varastoituneen informaation
käyttämisestä, vaan mentaalisista rakenteista, joita tarvitaan tämän tiedon
käyttämiseen. (Mumford ym. 2000; ks. myös Northouse 2004, 40-49.)
Suomessa Sydänmaanlakka (2003) on kuvannut väitöskirjatutkimuksessaan
johtamiskompetensseja johtajuuden kompetenssipuun avulla. Puun lehvistö
muodostuu
kuudesta
osa-alueesta:
ammatillinen
kompetenssi,
vuorovaikutuskompetenssi,
johtamiskompetenssi,
tehokkuuskompetenssi,
hyvinvointikompetenssi ja itseluottamus. Johtajuuden kompetenssipuun juuret
kuvaavat johtajan arvoja ja periaatteita, energiaa ja lahjakkuutta,
persoonallisuutta ja itsetietoisuutta. Kasvuympäristöstä (koti, koulutus ja
sosiaalinen ympäristö) puu imee vaikutteita. (ks. myös Sydänmaanlakka 2004.)
Kompetenssialueet, jotka ovat osittain limittäisiä, sisältävät yhteensä 26 erilaista
kompetenssia. Kompetenssilla Sydänmaanlakka (2003, 107) tarkoittaa ”tietoja,
taitoja, asenteita, kokemuksia sekä myös kontakteja ja verkostoja, jotka
mahdollistavat hyvän suoriutumisen tietyissä tilanteissa”. Boyatzisin (1982)
kompetenssimalli ja johtamiskompetensseja koskeva tutkimus ovat vahvasti
Sydänmaanlakan ajattelun taustalla.
Epitropaki ja Martin (2004) kutsuvat ihanteellista johtajaa tai esimiestyyppiä
parhaiten edustavaa käsitteellistä abstraktiota tai kognitiivista luokitusta
prototyypiksi. He ovat tutkineet organisaatioiden henkilöstön käsityksiä
ihanteellisen business-johtajan piirteistä ja kyvyistä implisiittisen johtamisteorian
pohjalta. Implisiittisen johtamisteorian abstraktiot ja luonnehdinnat perustuvat
työyhteisön jäsenten havaintoihin, kokemuksiin ja tulkintoihin, joita heille on
kertynyt aidoista vuorovaikutustilanteista esimiestensä kanssa. Näiden
skeemojen ja tulkintojen tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa johtajaa
kehittämään omaa johtamiskäyttäytymistään.
Hyvän business-johtajan prototyyppiin liittyy neljä ominaisuutta: sensitiivisyys
(ymmärtäväinen, vilpitön, avulias), älykkyys (älykäs, asiantunteva, sivistynyt,
taitava), työhön sitoutuminen (motivoitunut, sitoutunut, työteliäs) ja
dynaamisuus (energinen, voimakas, dynaaminen). Johtajan antiprototyypin
ominaisuuksia ovat Epitropakin ja Martinin mukaan tyrannimaisuus (hallitseva,
tunkeileva, manipuloiva, äänekäs, itserakas, itsekäs) ja maskuliinisuus
(maskuliininen, mies). (ks. myös Epitropaki & Martin 2005, 659-664.)
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Eräänlaisena hyvän johtajan prototyyppinä voidaan pitää myös Golemanin
(2006) tekemää luetteloa. Se kuvaa kymmeniin kokouksiin ja seminaareihin eri
maissa ja kaupungeissa osallistuneiden johtajien ja opettajien käsityksiä hyvän
esimiehen ominaisuuksista. Näiden näkemysten mukaan hyvä esimies on
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hyvä kuuntelija
kannustaja
tiedottaja
rohkea
huumorintajuinen
empaattinen
päätöksentekijä
vastuunkantaja
nöyrä
valtaa ja vastuuta jakava.

Parhaat esimiehet ja johtajat ovat luotettavia ja empaattisia, heillä on hyvät
vuorovaikutustaidot ja he saavat henkilöstönsä tuntemaan levollisuutta,
arvostusta ja innostusta. (Goleman 2006, 276-277.)
Suurin osa yllä kuvatuista hyvän esimiehen ominaisuuksista on yhteydessä
emotionaaliseen älykkyyteen eli tunneälyyn ja tunneälytaitoihin. Tässä
tutkimuksessa kuntaesimiesten tunneälytaitojen tarkastelu perustuu Golemanin,
Boyatzisin ja McKeen (2002) kompetenssipohjaiseen tunneälymalliin. Kun
kompetenssi määritellään henkilön ominaisuudeksi, jonka ansiosta hän pystyy
tehokkaaseen tai korkeatasoiseen työsuoritukseen (Boyatzis 1982), tarkoittaa
emotionaalisen älykkyyden kompetenssi eli tunneälytaito (emotional intelligence
competency) ”henkilön kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käyttää tunneinformaatiota
itsestä ja muista tavalla, joka johtaa tehokkaisiin tai korkeatasoisiin suorituksiin”
(Boyatzis & Sala 2004, 149).
Boyatzisin (1982) määrittelemässä kompetenssikäsitteessä henkilön perustavaa
laatua oleva ominaisuus voi olla jokin piirre, taito, käsitys itsestä tai omasta
sosiaalisesta roolista tai omaksuttu tietoaines. Johtamis- ja esimiestyön
tuloksellisuus riippuu esimiehen kompetensseista, mutta myös työn asettamista
vaatimuksista ja organisaatioympäristöstä.
Goleman ym. (2002) kutsuvat esimiehen tunneälytaitoja emotionaalisen
älykkyyden johtamiskompetensseiksi (EI leadership competencies). He jakavat
yhteensä 18 erilaista tunneälytaitoa neljään kompetenssialueeseen: itsetietoisuus,
oman toiminnan johtaminen, sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhdejohtaminen.
Esimiehen ja johtajan tunneälytaidoilla on monien tutkimusten mukaan
positiivinen vaikutus esimiestyön tehokkuuteen ja tuloksiin, mutta myös
työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.
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3.3.2 Tunteet ja älykkyys
1600-luvun puolivälissä elänyt filosofi Baruch Spinoza painotti sitä, että tunteet
ovat käyttäytymistämme suuntaava ja energisoiva voima. Spinozan mukaan
ihmisen elinvoima ja elämänilo kuuluvat ilon sukukuntaan. Muiksi myönteisiksi
tunteiksi hän ja hänen koulukuntalaisensa ovat luetelleet rakkauden, toivon,
itsearvostuksen ja itsetunnon. Näistä tunteista saamme sisäistä voimaa, joka lisää
toimintakykyämme ja ajattelukykyämme ja auttaa ”siirtymistä pienemmästä
suurempaan täydellisyyteen”. Vastaavasti suru on ”akti, jonka kautta ihmisen
kyky toimia aktiivisesti heikkenee tai estyy”. (Pietarinen 1997, 46-54; Koiranen
2003; 2007, 46-55.)
Damasio (2003, 37-38) jakaa käsitteen tunne kahteen osaan. Emootiot ovat
hänen mukaansa julkisia, toisten nähtävissä olevia toimintoja ja liikkeitä, jotka
tapahtuvat henkilön kasvoilla, äänessä tai erityisissä käyttäytymisissä. Tunteet
taas ovat yksityisiä, kaikilta muilta näkymättömissä olevia. Damasion mukaan
”emootiot esitetään kehon teatterissa, tunteet mielen teatterissa”. Spinoza ei
käytä sanaa emootio tai tunne, vaan sanaa affekti (latinaksi affectus), joka sopii
molempiin käsitteisiin. Affektilla hän ymmärtää vaikutuksia, jotka lisäävät tai
vähentävät, auttavat tai estävät ruumiin toimintakykyä, ja samalla näiden
tapahtumien ideoita. (Pietarinen 1997, 46.)
Goleman (1997, 341) on määritellyt tunteet ”kaikenlaisiksi elämyksellisiksi
mielenliikkeiksi ja niihin liittyviksi ajatuksiksi, psykologisiksi ja biologisiksi
tiloiksi sekä yllykkeiksi toimintaan”. Tunnetta tarkoittava sana emootio tulee
latinan verbistä emovere, joka tarkoittaa liikuttamista, liikkeelle panemista tai
siirtämistä. Tunteet liikuttavat meitä ja ottavat meidät valtaansa. (Niiniluoto
1997a, 7.) Tunteet aktivoivat ja motivoivat ihmisen muutokseen: ”tunteilla on
tahdonvoimaa” (Isokorpi 2003, 50; Kotter & Cohen 2002, 180-182). Tunteita
tarvitaan Damasion (2003, 163) mukaan myös ratkaisemaan luovuutta,
arvostelukykyä ja päätöksentekoa edellyttäviä ongelmia.
Tunteilla on fysiologinen perusta. Ihmisen ajattelevat aivot (neokorteksi) ovat
kehittyneet tuntevista aivoista: tunteet ovat huomattavasti ajatuksia vanhempia.
Aivokuorta ympäröivät rakenteet muodostavat limbisen järjestelmän. Tässä
järjestelmässä mantelitumake (amygdala) on tunnemuistin keskus. Golemanin
(1997, 47) mukaan ”mantelitumakkeen ja neokorteksin väliset yhteydet ovat
näyttämönä niille taisteluille ja yhteistyösopimuksille, joita pään ja sydämen,
järjen ja tunteen välillä esiintyy”. Erityisen tärkeä on mantelitumakkeen ja
aivojen etuotsalohkojen välinen yhteys: mantelitumake ehdottaa, etuotsalohko
päättää. Oikeanpuoleinen etuotsalohko on negatiivisten tunteiden, kuten pelko ja
viha, lähde, kun taas vasen etuotsalohko vaimentaa ja hillitsee niitä. (Goleman
1997, 27-50; ks. myös Damasio 2001, 79-80; Greenberg & Snell 1997, 97-103.)
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Vauriot aivojen tunnekeskuksissa voivat katkaista ihmisen toimintakyvylle
välttämättömän yhteyden tunteen ja järjen välillä. Yksi tunnetuimmista
esimerkeistä on Phineas Cagen tapaus. Cage toimi rautatietyömaalla esimiehenä
Vermontin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Vuonna 1848 sattuneessa räjähdysonnettomuudessa hänen päänsä lävisti paksu rautatanko, joka tuhosi vasemman
puoleisen etuotsalohkon kokonaan. Cage jäi vakavasta onnettomuudesta henkiin,
mutta hänen persoonallisuutensa muuttui täysin. Hänen looginen ajattelukykynsä
säilyi, mutta hän muuttui tunne-elämältään oikukkaaksi, kärsimättömäksi ja
ailahtelevaiseksi. Hän ei saanut toimia enää työnjohtotehtävissä, työskenteli
maatalojen renkinä ja ajautui lopulta sirkuksen vetonaulaksi esittelemään
haavojaan ja tamppausrautaansa. (Damasio 2001, 21-47; Macmillan 2000.)
Damasio (2001) on raportoinut muistakin vastaavantyyppisistä tapauksista,
joissa etuotsalohkoon ja myös muihin limbisen järjestelmän osiin kohdistuneet
vammat ovat johtaneet päättelyn, päätöksenteon ja tunteiden puutteeseen ja
eroon työstä ja läheisistä ihmissuhteista. ”Moderniksi Phineas Cageksi” hän on
nimennyt potilaansa, jonka persoonallisuutta aivojen etuotsalohkossa sijainneen
kasvaimen poisto oli muuttanut radikaalilla tavalla. Tämä Elliot-niminen mies oli
leikkauksen jälkeenkin erittäin hyväkuntoinen ja älykäs. Hän pystyi
monimutkaisiin päättelyketjuihin, mutta ei tekemään päätöksiä eikä kokemaan
tunteita. Elliot ajautui konkurssiin, menetti työnsä ja myös perheensä. (Damasio
2001, 48-63.)
Tunteita on yleisesti pidetty työelämän haittatekijöinä, jotka pitää jättää työn
ulkopuolelle. Todellisuus on tutkimusten mukaan aivan toisenlainen. Positiiviset
ja negatiiviset tunteet ovat osa jokaisen työpaikan arkea ja liittyvät työtehtäviin,
omaan asemaan ja odotuksiin, työtovereihin, esimiehiin ja koko organisaatioon.
Erilaiset tunteet voivat olla työyhteisölle voimavara, mutta ne voivat olla myös
”myrkyllisiä”. Olennaista on, että johtajat ja esimiehet ymmärtävät negatiivisten
tunteiden takana olevat syyt ja seuraukset ja tarttuvat niihin estääkseen koko
työyhteisön ilmapiirin myrkyttymisen. Myrkylliset tunteet imevät yksilöistä,
tiimeistä ja koko organisaatiosta elinvoiman ja etäännyttävät ihmiset heidän
avaintehtävistään. (Frost 2003; Kiefer & Briner 2003, 48-50.)
Kets de Vries (2007, 378-380) puhuu elämää ylläpitävistä, elämänmyönteisistä
organisaatioista, jotka ”mahdollistavat tunteen työssä pätemisestä, tehokkuudesta
ja osaamisesta, riippumattomuudesta, aloitekyvystä, luovuudesta, yrittäjyydestä
ja uutteruudesta”. Ihmiset tuntevat itsensä kokonaisiksi ja eläviksi, tuntevat että
heitä arvostetaan. Elämänmyönteisissä organisaatioissa ihmisiä kannustetaan
ajattelemaan, luottamaan, jakamaan tietoa, olemaan muutoshaluisia ja
arvostamaan monimuotoisuutta. Menestyneet johtajat toimivat tunteiden kautta.
Mieliala ja ilmapiiri, jota johtajat ja esimiehet luovat elämänmyönteisiin
organisaatioihin, vahvistaa positiivisia tunteita ja saa ihmiset tuntemaan ylpeyttä
sekä suurta intohimoa työtään kohtaan. (ks. myös Boyatzis & McKee 2005, 1-4;
Goleman ym. 2002, 3-6.)
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Kun ihmiset voivat hyvin, he haluavat ja myös pystyvät tekemään työssään
parhaansa. Monet tutkimukset osoittavat Fredricksonin (1998) mukaan, että
positiiviset tunteet parantavat ihmisten huomio-, ajattelu- ja toimintakykyä ja
rakentavat kestävällä tavalla heidän fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia
voimavarojaan. Hyvällä mielialalla ja positiivisilla tunteilla on erityisen suuri
merkitys, kun on kyse tiimeistä. Tunteet ovat tarttuvia ja parhaiten ne tarttuvat
organisaatiossa ylhäältä alaspäin eli johdon esimerkin voimasta. Johtajan tai
tiiminvetäjän kyky tartuttaa ryhmään innostus ja yhteistyöhenki ratkaisee sen
menestyksen ja toiminnan tuloksellisuuden. (Goleman 2002, 14-18; ks. myös
Aaltio 2007; Kinnunen 2007; Vesterinen 2007.)
Emotionaalisen älykkyyden eli tunneälyn toinen puoli perustuu käsitteeseen
älykkyys. Älykkyyttä on vaikea määritellä eikä käsitteen sisällöstä ole tutkijoiden
kesken saavutettu yksimielisyyttä. Määritelmä riippuu siitä, keneltä vastausta
kysytään, hänen tutkimus- ja analyysimenetelmistään, arvoistaan ja
uskomuksistaan (Gardner, Kornhaber & Wake 1996, 4). Älykkyys voidaan
Malinin ja Männikön (1998, 8) mukaan määritellä ”ihmisen kyvyksi käyttäytyä
tarkoituksenmukaisesti sellaisessa tavoitteellisessa tilanteessa, jossa aikaisempi
oppiminen ei tarjoa välitöntä ratkaisua”. Älykkyys on perinteisesti määritelty
sopeutumisena ympäristöön (Portin 1998, 31; Sternberg 2002, 10), mutta se on
yhdistetty myös kykyyn ratkaista abstrakteja ongelmia (Terman 1921, 128).
Älykkyyttä on pidetty geenien määräämänä, synnynnäisenä ja muuttumattomana
ominaisuutena, jota voidaan mitata objektiivisesti: ”Älykkyys on sitä, mitä
älykkyystestit mittaavat” (Gardner ym.1996, 5; Portin 1998, 30). Tämä käsitys
on osoittautunut virheelliseksi. Malin ja Männikkö (1998, 139-141) toteavat
ihmisen älykkyyden kehitykseen vaikuttavan hänen elämänsä aikana kolme eri
tekijää: perimä, ympäristö ja ihminen itse. Perimä ja ympäristö vaikuttavat
ihmisen kehitykseen samanaikaisesti ja niiden vaikutuksia on vaikea erottaa
toisistaan. Yksilö voi myös itse vaikuttaa merkittävästi oman älykkyytensä
kehittymiseen. (ks. Gardner 1993, 33-36; Gardner ym. 1996, 135-160.)
Psykometrinen älykkyystutkimus on mitannut yleisälykkyyttä erilaisilla
älykkyystesteillä ja kuvannut testin tulosta älykkyysosamäärällä (ÄO).
Yksilöiden välisiä eroja älykkyydessä on tarkasteltu muun muassa testaamalla
verbaalista kykyä, matemaattis-loogista päättelykykyä ja geometristen kuvioiden
hahmottamiskykyä. Älykkyys ja siihen liittyvät kyvyt ja kompetenssit
vaikuttavat Sternbergin (2005, 15-17) mukaan ihmisen asiantuntijuuden
kehittymiseen ja työssä menestymiseen. Perinteiset älykkyystestit ovat kuitenkin
mitanneet erityisesti kehittyviä kompetensseja ja niiden tulokset ovat
korreloineet enemmän koulumenestyksen kuin työssä menestymisen kanssa.
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Psykometrinen testiälykkyys on nyttemmin korvautumassa kognitiivisella
älykkyyskäsityksellä, joka korostaa älykkään toiminnan sosiaalisesti rakentuvaa
luonnetta ja kontekstisidonnaisuutta. Älykkyys ei ole geenien määräämä
muuttumaton ominaisuus, vaan kehittyy ja rakentuu prosessimaisesti
dynaamisessa vuorovaikutuksessa yksilön ja hänen ympäristönsä välillä. (Portin
1998, 30-38; Sternberg 1988, 267-308; ks. myös Gardner 2006, 233-240;
Kornhaber, Krechevsky & Gardner 1990.)
Älykkyyden mittaaminen käynnistyi toden teolla englantilaisen Galtonin ja
ranskalaisen Binet’n toimesta 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Galton vaikutti
merkittävästi älykkyyden tutkimiseen sovellettavien tilastollisten menetelmien
käyttöönottoon. Binet ja Simon kehittivät mittausmenetelmiä eri-ikäisten lasten
koulumenestyksen ennustamiseen. Niistä tuli monien, vielä nykyäänkin käytössä
olevien älykkyystestien perusta. (Gardner ym. 1996, 45-57.)
Galtonin ja Binet’n työ vaikutti voimakkaasti muihinkin tutkijoihin.
Faktorianalyysin kehittäjä Spearman (1904) esitti jo 1900-luvun alussa kuuluisan
kahden faktorin teoriansa. Yleisälykkyyttä eli g-faktoria tarvittiin kaikkiin
älykkyyttä vaativiin tehtäviin, erityisälykkyyden s-faktoria jonkin erityisen
tehtävätyypin suorittamiseen. Jatkossa älykkyyden käsite laajentui yhä
monipuolisempaan suuntaan. Thurstone (1938) kehitti monifaktoriteorian, joka
kuvasi älykkyyttä seitsemän faktorin avulla. Myöhemmin Guilford (1967) esitteli
120 faktorin mallinsa kuution muodossa. (ks. Gardner ym. 1996, 58-71.)
Älykkyysajattelussa tapahtui merkittävä muutos, kun Gardner esitti
moniälykkyysteoriansa (MI - Multiple Intelligences) vuonna 1983 suorana
haasteena perinteiselle älykkyyden käsitteelle. Hän totesi, että älykkyys ei ole
jakamaton kokonaisuus, ja erotti älykkyydestä seitsemän eri lajia: perinteisesti
koulussa arvostetut kielellinen ja loogis-matemaattinen, musiikillinen,
kinesteettinen ja avaruudellinen älykkyys sekä persoonalliset älykkyydet, interja intrapersoonallinen älykkyys. Lähtökohtana Gardnerin MI-teoriassa on se, että
jokaisella ihmisellä on kaikkia seitsemää eri älykkyyttä ja että kaikilla ihimisillä
on erilainen älykkyyksien yhdistelmä. Se, että ihminen on hyvin älykäs, ei
välttämättä tarkoita sitä, että hän toimii älykkäästi. (Gardner 1993; 2006;
Gardner ym. 1996, 202-212.)
Myöhemmin Gardner on pohtinut uusia älykkyyden lajeja: naturalistinen
älykkyys, spiritualistinen älykkyys ja olemassaoloon liittyvä älykkyys. Näistä
erityisesti naturalistinen älykkyys, joka kuvaa erilaisten lajien tunnistamista
ympäristössään, täyttää Gardnerin älykkyydelle asettamat kriteerit. (Gardner
2006, 19-21.) Olennaista Gardnerin ajattelussa ei ole älykkyyksien tietty
lukumäärä, vaan älykkyyksien moninaisuus.
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Intrapersoonalllista älykkyyttä pidetään itsetuntemuksen kulmakivenä: pääsyä
omaan tunne-elämään, kykyä tiedostaa ja eritellä tunteitaan ja niiden vaikutusta
omaan käyttäytymiseen. Interpersoonallinen älykkyys suuntautuu ulospäin,
toisiin yksilöihin. Sen ytimen muodostaa taito ymmärtää muita ihmisiä ja heidän
erojaan; erityisesti heidän mielialojaan, temperamenttiaan, motivaatiotaan ja
halujaan ja toimia onnistuneesti tämän tiedon varassa. (Gardner 1993, 239-240;
2006, 14-18; Gardner ym. 1996, 209-210.)
Moniälykkyysteoriassa korostuu kognitiivinen näkökulma – omien ja muiden
ihmisten mielialojen ja motiivien ymmärtäminen ja tämän ymmärryksen käyttö
omassa toiminnassa ja ihmissuhteissa. Vaikka persoonallisissa älykkyyksissä
viitataan tunteisiin ja tunne-elämään, jää tunteiden osuus Gardnerin MI-teoriassa
vähälle huomiolle. MI-teoriassa keskitytään lähinnä tietoihin, joita ihmisillä on
tunteistaan. Intrapersoonallisen ja interpersoonallisen älykkyyden osatekijöillä
katsotaan kuitenkin olevan monia yhtymäkohtia emotionaaliseen älykkyyden eli
tunneälyn käsitteeseen. (Bar-On 2006; Goleman 1997, 59-64; Hedlund &
Sternberg 2000, 138; Mayer, Salovey & Caruso 2000, 102.)
Sternberg (1985) toi moniälykkyyttä koskevaan keskusteluun ja tutkimukseen
ensin kolmen komponentin teoriansa (Triarchic Theory) ja vähän myöhemmin
siihen pohjautuvan menestyksekkään älykkyyden (Successful Intelligence)
teorian. Menestyksekäs älykkyys yhdistää kolmen komponentin teorian
analyyttisyyden, käytännöllisyyden ja luovuuden. Johtajat menestyvät työssään
tunnistamalla ja hyödyntämällä omia vahvuuksiaan ja korvaamalla
heikkouksiaan. Tärkeät tavoitteet saavutetaan sopeutumalla ympäristöön,
muuttamalla ja muovaamalla ympäristöä tai valitsemalla uusi toimintaympäristö.
Johtajilla on oltava selkeä visio toiminnan suunnasta (luova älykkyys) ja siitä,
miten saa henkilöstön vakuuttuneeksi tämän suunnan tarpeellisuudesta
(käytännöllinen älykkyys). (Hedlund & Sternberg 2000, 138; Sternberg 2002.)
Rationaalisetkaan päätökset eivät perustu yksinomaan logiikkaan, vaan niissä
tarvitaan myös emootioita ja tunteita. Tunne ja järki on nähty usein erillisinä,
toisilleen vastakkaisina ja ristiriitaisina ja toinen toistaan häiritsevinä.
Rationalistien mielestä irrationaaliset tunteet on saatava kuriin, koska ne estävät
järkiperäisen toiminnan. Emotivistit taas kokevat puhtaan järjen kovina ja
kylminä, jopa vaarallisina. (Niiniluoto 1997b, 109.) Vaikka emootiot ja tunteet
voivat toisinaan sekoittaa järjen prosesseja, ohjaavat ne meitä parhaimmillaan
oikeaan suuntaan ja ”päätäntäavaruuden paikkaan, jossa saamme logiikan
välineet hyötykäyttöön” (Damasio 2001, 12).
Pelkkä järkiperäinen ajattelu ei tee kenestäkään johtajaa. Kyvykäs johtajuus
näkyy siellä, missä sydän ja pää – tunne ja järki – kohtaavat. Albert Einstein on
sanonut: ”Meidän on varottava tekemästä järjestä jumalaamme. Sillä on
tietenkin suuret lihakset, mutta ei persoonallisuutta. Se ei voi johtaa, se voi vain
palvella.” (Goleman ym. 2002, 26-27.)
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3.3.3 Emotionaalinen älykkyys eli tunneäly
Emotionaalinen älykkyys (emotional intelligence) eli tunneäly on käsitteenä
melko uusi, vaikka sitä on ilmiönä tutkittu 1920-luvulta lähtien. Tuolloin E. L.
Thorndike huomasi, että ihmiset eroavat kyvyssään ymmärtää toisia ja toimia
viisaasti ja älykkäästi ihmissuhteissa. Hän otti käyttöön käsitteen sosiaalinen
älykkyys ja määritteli sen kyvyksi ymmärtää ja hallita ihmissuhteita (Thorndike
1920). Sosiaalisen älykkyyden käsite ei kuitenkaan saanut tuolloin kannatusta
yhden faktorin (g-faktori) teoriaan ihastuneilta tutkijoilta. Se leimattiin yleisesti
kyvyksi manipuloida muita ihmisiä (Goleman 1997, 64) ja myös sen
mittaaminen osoittautui vaikeaksi. Robert Thorndiken ja Saul Steinin (1937)
mielestä yritykset mitata sosiaalista älykkyyttä ja kykyä käsitellä ihmissuhteita
pääsääntöisesti epäonnistuivat, koska sosiaalinen älykkyys on ”monien erilaisten
kykyjen ja sosiaalisten tapojen ja asenteiden kompleksinen yhdistelmä”
(Thorndike & Stein 1937, 284).
Yleisälykkyyttä mittaavien testien valta-asemasta huolimatta jaksoi osa
tutkijoista seurata Thorndiken jalanjälkiä. Wechsler (1940, 444-445) totesi, että
älykkääseen käyttäytymiseen ja älykkyystesteihin liittyy non-intellektuaalisia
faktoreita, joita on virheellisesti yritetty eliminoida erilaisista testaustilanteista.
Jotta älykkyyttä voitaisiin arvioida kokonaisuudessaan, olisi Wechslerin mielestä
kehitettävä menetelmiä, joissa myös non-intellektuaaliset, tunteisiin, tahtoon ja
temperamenttiin liittyvät tekijät, voitaisiin tunnistaa ja mitata. Myöhemmin
sosiaalista älykkyyttä on yhä useammin kuvattu persoonallisuuden ja yksilöllisen
käyttäytymisen mallina, jossa ihmisten oletetaan olevan tietoisia itsestään ja siitä
sosiaalisesta maailmasta, missä he elävät. Yksilöt käyttävät tätä tietämystä
hallitakseen tunteitaan ja ohjatakseen käyttäytymistään haluttuja päämääriä
kohti. (Zirkel 2000, 3-20.) Sosiaalista älykkyyttä on pidetty myös edellytyksenä
organisaation ja ihmissuhteiden tehokkaalle johtamiselle (Zaccaro 2002; Bar-On
ym. 2006; Goleman 2006).
Tunneälyteorioiden kehittymisen varsinaisena lähtölaukauksena voidaan pitää
edellisessä luvussa kuvattua Gardnerin (1983) moniälykkyysteoriaa ja sen
persoonallisen älykkyyden aluetta, joka perustuu intrapersoonalliseen
(emotionaaliseen) älykkyyteen sekä interpersoonalliseen (sosiaaliseen)
älykkyyteen. Ensimmäisen laajan teorian tunneälystä esittivät vuonna 1990
Salovey ja Mayer. He määrittelivät tunneälyn tuolloin ”kyvyksi havaita omia ja
muiden tunteita ja emootioita, erotella niitä toisistaan ja käyttää tätä tietoa
oman ajattelunsa ja toimintansa ohjaamiseen” (Salovey & Mayer 1990, 189).
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Myöhemmin Mayer ja Salovey (1997, 10) laajensivat ensimmäistä
määritelmäänsä koskemaan myös tunteiden ymmärtämistä ja analysointia.
Uuden määritelmän mukaan tunneäly sisältää ”kyvyn havaita, arvioida ja
ilmaista tunteita, kyvyn tavoittaa ja/tai tuottaa tunteita edistämään ajattelua,
kyvyn ymmärtää tunteita ja emotionaalista tietoa ja kyvyn säädellä tunteita
edistämään emotionaalista ja intellektuaalista kasvua”. Mayerin ja Saloveyn
(1997) tunneälymalli rakentuu neljästä hierarkkisesti järjestäytyneestä
tunnekyvystä: tunteiden havaitseminen ja ilmaiseminen, tunteiden käyttäminen
ajatteluun, tunteiden ymmärtäminen ja tunteiden reflektiivinen säätely (kuvio 7).

Emotionaalinen
älykkyys

Tunteiden
reflektiivinen
säätely
Tunteiden
ymmärtäminen

Tunteiden
käyttäminen
ajatteluun
Tunteiden
havaitseminen ja
ilmaiseminen

Kuvio 7. Mayerin ja Saloveyn (1997) tunneälymallin neljä osa-aluetta (Mayer,
Caruso & Salovey 2000a)
Tunteiden havaitseminen liittyy kykyyn tunnistaa tunteita sekä itsessä että
muissa ihmisissä: omassa fyysisessä tilassa, omissa tuntemuksissa ja ajatuksissa,
kasvoissa, käyttäytymisessä, äänensävyissä, kuvissa. Tunteiden havaitsemiseen
ja tunnistamiseen liittyy myös kyky ilmaista tunteita ja niihin liittyviä tarpeita.
Tunteiden käyttäminen ajatteluun tarkoittaa kykyä valjastaa tunteet edistämään
erilaisia kognitiivisia kykyjä kuten ajattelua ja ongelmanratkaisua. Mielialalla on
suuri merkitys muun muassa luovaan ja innovatiiviseen ajatteluun.
Tunteiden ymmärtäminen on kyky tajuta tunteiden kieltä ja ymmärtää
monimutkaisia tunteiden välisiä yhteyksiä ja vaihteluita. Tähän liittyy kyky
ymmärtää ja tulkita tunteiden merkityksiä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.
Tunteiden reflektiivisessä säätelyssä on kyse reflektiivisestä kyvystä hallita ja
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säädellä tunnetiloja sekä itsessä että muissa, esimerkiksi hillitsemällä kielteisiä ja
vahvistamalla miellyttäviä emootioita ja tunteita. Tunteiden havaitseminen, eli
tietoisuus omista ja toisten tunteista, on perustana tunteiden käytölle,
ymmärtämiselle ja hallinnalle. (Mayer & Salovey 1997, 10-16; ks. myös Salovey
& Grewal 2005, 281-282.)
Jotta emotionaalinen älykkyys eli tunneäly voitaisiin määritellä todelliseksi
älykkyydeksi, sen on täytettävä Mayerin, Caruson ja Saloveyn (2000a, 267-272)
mukaan kolme keskeistä kriteeriä. Käsitteellinen kriteeri tarkoittaa, että älykkyys
heijastaa mentaalista suorituskykyä, joka on myös operationalisoitavissa ja
mitattavissa. Korrelationaalisen kriteerin mukaan älykkyys kuvaa joukkoa
kykyjä, jotka ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Kehityksellinen kriteeri
tarkoittaa, että älykkyys kehittyy iän ja kokemuksen myötä. Nämä kolme
kriteeriä täyttyvät Mayerin ja Saloveyn tunneälymallissa.
Emotionaalisen älykkyyden pioneereihin lukeutuu myös jo 1980-luvulla aihetta
käsitellyt amerikkalais-israelilainen psykologi Bar-On. Hän tutki emotionaalisen
ja sosiaalisen toiminnan yhteyttä ihmisten psykologiseen hyvinvointiin ja esitti
väitöskirjatutkimuksessaan (1988) älykkyysosamäärälle (Intelligence Quotient,
IQ) emotionaaliseen älykkyyteen liittyvän vastineen tunneälyosamäärä
(Emotional Quotient, EQ) (Bar-On 2004). Vuonna 1997 Bar-On julkisti
tieteellisten standardien ja laajojen kenttätutkimusten pohjalta ensimmäisen
tunneälytestin, EQ-i:n. Sen teoreettisena perustana on Bar-Onin malli
emotionaalisesta ja sosiaalisesta älykkyydestä, josta hän myöhemmin käyttää
nimitystä emotionaalis-sosiaalinen älykkyys (ESI) (Bar-On 2006).
Bar-Onin ajattelun taustalla ovat erityisesti Darwinin (1800-luku), Thorndiken
(1920), Wechslerin (1940) ja Gardnerin (1983) näkemykset. Darwinista tähän
päivään asti useimmat määritelmät emotionaalisesta ja sosiaalisesta älykkyydestä
ovat sisältäneet yhden tai useamman seuraavista avainkomponenteista: a) kyky
tunnistaa, ymmärtää ja ilmaista tunteita ja tuntemuksia, b) kyky ymmärtää
muiden tunteita, c) kyky hallita ja kontrolloida tunteita, d) kyky hallita muutosta,
sopeutua ja ratkaista henkilökohtaisia ja interpersoonallisia ongelmia ja e) kyky
luoda positiivista vaikutusta ja olla motivoitunut. (Bar-On 2004, 115-117.)
Omien tutkimustensa ja edellä mainittujen avainkomponenttien pohjalta Bar-On
(2006, 3) määrittelee emotionaalis-sosiaalisen älykkyyden ”joukoksi
keskinäisessä suhteessa olevia emotionaalisia ja sosiaalisia kompetensseja,
taitoja ja fasilitaattoreita, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin ymmärrämme ja
ilmaisemme itseämme, ymmärrämme toisia ja toimimme heidän kanssaan ja
pystymme selviytymään ympäristön päivittäisistä vaatimuksista ja paineista”.
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Hän jakaa emotionaalisen ja sosiaalisen älykkyyden osatekijät viiteen
pääalueeseen ja viiteentoista osatekijään:
1. Intrapersoonalliset kyvyt (itsetuntemus, omien tunteiden tiedostaminen,
vakuuttavuus, itsenäisyys, itsensä toteuttaminen)
2. Interpersoonalliset
kyvyt
(empaattisuus,
sosiaalinen
vastuu,
vuorovaikutustaidot)
3. Sopeutumiskyky (todellisuudentaju, joustavuus, ongelmanratkaisutaidot)
4. Paineensietokyky (stressinsieto, impulssien hallinta)
5. Yleinen hyvinvointi (optimismi, onnellisuus).
Jatkotutkimustensa kautta Bar-On on löytänyt viidestätoista osatekijästä
kymmenen emotionaalis-sosiaalisen älykkyyden pääfaktoria: itsetuntemus,
omien
tunteiden
tiedostaminen,
vakuuttavuus,
empaattisuus,
vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky, impulssien hallinta, todellisuudentaju,
joustavuus ja ongelmanratkaisutaidot. Bar-Onin mallin viisi muuta faktoria
(optimismi, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, itsenäisyys ja sosiaalinen vastuu)
toimivat
emotionaalisesti
ja
sosiaalisesti
älykkään
käyttäytymisen
fasilitaattoreina. (Bar-On 2000, 363-386; 2006, 7-8.)
Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtäminen ja omien
tunteiden ja ajatusten rakentava ilmaiseminen ovat Bar-Onin (2006) mukaan
emotionaalis-sosiaalisen älykkyyden perusta. Interpersoonallisella tasolla
emotionaalis-sosiaalinen älykkyys merkitsee kykyä tiedostaa toisten tunteet ja
tarpeet sekä kykyä luoda ja ylläpitää yhteistyökykyisiä, rakentavia ja tyydyttäviä
ihmissuhteita. Viime kädessä emotionaalisesti ja sosiaalisesti älykkäässä
toiminnassa on kysymys henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ympäristömuutoksen
tehokkaasta johtamisesta: äkillisten tilanteiden realistisesta ja joustavasta
hallinnasta, ongelmien ratkaisemisesta ja päätöksenteosta.
Maailmanlaajuisesti tunnetuksi tunneälyn teki Goleman vuonna 1995
ilmestyneessä kirjassaan ”Emotional Intelligence”. Siinä hän tarkasteli
kansantajuisesti monin esimerkein tunteiden ja tunneälyn merkitystä työssä ja
päivittäisessä elämässä ja jakoi tunneälyn Saloveyn ja Mayerin (1990)
määritelmän pohjalta viiteen osa-alueeseen: 1) omien tunteiden tiedostaminen, 2)
tunteiden hallitseminen, 3) motivaation löytäminen, 4) muiden tunteiden
havaitseminen ja 5) ihmissuhteiden hoito (Goleman 1995; 1997, 65-66). Tämän
best selleriksi nousseen kirjan ensisijaisena tarkoituksena ei ollut tuoda
tunneälytutkimukseen uutta tietoa ja teoriaa, vaan tehdä tunneälyn käsitettä ja
sen sisältöä tunnetuksi (Goleman 2001a, 5).
Oman kompetenssipohjaisen tunneälymallinsa Goleman esitteli kolme vuotta
myöhemmin tarkastellessaan tunneälyn ja tunnetaitojen merkitystä työelämässä
Hänen mukaansa emotionaalinen älykkyys eli tunneäly tarkoittaa ”kykyä havaita
tunteita sekä itsessä että muissa, motivoitua ja hallita tehokkaasti sekä omia
tunnetiloja että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita” (Goleman 1998a, 375).
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Tunnetaito (emotional competence) on puolestaan ”opittu, tunneälyyn perustuva
kyky, jonka ansiosta ihminen pystyy työssään tavallista parempiin suorituksiin”
(Goleman 1998a, 28). Hyvä tunneäly ei yksistään takaa, että ihminen on oppinut
työssä menestymiseen tarvittavat tunnetaidot. Se tarkoittaa vain, että hänellä on
potentiaalia oppia ne. (Emmerling & Goleman 2003, 16-17; Goleman 1998a, 29;
vrt. Saarni 2000.)
Golemanin (1998a, 30-34) ensimmäinen malli sisälsi persoonallisten ja
sosiaalisten taitojen kompetenssialueet, näiden viisi osa-aluetta ja
kaksikymmentäviisi tunnetaitoa:
1. Persoonallinen kompetenssi (personal competence)
• itsetietoisuus
(emotionaalinen
itsetietoisuus,
itsearviointi,
itseluottamus)
• itsehallinta
(itsekontrolli,
luotettavuus,
vastuunkantokyky,
sopeutumiskyky, innovatiivisuus)
• motivoituminen
(kunnianhimo,
sitoutuminen,
aloitteellisuus,
optimismi)
2. Sosiaalinen kompetenssi (social competence)
• empatia (kyky ymmärtää muita, kyky kehittää toisia, palvelualttius,
erilaisuuden hyödyntäminen, yhteisötuntemus )
• sosiaaliset kyvyt (vaikutusvalta, kommunikointikyky, taito hallita
konflikteja, ihmisten johtamistaito, kyky käynnistää muutoksia, taito
solmia suhteita, yhteistyötaito, tiimityötaidot).
Goleman painotti tunneälyn ja tunnetaitojen merkitystä työelämässä, erityisesti
johtotehtävissä, menestymiselle (Goleman 1998a; 1998b; 2000) ja jatkoi
kompetenssipohjaisen tunneälymallinsa ja siihen liittyvän mittarin (ECI)
kehittämistä
yhdessä
alan
tutkijoiden,
erityisesti
työelämän
kompetenssitutkimuksissa ansioituneen Boyatzisin kanssa. Viiden osa-alueen
tunneälymalli tiivistyi neljään (itsetietoisuus, oman toiminnan johtaminen,
sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhdejohtaminen) ja osa-alueiden sisältämien
kompetenssien määrä väheni kahdestakymmenestäviidestä kahteenkymmeneen.
Osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja rakentuvat hierarkkisesti
toinen toistensa varaan. (Boyatzis, Goleman & Rhee 2000; Goleman 2001b.)
Goleman, Boyatzis ja McKee (2002) ottivat jatkotutkimusten kohteeksi
emotionaalisen älykkyyden johtamiskompetenssit (EI leadership competencies).
ja jakavat ne sitä edeltäneen Golemanin (2001b) tunneälymallin mukaisiin
neljään kompetenssialueeseen: itsetietoisuus, oman toiminnan johtaminen,
sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhdejohtaminen. Osa-alueet rakentuvat yhteensä
18 (aikaisemmin 20) erilaisesta tunneälyn johtamiskompetenssista. (Goleman
ym. 2002, 37-52.) Käsittelen emotionaalisen älykkyyden johtamiskompetensseja
eli esimiehen tunneälytaitoja ja niiden sisältöä tarkemmin seuraavassa luvussa.
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Edellä kuvatut Mayerin ja Saloveyn, Bar-Onin ja Golemanin tunneälyteoriat ovat
kolme tärkeintä ja eniten keskustelua herättänyttä tunneälyn lähestymistapaa,
joilla on joitakin yhtäläisyyksiä, mutta myös monia eroja. Saarinen (2007, 44)
kuvaa väitöskirjassaan Carusoa (2004) mukaillen selkeästi taulukkomuodossa
näiden kolmen lähestymistavan keskeisiä taustateoreettisia eroja (taulukko 2).

Taulukko 2. Tunneälyn lähestymistavat (Caruso 2004; Saarinen 2007)

Näkökulma tunneälyyn
Älykkyyden laji
(Mayer ja Salovey)
Piirre, ominaisuus
(Bar-On)
Kompetenssi
(Goleman)

Kiinnostuksen kohde
Emotionaalisen
informaation älykäs
hyödyntäminen
Sopeutumiseen ja
selviytymiseen liittyvät
piirteet ja ominaisuudet
Opitut taidot ja
kompetenssit tehokkaan
toimintatavan taustalla

Kytköksissä
Yleis- tai standardiälykkyysmalleihin
Persoonallisuus- ja
piirreteorioihin
Työelämän
kompetenssimalleihin

Druskat, Sala ja Mount (2006) toteavat tutkijoiden erilaisella taustalla ja
erilaisilla intresseillä olevan vaikutuksensa tunneälyn lähestymistapoihin.
Mayerin ja Saloveyn teoria perustuu näkemykseen tunneälystä älykkyyden
lajina. Bar-Onin tunneälymalliin on vaikuttanut hänen kiinnostuksensa
persoonallisuuteen, elämässä menestymiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin.
Golemanin ja Boyatzisin teoria on Druskatin ym. (2006) mukaan kehittynyt
heidän mielenkiinnostaan niitä kompetensseja kohtaan, jotka tukevat
työelämässä menestymistä. Sekä Goleman että Boyatzis työskentelivät
aikaisemmin
McClellandin
(1973)
käynnistämien
ja
johtamien
kompetenssitutkimusten parissa.
Golemanin tunneälyteoria pohjautuu erityisesti työsuoritusten kontekstiin, mikä
erottaa sen Mayerin ja Saloveyn (1997) sekä Bar-Onin (2000) malleista.
Golemanin mallin taustalla on sosiaalisiin ja emotionaalisiin kompetensseihin
perustuva suoritusteoria. Kompetenssipohjainen lähestymistapa korostaa niiden
kompetenssien tunnistamista, joita voidaan käyttää ennustamaan työssä ja
erityisesti johtamisessa menestymistä. (Emmerling & Goleman 2003, 17; ks.
myös Boyatzis 1982; Goleman 2001b; McClelland 1973.)
Mayer, Caruso ja Salovey (2000a, 268-269; Caruso ym. 2002) jakavat
tunneälymallit kykypohjaisiin malleihin (ability models), joihin Mayerin ja
Saloveyn teoria kuuluu, ja sekoitettuihin malleihin (mixed models), joihin he
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luokittelevat Bar-Onin (2000) ja Golemanin (1998a) teoriat. Myös Day (2004,
246-247) pitää erityisesti tunneälytutkimuksen kannalta hyödyllisenä
kykypohjaisen tunneälyn ja sekoitetun tunneälyn (tunneälyn piirremallin)
erottamista toisistaan. Bar-Onin (2006, 11) mielestä tunneälymallien kahtiajako
on hyödytöntä. Kaikkia tunneälymalleja voidaan pitää hänen mukaansa
”sekoitettuina”, koska ne ovat ainakin jossain määrin yhteydessä sekä
kognitiiviseen älykkyyteen että persoonallisuuden piirteisiin.
Kaikki kolme keskeisintä tunneälymallia on operationalisoitu (EQ-i, MSCEIT,
ECI). Näistä Bar-Onin EQ-i (The Bar-On Emotional Quotient Inventory) on
ensimmäinen ja laajimmalle levinnyt tunneälyä mittaava testi. Se syntyi yli 17
vuoden kehitystyön tuloksena ja on käännetty kymmenille kielille. EQ-i on
itsearviontityökalu, joka mittaa erityisesti emotionaalisesti ja sosiaalisesti
kompetenttia käyttäytymistä. Se pohjautuu Bar-Onin emotionaalisen ja
sosiaalisen älykkyyden malliin, sen viiteen pääalueeseen (intrapersoonalliset
taidot, interpersoonalliset taidot, sopeutumiskyky, stressinsietokyky ja yleinen
hyvinvointi) ja viiteentoista osatekijään (taidot ja fasilitaattorit). EQ-i sisältää
133 lyhyttä lausetta, joihin vastataan 5-portaisella asteikolla (1 = harvoin tai ei
lainkaan totta minun kohdallani, 5 = hyvin usein totta minun kohdallani). (BarOn 2004, 118-119; 2006, 4-5.)
MSCEIT (The Mayer-Salovey-Caruso Intelligence Test) on paranneltu versio
vuonna 1999 julkaistusta monifaktorisesta MEIS:sta (ks. Mayer ym. 2000b).
Se kehitettiin mittamaan Mayerin ja Saloveyn (1997) tunneälyn neljän osaalueen (tunteiden havaitseminen, käyttäminen, ymmärtäminen ja säätely) mallia.
Mayer ja Salovey (1997, 16-17) pitävät tunneälymallinsa operationalisoinnisssa
tärkeänä kykyjen suoraa (tehtävä- ja suorituspohjaista) mittaamista.
Tunneälytaitojen itsearviointi on heidän mielestään epäluotettavaa. (ks. myös
Lopes, Côté & Salovey 2006, 58-60; Salovey & Grewal 2005, 282.)
MSCEIT-kykytesti sisältää 141 osiota ja jakaantuu rakenteellisesti neljään
tasoon: 1) kokonaistunneälyosaaminen, 2) pääaluekohtainen, 3) osaaluekohtainen ja 4) tehtäväkohtainen tunneälyosaaminen. Elämyksellisellä
tunneälyn pääalueella keskitytään tunteiden havaitsemiseen ja käyttöön
ajattelussa ja strategisella alueella tunteiden ymmärtämiseen ja reflektiiviseen
säätelyyn. Osa-alueita mitataan erilaisilla tehtävillä, joissa testattavien tulee
arvioida omien tunteittensa pohjalta sekä visuaalisia että verbaalisia ärsykkeitä.
Tehtäväosioiden mitta-asteikot vaihtelevat 1-5:een ja a:sta e:hen. (Brackett &
Salovey 2004; Saarinen 2007, 101-104; Salovey & Grewal 2005, 282-285.)
ECI (The Emotional Competency Inventory) on 360 asteen mittausväline, joka
perustuu Boyatzisin vuonna 1991 kehittämään itsearviointimittariin (SelfAssesment Questionnaire, SAQ) ja Golemanin (1998a) tunneälymallin
kompetensseihin. Sen kehittämiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi myös
McClellandin yli 20 vuoden kompetenssitutkimukset. Mittarilla on hyvä
reliabiliteetti ja rakennevaliditeetti ja se on näyttänyt monien tutkimusten
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perusteella ennustavan hyvin työssä menestymistä. (Boyatzis, Goleman & Rhee
2000; Boyatzis & Sala 2004; Sala 2002.)
ECI-2 syntyi Boyatzisin, Salan ja Golemanin yhteistyön tuloksena vuonna 2001
vastaamaan Golemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) uudistamaa
tunneälymallia (kuvio 8). Uusi mittari oli edelleen 360 asteen arviointityökalu,
mutta vastattavien väittämien määrää vähennettiin ECI:n 110:stä 72:een ja
arvioitavien kompetenssien määrää neljällä osa-alueella kahdestakymmenestä
kahdeksaantoista. Asteikkoa muutettiin seitsemänportaisesta asteikosta
viisiportaiseksi (1 = ei koskaan, 5 = johdonmukaisesti). (Boyatzis & Sala 2004,
155-176; Sala 2002, 45-50.)
Boyatzis ja Sala (2004) uskovat, että ECI mittaa pääosin erilaisia tunneälyn
aspekteja kuin MSCEIT ja EQ-i. Vaikka vertailutietoa ei ole toistaiseksi ollut
saatavilla, uskovat tutkijat, ettei ECI:n ja MSCEIT:n välillä ole suurtakaan
korrelaatiota odotettavissa. ECI:n ja EQ-i:n välillä voi ilmetä moniakin
yhtymäkohtia, jos molempien mittareiden osalta käytetään 360 asteen
arviointitapaa. ECI:n hyvä itsetuntemus, emotionaalinen itsetietoisuus,
vaikutusvalta, empaattisuus, ihmissuhdejohtamisen osa-alue, sopeutumiskyky,
itsekontrolli ja optimismi ovat kompetensseja, joille tutkijat olettavat löytyvän
positiivista korrelaatiota Bar-Onin EQ-i:n vastaavien osatekijöiden kanssa.
Tunneälytutkimus on vielä nuorta ja keskeiset tunneälyteoriat ovat olleet
voimakkaankin kritiikin kohteena. Matthews, Zeidner ja Roberts (2002) pitävät
käsitettä emotionaalinen älykkyys enemmän myyttinä kuin tieteenä. Heidän
käsityksensä on, että erityisesti sekoitettujen tunneälymallien kyvyillä on selvä
yhteys tunnettuihin persoonallisuuspiirteisiin (mm. the Big Five Model).
Matthews ym. epäilevät, voiko emotionaalista älykkyyttä pitää lainkaan omana
älykkyyden lajinaan, ja näkevät kaikissa julkaistuissa tunneälytesteissä vakavia
puutteita. Heidän mielestään eniten heikkouksia liittyy sekoitettujen
tunneälymallien (piirremallien) itsearviointimittareihin. (Matthews ym. 2002,
513-549; ks. myös MacCann, Matthews, Zeidner & Roberts 2004.)
Golemanin alkuperäistä (1995) tunneälymallia Matthews ym. (2002, 10-15)
pitävät populistisena ja epätieteellisenä. Heidän mielestään tämä malli sisältää
lähes minkä tahansa persoonallisuuden piirteen, joka ei kuulu kognitiiviseen
älykkyyteen. Goleman (2001a) puolustaa malliaan siihen kohdistuneelta
kritiikiltä ja toteaa, että hänen ensimmäisen kirjansa (1995) tarkoituksena oli
tunneälykäsitteen tunnetuksi tekeminen, ei tunneälyteorian luominen. Myös BarOnin (2000; 2004) tunneälymalli saa osansa kritiikistä. Se näyttää Zeidnerin ym.
(2004, 373-374) mielestä sulkevan pois tunteiden hallintaan myötävaikuttavia
kognitiivisia taitoja, mutta sisällyttää tunneälyyn sellaiset ilmeisen kognitiiviset
kyvyt kuin ongelmanratkaisun ja todellisuudentajun. (ks. myös Hedlund &
Sternberg 2000, 146-149.)
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Boyatzis ja Sala (2004) kritisoivat Mayerin, Caruson ja Saloveyn (2000a)
määrittelemiä älykkyyden kriteereitä erityisesti siitä, ettei niihin ole sisällytetty
emotionaalisen älykkyyden yhteyttä arjen käyttäytymiseen ja työelämässä
menestymiseen. Jotta tunneäly voidaan luokitella älykkyydeksi, on sillä oltava
heidän mukaansa yhteys elämän ja työn tuotoksiin sekä ihmisen
neuroendokriiniseen toimintaan. Tunneälymallin on myös erottava riittävästi
muista persoonallisuus-konstruktioista, jotta se voi tuoda lisäarvoa ihmisen
persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseen.
Meillä Suomessa Åhman (2003, 130-133) pitää tunneälyn käsitemäärittelyä
ongelmallisena ja sekavana. Hän käyttää henkisestä oman itsensä johtamisesta
käsitettä oman mielen johtaminen ja tarkoittaa sillä ajatusten (kognitiot),
tunteiden (affektit) ja tahdon (konaatiot) ohjaamista. Mallin affektiivinen puoli
perustuu Gardnerin (1983) intra- ja interpersoonallisen älykkyyden teoriaan.
Intrapersoonallinen älykkyys ilmenee mallissa myönteisenä minäkäsityksenä ja
hyvänä itsetuntemuksena ja interpersoonallinen älykkyys myönteisenä
ihmiskäsityksenä ja vuorovaikutuksena. Oikeanlainen oman mielen johtaminen
antaa Åhmanin mukaan yksilölle mahdollisuudet tasapainoiseen elämään ja
tehokkuuteen ja tyytyväisyyteen muuttuvassa postmodernissa työelämässä.
Erilaisista lähestymistavoista huolimatta kaikkiin tunneälyteorioihin liittyy halu
ymmärtää ja mitata kykyjä ja piirteitä, jotka auttavat tunnistamaan ja
säätelemään tunteita itsessämme ja muissa. Jokainen teoria (kolme tärkeintä:
Bar-On 1997; 2006; Goleman 1995;1998; 2002; Mayer & Salovey 1990;1997)
on lisännyt parempaa ymmärtämystä taitojen, piirteiden ja kykyjen liittymisestä
emotionaaliseen älykkyyteen. Vaikka määritelmät vaihtelevat, ne ovat
pikemminkin täydentäviä kuin vastakkaisia. Kaikki tunneälyteoriat yrittävät
ymmärtää, miten ihmiset havaitsevat, ymmärtävät, käyttävät hyväkseen ja
johtavat tunteita tukeakseen yksilöllistä tehokkuutta. (Emmerling & Goleman
2003, 6-12; Geher & Renstrom 2004, 6-7.)
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tunneälytaitoja osana johtamiskompetensseja
sekä niiden tärkeyttä ja oppimis- ja kehittämistarvetta ikäjohtamisessa
Golemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) mallin pohjalta. Mallin sisältämillä
tunneälytaidoilla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus organisaation
ilmapiiriin, toiminnan tehokkuuteen ja tuloksiin. Tämän tutkimuksen tavoitteiden
kannalta on keskeistä myös se, että tunneälyyn perustuvat johtamiskompetenssit
eivät ole synnynnäisiä vaan opittavissa olevia taitoja.
Tunneälyllä (emotional intelligence) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kykyä
havaita tunteita sekä itsessä että muissa ja hallita tehokkaasti sekä omia että
ihmissuhteisiin liittyviä tunnetiloja (Goleman 1998a, 375; 2001a, 14).
Tunneälytaito (emotional intelligence competency) on tunneälyyn perustuva
kyky tunnistaa, ymmärtää ja käyttää itseä ja muita koskevaa tunneinformaatiota
tavalla, joka johtaa tehokkaisiin ja korkeatasoisiin työsuorituksiin (Boyatzis &
Sala 2004, 149; Goleman 1998a, 28).
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3.3.4 Emotionaalisen älykkyyden johtamiskompetenssit - esimiehen
tunneälytaidot
Tunteisiin liittyvä tehtävä on Golemanin ym. (2002, 5-6) mielestä alkuperäisin ja
tärkein johtajuuden alue. Kun johtajan toiminta, viestintä ja käyttäytyminen
edistävät positiivisten tunteiden syntymistä, se saa esiin jokaisen parhaat kyvyt.
Tätä vaikutusta Goleman ym. kutsuvat resonanssiksi. Kun johtamistapa saa
aikaan negatiivisia tunteita, se levittää organisaatioon dissonanssia eli
musiikkitermein kuvattuna riitasointua ja epävireisyyttä. Avainasia, jolla
resonanssia rakennetaan, ovat tunneälyyn liittyvät johtamiskompetenssit. (ks.
myös Boyatzis & McKee 2005.)
Goleman ym. (2002) kutsuvat johtamisessa ja esimiestyössä tarvittavia
tunneälytaitoja emotionaalisen älykkyyden johtamiskompetensseiksi. He jakavat
emotionaalisen älykkyyden kuvion 8 mukaisesti neljään kompetenssialueeseen:
itsetietoisuus, oman toiminnan johtaminen, sosiaalinen tietoisuus sekä
ihmissuhdejohtaminen. Kaksi ensimmäistä kompetenssialuetta edustavat
henkilökohtaisia tunneälytaitoja (persoonallinen kompetenssi) ja määrittävät sen,
miten johtaja hallitsee itseään. Kaksi jälkimmäistä kompetenssialuetta edustavat
puolestaan sosiaalisia tunneälytaitoja (sosiaalinen kompetenssi) ja määrittävät
sen, miten hän hallitsee ihmissuhteita. Golemanin ym. (2002) mallin neljä osaaluetta sisältävät yhteensä kahdeksantoista emotionaalisen älykkyyden
johtamiskompetenssia. (ks. myös Ruohotie & Honka 2003)
Emotionaalinen
älykkyys

Itsetietoisuus

Oman toiminnan
johtaminen

Sosiaalinen
tietoisuus

Ihmissuhdejohtaminen

Kannustavuus
Emotionaalinen
itsetietoisuus

Hyvä
itsetuntemus

Itsekontrolli
Läpinäkyvyys

Empaattisuus

Organisaatiotuntemus

Sopeutumiskyky
Itseluottamus

Suorituskyky

Palvelualttius

Vaikutusvalta
Kyky kehittää
toisia
Kyky
käynnistää
muutoksia

Aloitteellisuus

Taito hallita
konflikteja

Optimismi

Ryhmä- ja
yhteistyötaito

Kuvio 8. Golemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) jäsentely emotionaalisen
älykkyyden johtamiskompetensseista
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Itsetietoisuudella tarkoitetaan omien tunteiden, omien vahvuuksien ja
heikkouksien sekä omien arvojen ja motiivien ymmärtämistä. Henkilöt, joilla on
hyvä itsetietoisuus, eivät ole itselleen liian kriittisiä eivätkä myöskään
epärealistisen toiveikkaita. He ovat rehellisiä sekä itselleen että muille ja
pystyvät jopa nauramaan omille inhimillisille heikkouksilleen. Itsetietoisuus
edellyttää hyvältä johtajalta emotionaalista itsetietoisuutta, hyvää itsetuntemusta
ja itseluottamusta. (Goleman ym. 2002, 40-45; ks. myös Goleman 1998b, 84.)
Emotionaalinen itsetietoisuus tarkoittaa omien tunteiden ja niiden vaikutusten
tunnistamista (Boyatzis & Sala 2004, 154). Omista tunteistaan tietoinen esimies
on herkkä sisäisille viesteille ja tunnistaa, kuinka hänen tunteensa vaikuttavat
häneen ja hänen työsuoritukseensa. Hän kunnioittaa johtavia arvoja, hahmottaa
laajasti monimutkaisia tilanteita ja löytää usein vaistonvaraisesti parhaan
toimintatavan. Hän on myös ennakkoluuloton ja aito ja kykenee puhumaan
avoimesti omista tunteistaan ja visioistaan. (Goleman ym. 2002, 253.)
Hyvä itsetuntemus edellyttää omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemista
(Boyatzis & Sala 2004, 154). Esimies, jolla on hyvä itsetuntemus, tietää omat
rajoituksensa ja vahvuutensa ja suhtautuu huumorilla itseensä. Hän on avoin
jatkuvalle oppimiselle ja ottaa mielellään vastaan rakentavaa kritiikkiä ja
palautetta. Hyvä itsetuntemus auttaa häntä tunnistamaan, milloin hänen tulee
pyytää apua ja miltä osin hänen tulee kehittää johtamistaitojaan. (Goleman ym.
2002, 253-254.) Hyvä itsetuntemus oli Boyatzisin (1982) johtamiskompetensseja
tarkastelevassa tutkimuksessa erinomaisten työsuoritusten perusta (Goleman
2001b, 32).
Itseluottamus sisältää vahvan omanarvontunteen ja luottamuksen omiin kykyihin
(Boyatzis & Sala 2004, 154). Itseensä luottava ja kykynsä tunteva esimies pystyy
tuomaan esille vahvuutensa. Hän tarttuu mielellään haasteellisiin tehtäviin ja
uskoo selviytyvänsä niistä. Itsevarmuutensa vuoksi hän erottuu ryhmästä.
(Goleman ym. 2002, 254.) Itseluottamuksen vaikutus hyviin työsuorituksiin on
osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Boyatzisin (1982) tutkimuksen mukaan vahva
itseluottamus on yksi tekijä, joka erottaa parhaat johtajat ja esimiehet
keskimääräisistä suoriutujista. (ks. Goleman 2001b, 32.)
Oman toiminnan johtaminen viittaa kykyyn johtaa ja hallita yksilön sisäisiä
tunnetiloja, impulsseja ja resursseja (Boyatzis & Sala 2004, 154). Johtajan ja
esimiehen pitää kyetä johtamaan omaa toimintaansa ja omia tunteitaan
saavuttaakseen päämääränsä. Jos esimies ei tunnista omia tunteitaan, ei hän voi
niitä johtaa. Oman toiminnan johtaminen on tärkeää myös kilpailusyistä. Johtajat
ja esimiehet, jotka hallitsevat tunteitaan, pystyvät säilyttämään toimintakykynsä
ja auttamaan myös organisaatioitaan selviytymään kovenevan kilpailun ja
kiihtyvän muutoksen keskellä. Oman toiminnan johtaminen edellyttää vahvaa
itsekontrollia, läpinäkyvyyttä, sopeutumiskykyä, suorituskykyä, aloitteellisuutta
ja optimismia. (Goleman ym. 2002, 45-47.)
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Itsekontrolli tarkoittaa repivien ja hajottavien tunteiden ja impulssien
hallitsemista (Boyatzis & Sala 2004, 154; Goleman 2001b, 32). Vahva
itsekontrolli auttaa esimiestä hallitsemaan tunteitaan ja kanavoimaan niitä
hyödyllisellä tavalla. Hän pysyy rauhallisena ja kykenee ajattelemaan
selväjärkisesti stressaavissa tilanteissa ja kriisin aikana. Hän hallitsee itsensä
myös erilaisissa näyttötilanteissa (Goleman ym. 2002, 254.) Parhaimpiin
tuloksentekijöihin kuuluivat Boyatzisin (1982) tutkimuksessa sellaiset johtajat ja
päälliköt, jotka pystyivät tasapainottamaan tarmokkuutensa ja kunnianhimonsa
emotionaalisen itsekontrollin kanssa (Goleman 2001b, 33).
Läpinäkyvyys merkitsee rehellisyyttä, lahjomattomuutta ja luotettavuutta
(Boyatzis & Sala 2004, 154; Goleman ym 2002, 39). Tunteiden, käsitysten ja
toimintojen ilmaiseminen luontevasti ja avoimesti tekee esimiehestä rehellisen ja
lahjomattoman. Henkilöstölle syntyy tunne, että häneen voi luottaa. Esimies
hyväksyy omat heikkoutensa ja virheensä ja elää oman arvomaailmansa
mukaisesti. Hän puuttuu myös ympärillä ilmenevään epäeettiseen käytökseen.
(Goleman ym. 2002, 47, 254.) Läpinäkyvyyden kompetenssista käytettiin
Golemanin (1998a; 2000; 2001b) aikaisemmissa tunneälymalleissa nimitystä
luotettavuus (trustworthiness).
Sopeutumiskyky tarkoittaa joustavuutta muutosten käsittelyssä (Boyatzis & Sala
2004, 154). Sopeutumiskykyinen esimies kykenee mukautumaan erilaisiin
vaatimuksiin kadottamatta tavoitettaan tai energisyyttään ja pystyy
työskentelemään
myös
epävakaissa
olosuhteissa
ja
epävarmoissa
organisaatioissa. Hän sopeutuu joustavasti uusiin haasteisiin ja pystyy
uusiutumaan muuttuvan työelämän vaatimusten mukaan. (Goleman ym. 2002,
254.)
Suorituskyky perustuu pyrkimykseen ja tahtoon parantaa suorituksiaan
vastaamaan korkeaa henkilökohtaista vaatimustasoa (Boyatzis & Sala 2004, 154;
Goleman ym. 2002, 39). Esimies, jolla on hyvä suorituskyky ja korkeat
henkilökohtaiset standardit, pyrkii jatkuvaan suoritusten parantamiseen ja vaatii
samaa myös toisilta. Hän asettaa mitattavissa olevia haasteellisia tavoitteita ja
ottaa laskelmoituja riskejä. Suorituskyvyn perustana on halu jatkuvasti oppia – ja
opettaa myös muita – tekemään asioita entistä paremmin. (Goleman ym. 2002,
254.)
Aloitteellisuus merkitsee valmiutta tarttua avautuviin mahdollisuuksiin (Boyatzis
& Sala 2004, 154). Aloitteellinen esimies uskoo voivansa vaikuttaa oman
elämänsä kulkuun. Hän tarttuu avautuviin mahdollisuuksiin – tai luo niitä –
mieluummin kuin jää paikalleen odottelemaan. Hän on valmis kokeilemaan
rajojaan ja ottamaan vastuun toiminnan kehittämisestä. (Goleman ym. 2002,
255.) Esimiehet, joilta puuttuu aloitteellisuutta, ovat pikemminkin reaktiivisia
kuin proaktiivisia. Heiltä puuttuu kaukonäköisyyttä, joka voi olla kriittinen tekijä
viisaiden ja huonojen päätösten erottamisessa. (Goleman 2001b, 34.)
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Optimismi on kyky nähdä asiat ja tulevaisuus positiivisessa valossa (Boyatzis &
Sala 2004, 154). Optimistinen esimies näkee vastoinkäymisissä mieluummin
mahdollisuuksia kuin uhkia. Hän tulkitsee toisia ihmisiä positiivisesti ja odottaa
myös heidän tekevän parhaansa. Hänen mielestään tulevaisuuden muutokset
avaavat mahdollisuuksia parempaan kehitykseen. (Goleman ym. 2002, 255.)
Optimismi on Golemanin (2001b, 33) mukaan suorituskyvyn avaintekijä.
Sosiaalinen tietoisuus on tunneälyn osa-alue, jota esimies tarvitsee pystyäkseen
aistimaan ja kokemaan yksilön ja ryhmän tunnetiloja ja ymmärtämään heidän
tarkoitusperiään.
Sosiaaliseen
tietoisuuteen
kuuluvat
empaattisuus,
organisaatiotuntemus ja palvelualttius. (Goleman ym. 2002, 48-50.)
Empaattisuus tarkoittaa tunnetilojen ja näkökantojen aistimista ja aktiivista
mielenkiintoa muiden ajatuksia kohtaan (Boyatzis & Sala 2004, 154).
Empaattinen, eläytymiskykyinen esimies pystyy aistimaan ja kokemaan
henkilöstön tunnetiloja. Hän kuuntelee toisia ihmisiä tarkkaavaisesti ja pystyy
ymmärtämään myös heidän näkökulmiaan. Empaattinen esimies hyväksyy
erilaisuuden ja tulee toimeen erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien
ihmisten kanssa. (Goleman ym. 2002, 255.) Empaattisuus edellyttää
itsetietoisuutta: esimies voi ymmärtää muiden tuntemuksia ja tarkoitusperiä vain
omien tunteidensa tiedostamisen kautta (Goleman 2001b, 34).
Organisaatiotuntemus viittaa kykyyn tunnistaa organisaation tunnevirtoja,
valtasuhteita ja päätöksentekoverkostoja (Boyatzis & Sala 2004, 154; Goleman
ym. 2002, 39). Organisaatiota hyvin tunteva esimies havaitsee tärkeät sosiaaliset
verkostot ja tunnistaa keskeiset valtasuhteet. Hän ymmärtää työtehtävien hoitoon
liittyviä ”poliittisia” voimia organisaatiossaan samoin kuin henkilöstön
yhteistyötä määrittäviä arvoja ja julkilausumattomia ohjeita ja sääntöjä.
(Goleman ym. 2002, 255.) Ryhmän sosiaalisten suhteiden ymmärtäminen
edellyttää organisaatiotason sosiaalista tietoisuutta (Goleman 2001b, 34).
Palvelualttius on asiakkaan tarpeiden ennakointia, tunnistamista ja tyydyttämistä
(Boyatzis & Sala 2004, 159; Goleman ym. 2002, 39). Palvelualtis esimies
panostaa asiakkaisiin ja on asiakkaiden tavoitettavissa. Hän huolehtii siitä, että
asiakkaiden kanssa suoraan kosketuksissa olevat voivat hoitaa asiakassuhteitaan,
seuraa tarkoin asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa, että asiakas saa mitä tarvitsee.
(Goleman ym. 2002, 255.) Laajemmassa merkityksessä palvelualttius koskee
myös sisäisiä asiakkuuksia: kaikki esimiehen työtoverit ja alaiset ovat asiakkaita,
jotka tarvitsevat tuekseen palvelualtista esimiestä (ks. Goleman 1998, 180).
Ihmissuhdejohtaminen, joka on neljäs tunneälyn kompetenssialue, sisältää
johtajuuden näkyvimmät työkalut: kannustavuuden, vaikutusvallan, kyvyn
kehittää toisia, kyvyn käynnistää muutoksia, taidon hallita konflikteja sekä
ryhmä- ja yhteistyötaidon. Ihmissuhdetaidot antavat johtajalle ja esimiehelle
mahdollisuuden panna tunneälytaitonsa töihin. (Goleman ym. 2002, 51-52.)

87

Kannustavuus on yksilöiden ja ryhmien innostamista ja suunnan näyttämistä
(Boyatzis & Sala 2004, 154). Kannustava esimies virittää innostusta, luo
resonanssia ja saa ihmiset työskentelemään tehokkaasti yhteisen vision ja
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on Golemanin ym. (2002, 51)
mukaan johtajuuden perustehtävä. Kannustava esimies ja johtaja osaa myös
luoda mielekkyyttä päivittäisiin tehtäviin ja osoittaa omalla toiminnallaan, mitä
edellyttää muilta. (Goleman ym. 2002, 255-256; ks. myös Boyatzis & McKee
2005, 162-164.)
Vaikutusvalta sisältää taidon käyttää tehokkaita keinoja ihmisten
vakuuttamiseksi (Boyatzis & Sala 2004, 154). Oikealla tavalla valtaa käyttävä
esimies osaa vedota kanssaihmisiin ja saa avainhenkilöiden hyväksymisen
päätöksilleen ja tukiverkon aloitteilleen. Hän pystyy myös puhumaan
vakuuttavasti. (Goleman ym. 2002, 256.) Vaikutusvaltaisen esimiehen keinoihin
kuuluvat esimerkiksi mielikuvien hallinta, järkisyihin ja tosiseikkoihin
vetoaminen, dramaattiset väitteet ja toimenpiteet ja oleellisten tietojen
korostaminen (Goleman 1998, 200-202; 2001b, 35).
Kyky kehittää toisia perustuu muiden kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja
kykyjen tukemiseen (Boyatzis & Sala 2004, 154). Esimies, jolla on kyky kehittää
toisia, auttaa työntekijöitään kehittymään ja ymmärtää näiden tavoitteita,
vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tarjoaa tehtäviä, jotka ovat haastavia ja
kehittävät henkilön taitoja, ja antaa oikea-aikaista ja rakentavaa palautetta.
Kehittävä esimies on luontainen mentori tai valmentaja. (Goleman ym. 2002,
256; ks. myös Goleman 1998a, 173-178.)
Kyky käynnistää muutoksia liittyy johtajan kompetenssiin toimia muutosten
katalysaattorina (ks. Goleman 2001b, 36). Esimies, joka osaa käynnistää ja
vauhdittaa muutoksia, tunnistaa ympärillään muutostarpeita, ei halua jähmettyä
paikoilleen ja tukee uudistuksia. Hän taistelee muutosten puolesta ja osaa esittää
innoittavia näkökohtia ja hyviä perusteluja ajamansa asian tueksi. Hän keksii
myös käytännön ratkaisuja muutoksen esteiden voittamiseksi. (Goleman ym.
2002, 256.)
Taito hallita konflikteja tarkoittaa erimielisyyksien neuvottelemista ja
ratkaisemista (Boyatzis & Sala 2004, 154). Konfliktitilanteita hallitseva esimies
kykenee houkuttelemaan esiin eri osapuolten näkemykset, ymmärtää eri
näkökulmia ja osaa muotoilla yhteisen ihanteen, jonka jokainen osapuoli voi
hyväksyä. Hän pystyy selvittämään ristiriitoja ja on avoin eri osapuolten tunteille
ja näkemyksille. (Goleman ym. 2002, 256.) Empaattisuus ja siihen liittyvä
kuuntelemisen taito ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä käsiteltäessä vaikeita
tilanteita diplomaattisesti (Goleman 2001b, 35).
Ryhmä- ja yhteistyötaito on kompetenssi, jota esimies tai johtaja tarvitsee
muiden kanssa työskentelyyn ja ryhmäsynergian luomiseen yhteisten
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tavoitteiden saavuttamiseksi (Boyatzis & Sala 2004, 154). Ryhmä- ja
yhteistyötaitoinen esimies kykenee luomaan ystävällisen, kollegiaalisen
ilmapiirin ja toimii itse esimerkkinä toisten auttamisessa ja yhteistyössä. Hän saa
ryhmän jäsenet innostumaan käsiteltävästä asiasta ja pystyy luomaan
ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. (Goleman ym. 2002, 256.)
Ryhmä- ja yhteistyötaidon merkitys johtamisessa on korostunut
tiimiorganisaatioiden ja tiimitoiminnan lisääntymisen myötä (Goleman 2001b).
Tutkimuksissa ei ole tullut vastaan johtajaa tai esimiestä, joka hallitsisi hyvin
kaikki kahdeksantoista tunneälytaitoa. Ei myöskään ole olemassa tiettyä mallia
kyvykkäälle johtajuudelle. On kuitenkin todettu, että tehokkaiden johtajien
vahvuuksiin kuuluu ainakin yksi osatekijä tunneälyn jokaisesta neljästä
kompetenssialueesta. (Goleman ym. 2002, 38-40.)
Tunneälytaidot ovat erilaisten johtamistyylien perusta
Selviytyäkseen tulevaisuuden johtamishaasteista esimiehen on hallittava entistä
useampia tunneälyn kompetensseja ja myös kulloiseenkin tilanteeseen sopivia
johtamistyylejä. Goleman ym. (2002) erottavat laajan kansainvälisen
tutkimusaineiston pohjalta kuusi johtamistyyliä: visionäärinen johtaminen
(visionary), valmentaminen (coaching), ihmissuhdejohtaminen (affiliative),
demokraattinen johtaminen (democratic), tahdin määrääminen (pacesetting)
sekä komenna ja kontrolloi -tyyli (commanding) (ks. myös Goleman 2000;
2001b; Ruohotie & Honka 2003).
Seuraavissa Golemanin ym. (2002, 53-88) johtamistyylien kuvauksissa näkyvät
tiivistetysti kunkin tyylin ominaisuudet, niihin liittyvät keskeisimmät
tunneälytaidot ja johtamistyylin vaikutus organisaation ilmapiiriin:
•

Visionäärinen johtaminen saa ihmiset tavoittelemaan yhteisiä unelmia. Se
soveltuu johtamistavaksi erityisesti silloin, kun muutokset edellyttävät
uutta visiota ja toiminnalle tarvitaan selkeät suuntaviivat. Tunneälyn
kompetensseista visionääriseltä johtajalta edellytetään kannustavuutta,
empaattisuutta, itseluottamusta, itsetietoisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Visionäärisen johtamisen vaikutus ilmapiiriin on useimmiten erittäin
positiivinen.

•

Valmentaja auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ja
sitoo heidän tarpeensa ja toiveensa organisaation tavoitteisiin. Valmentaja
on myös taitava delegoimaan. Toimiessaan valmentajana johtaja on
neuvoja ja opastaja. Niinpä valmentava johtaminen edellyttää tunneälyn
kompetensseista erityisesti kykyä kehittää toisia, emotionaalista
itsetietoisuutta ja empatiaa. Valmentavan johtamistyylin vaikutus
organisaation ilmapiiriin on erittäin positiivinen.
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•

Ihmissuhdejohtaja arvostaa ihmisiä ja heidän tunteitaan. Ihmissuhdejohtaja
on avoin myös omista tunteistaan ja onnistuu yleensä luomaan
työyhteisöön vahvan positiivisen ilmapiirin. Ihmissuhdejohtajalta
edellytetään erityisesti ryhmä- ja yhteistyötaitoja, mutta myös
empaattisuutta ja taitoa halita konflikteja. Ihmissuhdejohtamista ei pidä
käyttää johtamistyylinä yksin, vaan esimerkiksi visionäärisen
johtamistyylin rinnalla. Johtamistyylin vaikutus ilmapiiriin on positiivinen.

•

Demokraattinen johtamistyyli on parhaimmillaan silloin, kun johtaja on
epävarma toiminnan suunnasta ja tarvitsee tuekseen kokeneiden ja osaavien
työntekijöiden näkemyksiä. Demokraattinen tyyli rakentuu kolmelle
tunneälyn kompetenssille: ryhmä- ja yhteistyötaidoille, konfliktien
hallintataidoille ja vaikutusvallalle. Myös empatialla on merkittävä rooli
demokraattisessa johtamisessa. Demokraattisella tyylillä on myös vaaransa
ja johtaja voi saada jahkailijan leiman. Tämänkin johtamistyylin vaikutus
ilmapiiriin on positiivinen.

•

Tahdin määrääjä asettaa korkeat suoritusstandardit ja toimii itse
esimerkkinä niiden tavoittelussa. Liiallisesti käytettynä ja väärään
tilanteeseen sovellettuna tahdin määrääminen tulehduttaa helposti
ilmapiirin ja johtaja koetaan säälimättömäksi hiostajaksi. Tahdin määrääjät
ovat aloitteellisia ja suorituskykyisiä. Jotta kova suoritustarve ei koituisi
turmioksi, johtajat tarvitsevat empaattisuutta, itsetuntemusta, ryhmä- ja
yhteistyötaitoja sekä itsekontrollia. Johtamistyylin vaikutus organisaation
ilmapiiriin on usein erittäin negatiivinen, koska sitä toteutetaan huonosti.

•

Komenteleva ja kontrolloiva johtaja vaatii ehdotonta kuuliaisuutta ja
määräysten noudattamista eikä välitä perustella määräystensä taustoja.
Työntekijöiden negatiivinen arvostelu, uhkailu ja kiitoksen panttaaminen
johtavat työmotivaation ja ilmapiirin murenemiseen. Oikein käytettynä
tyyli sopii kiireellisiin ja pakottaviin muutostilanteisiin sekä
hätätilanteisiin. Komenna ja kontrolloi -tyyli nojaa kolmeen tunneälyn
kompetenssiin: vaikutusvalta, suorituskyky ja aloitteellisuus. Itsetietoisuus,
itsekontrolli ja empatia auttavat komentelevaa johtajaa pysymään oikeilla
raiteilla. Tämän johtamistyylin vaikutus ilmapiiriin on erittäin negatiivinen,
koska sitä käytetään niin usein väärin.

Johtajasta tulee entistä tehokkaampi, kun hän osaa käyttää laajaa valikoimaa
tunneälyn kompetensseja ja pystyy niiden avulla joustavasti käsittelemään
erilaisia työyhteisössä vastaan tulevia tilanteita. Jokainen johtamistyyli käyttää
hyväkseen erilaisia tunneälytaitoja ja parhaat johtajat pystyvät käyttämään
oikeaa tyyliä oikeaan aikaan. Vertaus golfammattilaisen lähes automaattiseen
toimintaan mailan valinnassa on osuva. (Goleman 2000; Goleman ym. 2002.)
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Englannissa tehdyssä tutkimuksessa 69 prosenttia menestyvien oppilaitosten
johtajista käytti tarvittaessa vähintään neljää eri johtamistyyliä. Huonosti
menestyvien oppilaitosten johtajista kaksi kolmasosaa käytti vain yhtä tai kahta
eri johtamistyyliä ja nekin olivat tyypillisesti dissonanssia edistäviä tyylejä.
Erottava tekijä oli opettajien keskuudessa vallitseva ilmapiiri: ensin mainittujen
oppilaitosten ilmapiiri oli erittäin positiivinen, jälkimmäisten huonosti
menestyvien oppilaitosten opettajien työmoraali oli lähinnä komenna ja
kontrolloi -tyylin seurauksena romahtanut. (Goleman 2001b; Goleman ym. 2002,
84-85.)
Lukuisat tutkimustulokset osoittavat Golemanin ym. (2002, 17-18) mukaan, että
johtamisen ja esimiestyön vaikutus organisaatioilmapiiriin on 50-70 prosenttia.
Organisaatioilmapiirin vaikutus yrityksen liiketoiminnan tuloksiin on puolestaan
20, joskus jopa 30 prosenttia. Adams ja Klein (2007, 345) viittaavat Spencerin
(2001) tutkimukseen, jonka mukaan yrityksen ilmapiirin paraneminen yhdellä
prosentilla saa aikaan kahden prosentin kasvun kannattavuudessa. Ilmapiiri
riippuu ratkaisevasti siitä, millaiseksi johtaja saa työntekijänsä tuntemaan
yrityksessä vallitsevan tunneilmaston. (ks. myös Boyatzis & McKee 2005;
Boyatzis & Van Oosten 2002; Goleman 2000)

3.3.5 Tunneälytaitojen merkitys työelämässä ja johtamisessa
Daniel Goleman on herättänyt paljon keskustelua esittäessään kirjoissaan (1995;
1998a) ja johtajuutta käsittelevissä lehtikirjoituksissaan (1998b; 2000)
tutkimustuloksia tunneälyn ja tunnetaitojen merkityksestä työelämässä ja
johtamisessa. Eniten huomiota, mutta myös tiedemaailman kritiikkiä, hän on
saanut päätelmistään, joiden mukaan tunneälytaidot ovat kaikenlaisissa
työtehtävissä kaksi kertaa tärkeämpiä kuin kognitiiviset ja tekniset taidot
yhteensä. Lähes kahdessasadassa kansainvälisessä suuryrityksessä (mm. British
Airways ja Credit Suisse) tehdyt tutkimukset osoittivat Golemanin (1998b, 84)
mukaan, että tunneälyyn liittyvät tekijät selittivät huippujohtajien ja
keskimääräisten johtajien menestymisen erosta lähes 90 prosenttia (ks. myös
Boyatzis & McKee 2005, 28; Goleman ym. 2002, 249-251; Watkin 2000).
Näiden tutkimustulosten tueksi Goleman (2001a) muistuttaa Boyatzisin (1982)
klassisesta kompetenssitutkimuksesta, joka käsitti kaksituhatta johtajaa ja
esimiestä kahdestatoista organisaatiosta. Niistä kompetensseista, jotka erottivat
esimiesten huippusuoritukset keskimääräisistä suorituksista, lähes 90 prosenttia
oli emotionaalisia kompetensseja. Goleman viittaa myös Spencerin ja Spencerin
(1993) kompetenssitutkimukseen, joka käsitti 286 eri maissa olevaa
organisaatiota. Niistä kompetensseista, jotka erottivat johtajien huippusuoritukset
keskinkertaisista suorituksista, noin 85 prosenttia oli tunneälypohjaisia.
(Goleman 2001a, 23; vrt. Day & Kelloway 2004.)
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Uutta kansainvälistä tutkimustietoa tunneälyn ja tunneälytaitojen vaikutuksesta
työn ja johtamisen tuloksiin on saatu viime vuosien aikana yhä enemmän.
Eniten tunneälytaitojen yhteyttä johtamiseen ja esimiestyöhön on tutkittu
Saarisen (2007, 49) mukaan Golemanin ja Boyatzisin kompetenssipohjaisen
ECI-mittarin pohjalta, mutta myös muilla mittareilla on saatu kiinnostavia
tuloksia. Suomessa tämä tutkimus on vielä alkutekijöissään.
Cavallo & Brienza (2001) tekivät tutkimuksen, jonka kohteena oli 358 johtajaa
kansainvälisestä Johnson & Johnson -ryhmästä. Tutkimukseen osallistuneista
johtajista 55 prosenttia oli miehiä ja 45 prosenttia naisia ja nämä edustivat
alueellisesti lähes kaikkia maanosia. Tavoitteena oli selvittää niitä
johtamiskompetensseja, jotka erottavat parhaan suorituskyvyn (korkea
potentiaali) johtajat ja esimiehet keskimääräisen suorituskyvyn johtajista. 360
asteen arviointimittari sisälsi 183 väittämää ja pohjautui yhtymän omaan
kompetenssimalliin sekä ECI-mittarin tunneälykompetensseihin (ks. Boyatzis &
Sala 2004; Goleman 2001b).
Tulokset osoittivat, että menestyneimmillä johtajilla on merkittävästi enemmän
tunneälytaitoja kuin muilla johtajilla. Arviointeihin osallistuneilla esimiesten
omilla esimiehillä, kollegoilla ja alaisilla oli vahva yksimielisyys siitä, että
itseluottamus, suorituskyky, aloitteellisuus, ihmisten johtamistaito, vaikutusvalta
ja kyky käynnistää muutoksia olivat kompetensseja, jotka erottivat
huippusuorittajat muista.
Naisjohtajat saivat esimiehiltään miesjohtajia
paremmat arviot sopeutumiskyvystä ja palvelualttiudesta. Kollegat taas
arvostivat erityisesti naisjohtajien emotionaalista itsetietoisuutta, palvelualttiutta,
kommunikointitaitoja ja kykyä kehittää toisia. Arviointien maantieteelliset erot
olivat vähäisiä ja heijastelivat lähinnä kulttuurieroja. (Cavallo & Brienza 2001;
ks. myös Goleman ym. 2002, 37.)
Sala (2006, 125-142) tarkastelee kolmea kenttätutkimusta, joissa on tutkittu
tunneälytaitojen yhteyttä työntekoon ja johtamiseen. Kaikissa tutkimuksissa on
tunneälytaitojen arviointi suoritettu Golemanin ja Boyatzisin kehittämällä 360
asteen mittarilla, ECI:llä. Ensimmäinen tutkimuksista koskee etelä-afrikkalaisen
eläkevakuutusyhtiön puhelinmyyntiyksikön työntekijöitä, toinen englantilaisen
panimoyrityksen aluejohtajia ja kolmas Turkissa, Istanbulin yliopistossa
kaupallisen korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä 11 vuotta heidän
valmistumisensa jälkeen.
Vakuutusyhtiön puhelinmyyntiyksikössä työskenteleminen on haastava tehtävä.
Vaihtuvuus ja poissaolot ovat suuria ja siksi johtamisessa on kiinnitettävä suurta
huomiota henkilöstön valintaan ja valmennukseen. Tietoteknisten taitojen,
tuotetuntemuksen ja yrityspolitiikan tuntemuksen lisäksi puhelinmyynnin
katsotaan edellyttävän ”ihmistaitoja”. Tutkimuksen (Nel 2001) kohteena olivat
call centerin asiakaspalvelussa, myynnissä ja hallintotehtävissä työskentelevät
henkilöt (n = 135). Kaikissa työtehtävissä toiminnan tuloksellisuus liittyi
seuraaviin tunneälytaitoihin: itseluottamus, luotettavuus, tunnollisuus,
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aloitteellisuus, vaikutusvalta, kyky käynnistää muutoksia ja taito hallita
konflikteja. (Sala 2006, 127-130.)
Lloyd (2001) tutki ECI:n itsearviointien ja esimiesarviointien pohjalta
tunneälytaitojen yhteyttä englantilaisen panimoyrityksen 33 aluejohtajan
suorituskykyyn. Työssä suoriutumista mitattiin yrityksen yleisellä suorituskyvyn
mittarilla (OPM), joka mittasi muun muassa vuotuista myyntiä sekä
asiakaskäyntien ja uusien asiakkaiden määrää. Tutkimus osoitti, että ne
aluejohtajat, joiden tunneälytaidot arvioitiin parhaimmiksi, menestyivät myös
työssään parhaiten. Tunneälyn itsearvioinnit vastasivat aluejohtajien esimiesten
tekemiä arvioita. (Sala 2006, 130-132.)
Turkissa tehdyssä tutkimuksessa (Sevinc 2001) verrattiin kauppatieteellisen
korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden (n = 72) tunneälytaitoja
uramenestykseen ja yleiseen tyytyväisyyteen 11 vuotta heidän valmistumisensa
jälkeen. Tutkimukseen osallistuneista liiketoiminnan ammattilaisesta 58
prosenttia oli miehiä ja 42 prosenttia naisia. Heidän ikänsä vaihteli 31 ja 36
vuoden välillä ja he työskentelivät asiantuntija- ja esimiestehtävissä pääosin
yksityisellä mutta osittain myös julkisella sektorilla. Tunneälytaitojen arviointiin
käytetty mittari oli Golemanin ja Boyatzisin ECI ja tutkimus tehtiin sekä
itsearviointina että muiden tekemänä arviointina. Ne henkilöt, jotka itse arvioivat
tunneälytaitonsa
korkealle,
kertoivat
muita
paremmista
palkoista,
työtyytyväisyydestä, hyvästä hierarkkisesta asemasta, hyvistä ihmissuhteista ja
yleisestä tyytyväisyydestä elämään. Ne, joiden tunneälytaidot arvioitiin hyviksi
muiden tekemissä arvioissa, kertoivat myös korkeammasta ansiotasosta sekä
muita paremmasta tyytyväisyydestä työhön ja elämään. (Sala 2006, 132-136.)
Mount (2006, 97-124) raportoi suuressa kansainvälisessä öljy-yhtiössä tehdystä
tutkimuksesta, joka selvitti tunneälytaitojen merkitystä viidessä eri tehtävässä:
strategistit, liiketoiminnan kehittäjät, neuvottelijat, liiketoiminnan palvelujohtajat
ja projektijohtajat. Tutkimuksessa oli viittä eri tehtäväaluetta edustamassa 387
henkilöä. Tutkimustietoa kerättiin kolmesta lähteestä: haastatteluilla,
fokusryhmäistunnoilla ja lomakekyselyllä. Kyselyyn käytettiin Hay/McBerin
kompetenssikyselyä (CRQ), jossa oli viiteen tehtävärooliin kuuluvien
henkilöiden arvioitavana 24 kompetenssia viisiportaisella Likert-asteikolla.
Haastatteluaineisto toi esiin kymmenen ydinkompetenssia, jotka erottivat
huippusuorittajat keskimääräisistä suorittajista viidessä työroolissa. Seitsemän
kompetenssia kymmenestä oli Golemanin (2001b) mallin mukaisia
tunneälytaitoja: suorituskyky, vaikutusvalta, itseluottamus, ryhmä- ja
yhteistyötaito, organisaatiotuntemus, empaattisuus ja kansainvälinen joustavuus.
Kognitiivisia ydinkompetensseja olivat analyyttinen ajattelu, käsitteellinen
ajattelu ja informaatiohakuisuus. Survey-tutkimuksen aineisto toi esiin vielä
kaksi
tärkeätä
tunneälyn
kompetenssia,
jotka
eivät
näkyneet
haastatteluaineistossa: itsekontrolli ja palvelualttius.
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Tutkimuksessa havaittiin, että tunneälytaidot edistivät merkittävästi toiminnan
tehokkuutta. Joissakin tapauksissa halutut toiminnan tuotokset voitiin saavuttaa
vain tunneälytaitojen avulla. Toisissa tapauksissa tunneälyn kompetenssit
toimivat katalysaattorina ja loivat olosuhteet kognitiivisen älykkyyden
kompetenssien ja asiantuntijuuden tehokkaalle käytölle. (Mount 2006, 121.)
Bar-On, Handley ja Fund (2006) esittelevät tuloksia kahdesta tutkimuksesta,
joissa selvitettiin tunneälyn ja työssä suoriutumisen yhteyttä Yhdysvaltain
ilmavoimissa (U.S. Air Force) ja Israelin puolustusvoimissa (Israeli Defense
Forces). Kummassakin tapauksessa emotionaalisen älykkyyden kompetenssien
itsearviointivälineenä oli Bar-Onin EQ-i. Yhdysvaltain ilmavoimissa tehdyssä
tutkimuksessa verrattiin parhaiten menestyneiden alokkaiden tunneälytaitoja
heikommin menestyneiden samankokoiseen ryhmään. Israelin puolustusvoimissa
tutkimuksen kohteena olivat taistelu- ja eliittiyksiköissä toimivat sotilaat.
Molempien tutkimusten tulokset osoittivat selvän yhteyden emotionaalissosiaalisen älykkyyden ja työtehtävissä suoriutumisen välillä.
Israelin puolustusvoimissa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin myös sotilaiden
johtajuusominaisuuksia. Niillä henkilöillä, joiden johtajuuspotentiaalin heidän
esimiehensä arvioivat korkeimmalle, oli myös parhaimmat tunneälytaidot.
Empaattisuus, todellisuudentaju, stressinsietokyky, itsetuntemus ja joustavuus
olivat johtajuuspotentiaalia parhaiten ennustavia tunneälyn kompetensseja.
Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi upseerikoulutukseen hakeneiden ja sinne
hyväksyttyjen ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden tunneälytaitojen eroja.
Upseerikoulutukseen valituilla kokelailla oli keskimääräistä korkeampi
tunneälytaso. Tunneälytaitoja, jotka erottivat parhaat upseeriehdokkaat
heikoimmista, olivat interpersoonalliset taidot, stressinsietokyky, itsenäisyys,
todellisuudentaju, empaattisuus, ongelmanratkaisutaidot, itsetuntemus, omien
tunteiden tiedostaminen ja onnellisuus. (Bar-On ym. 2006, 3-18.)
MSCEIT:n mittaaman tunneälyosaamisen yhteyttä työsuorituksiin ja johtamiseen
on tutkittu toistaiseksi melko vähän. Brackett ja Salovey (2004, 189) toteavat
alustavien tutkimustulosten osoittavan, että Mayerin ja Saloveyn (1997)
määrittelemä tunneäly saattaa myötävaikuttaa joihinkin, mutta ei kaikkiin
työsuorituksen osatekijöihin. Côté, Lopes ja Salovey tutkivat johtamista
opiskelevien miesten ja naisten tunneälytaitojen ja johtamisominaisuuksien
välistä yhteyttä 10-viikkoisen projektin aikana. Ne henkilöt, jotka saivat hyvän
tuloksen MSCEIT-kykytestissä, saivat ryhmäprojektinsa kollegoilta parhaat
arviot kiehtovista tavoitteista ja ideoista. Tulokset osoittivat, että tunneäly voi
edistää innoittavien visioiden tuottamista ja esittämistä ja luoda innostusta ja
toivoa. Tulokset olivat riippumattomia persoonallisuuspiirteistä (the Big Five) ja
demografisista tekijöistä. (Lopes ym. 2006, 64.)
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Saarinen (2007) selvitti tutkimuksissaan esimiesten tunneälyosaamisen tasoa
sekä tunneälyosaamisen ja menestyksekkääksi koetun johtamisen välisiä
yhteyksiä. MSCEIT:n kykytestillä mitattu suomalaisten esimiesten
tunneälyosaaminen jäi selvästi kansainvälisistä tuloksista. Tulosten alhaisuus
koski erityisesti tunneälyosaamisen elämyksellistä puolta, jossa tunteita pitää
osata tunnistaa, arvioida ja käyttää oman ajattelun tukena. Myöskään tunteiden
itsearvioinnin (SSRI, ks. Schutte ym. 1998) osalta esimiesten tulokset eivät
yltäneet kansainväliselle tasolle. Tunteiden havaitsemisessa oli nähtävissä eniten
kehittämistarpeita. Tunneälyosaamisen 360 asteen kartoituksessa, jonka
kompetenssikuvaukset Saarinen oli muodostanut Mayerin ja Saloveyn (1997)
nelijakoisen tunneälymallin pohjalle, tulokset olivat samansuuntaisia.
Myönteisten tunteiden ilmaiseminen, johon liittyy kannustavan ja positiivisen
palautteen antaminen henkilöstölle, oli esimiesten tunneälyosaamisen keskeinen
kehittämisalue. (Saarinen 2007, 160-165.)
Johtamisen menestyksellisyyttä Saarinen (2007) mittasi kansainvälisillä
management-taitoihin liittyvillä kompetenssiväittämillä (SHL 1994). Arvioitavat
esimiehet
saivat
”kovista”
johtamistaidoistaan,
aivan
kuten
tunneälyosaamisestaankin, tyydyttäviä arvioita (3,7/5). He tosin arvioivat oman
osaamisensa johtamisen alueella johdonmukaisesti korkeammaksi kuin muut,
vaikka erot olivatkin pieniä. Hypoteesi tunneälyosaamisen ja johtamistyössä
menestymisen välisestä tilastollisesti merkitsevästä yhteydestä ei todentunut
tässä tutkimuksessa. Tutkimusaineisto oli pieni (n = 14) ja esimiestyön
menestyksellisyyden arviointi pohjautui pelkästään toisten tekemiin arvioihin
esimiehen management-taidoista. Arvioiduilla kompetenssiväittämillä on
Bartramin (2005) mukaan hyvä ennustearvo todelliseen käyttäytymiseen.
Tutkijalla ei ollut kuitenkaan käytössään mitään konkreettisia lukuja
tutkimukseen
osallistuneiden
esimiesten
johtamisja
esimiestyön
tuloksellisuudesta. (Saarinen 2007, 170-175, 185-188.)
Koska suomalaista johtajuuteen liittyvää tunneälytutkimusta on kovin vähän,
otan tähän vielä esimerkin Åhmanin (2003) oman mielen johtamiseen liittyvästä
väitöskirjatutkimuksesta. Siinä hän haastatteli Nokia Oyj:n neljäätoista
suomalaista johtajaa muuttuvassa toimintaympäristössä tarvittavista johtajan ja
yksilön menestystekijöistä. Eri puolilla organisaatiota toimivat johtajat
painottivat menestystekijöinä itsetuntemusta, toisten kanssa toimeen tulemista,
muutoskykyä ja oppimista sekä arvoja, asenteita ja tavoittteita. Jatkuvasti
muuttuvassa postmodernissa ympäristössä pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että
henkilö tuntee itsensä ja uskaltaa myös olla aidosti oma itsensä. (Åhman 2003,
218-219.) Kun tutkimuksen vastauksia peilataan Golemanin ym. (2002)
tunneälytaitoihin, on niistä löydettävissä yhtymäkohtia ainakin emotionaaliseen
itsetietoisuuteen, hyvään itsetuntemukseen, läpinäkyvyyteen, sopeutumiskykyyn,
suorituskykyyn, aloitteellisuuteen, empaattisuuteen, kykyyn käynnistää
muutoksia, kykyyn kehittää toisia sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoon.
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Otalan ja Ahosen (2003) mielestä tunneäly on esimiehen tärkein taito. Esimies
tarvitsee monipuolisia tunneälytaitoja, kun hänen pitää saada työntekijänsä
johtamaan itse itseään, innostumaan jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa ja
toimimaan kiireessä ja tiukoilla aikatauluilla. Ihmistä ei voi käskeä ajattelemaan,
motivoitumaan tai olemaan innovatiivinen. Siksi on tärkeää oppia tukemaan
toisen tunteita ja reagoimaan eri tavoin erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.
Johtajien ja esimiesten tulee olla hyvin perillä tunneälyn perusteista ja ymmärtää
myös omia tunteitaan.
Tunneäly ja tunneälytaidot auttavat lähiesimiestä oman toimintansa
johtamisessa, vuorovaikutussuhteissa, ongelmanratkaisuissa ja oppimisen
edistämisessä Tunneälytaitoinen esimies luo omalla johtamiskäyttäytymisellään
positiivista ilmapiiriä ja resonanssia ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat
kyvyt (Boyatzis & McKee 2005). Tunneäly auttaa esimiestä hyödyntämään
elämänkokemusta, näkemään asiat toisten kannalta, eläytymään ja tuntemaan
empatiaa. Kokeneet ja paljon hiljaista tietoa omaavat iäkkäämmät henkilöt
nousevat samalla entistä arvokkaampaan asemaan työelämässä. (ks. Otala &
Ahonen 2003, 86-90.)
Tunneäly on Saarisen (2001, 25) mukaan taktinen taito, jota tarvitaan ”tässä ja
nyt” -tilanteissa selviytymiseen, kun taas perinteinen kognitiivinen älykkyys
auttaa meitä strategisella tasolla. Viime vuosina on alettu tunnustaa tunteiden ja
tunneälyn merkitys myös strategisessa suunnittelussa ja etenkin strategian
toteuttamisessa. Juuti (2007a, 24-25) pitää jopa naivina väitettä, jonka mukaan
strategian ja tunteiden välillä ei olisi yhteyttä. Hän viittaa Huyn (2006)
tutkimuksiin, joissa todetaan tunteiden joko vahvistavan tai heikentävän
strategian toteutumista. Positiivinen tunneilmasto vaikuttaa muutosten
toteuttamiseen suotuisasti, edistää oppimishalua ja -kykyä ja herättää
innovatiivisuutta ja luovuutta.
Perinteisen mallin mukaiset, rationaalisuutta painottavat strategiaprosessit eivät
voi
postmodernissa,
jatkuvasti
muuttuvassa
maailmassa
onnistua.
Strategiaprosessi on organisaatiossa jokaisen asia ja vaatii koko henkilöstön
tunnetasoista sitoutumista. Se edellyttää johdolta erityisen huomion
kiinnittämistä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ihmissuhdejohtamiseen.
Rationaalisiin strategioihin luottavat organisaatiot eivät pysty täyttämään
asiakkaidenkaan tunnetasoisia odotuksia. Tunneälystä ja tunneosaamisesta on
tullut organisaatioiden strateginen kilpailutekijä. (Juuti 2007 b, 151-163.)
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3.3.7 Tunneälytaitojen oppiminen ja kehittäminen
Jokaisen esimiehen ja johtajan on mahdollista oppia ja kehittää
tunneälytaitojaan. Johtajuuden kehittämismalli, joka osoittanut toimivuutensa, on
Boyatzisin kolmen vuosikymmenen aikana kehittämä itseohjatun oppimisen
teoria (theory of self directed learning). Keskeistä mallissa, jota kutsutaan myös
intentionaaliseksi
muutosteoriaksi
(intentional
change
theory),
on
intentionaalisesti kehittyvä tai vahvistuva näkemys siitä, kuka minä olen ja kuka
minä haluan olla. Tämä vaatii johtajalta vahvan mielikuvan luomista
ihanneminästään samoin kuin tarkkaa kuvaa todellisesta minästään. (Boyatzis
2000; 2001; 2006; Boyatzis & Akrivou 2006; Boyatzis & McKee 2005, 90-96;
Goleman ym. 2002, 109-112.)
Itseohjattu oppiminen sisältää viisi oivallusta (kuvio 9). Tavoitteena on avata
kunkin oivalluksen kautta tietä muutoksille, joita tarvitaan johtajana
kehittymiselle. Kehitysvaiheet eivät etene tasaisesti, vaan jokainen vaihe vaatii
oman aikansa ja omat ponnistelunsa. Harjoittelun tuloksena uudet toimintatavat
tulevat aikaa myöten osaksi johtajan uutta todellista minää. Usein
toimintatapojen, tunneälyn ja johtamistyylien muuttuminen merkitsee muutoksia
myös johtajan toiveissa ja unelmissa, ihanneminässä. Itseohjatun oppimisen sykli
jatkuu elinikäisenä kasvu- ja sopeutumisprosessina.

1. Ihanneminä
Kuka minä haluan olla?
2. Todellinen minä

Kuka minä olen?

Harjoittelu
-uudet toimintatavat
-uusien hermoratojen
kehittyminen taidoksi
5. Luottamuksellisten
ihmissuhteiden kehittäminen
-apu, tuki ja rohkaisu prosessin
eri vaiheissa

Vahvuuteni
Miltä osin ihanneminä
ja todellinen minä
vastaavat toisiaan?

4. Kokeilu
-uudet toimintatavat,
ajatukset ja tunteet
3. Kehittämissuunnitelma
Omien vahvuuksien ja
heikkouksien kehittäminen

Heikkouteni
Miltä osin ihanneminä
ja todellinen minä
poikkeavat toisistaan?

Kuvio 9. Boyatzisin itseohjatun oppimisen teoria (Goleman, Boyatzis & McKee
2002)
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Itseohjatun oppimisen ensimmäinen oivallus liittyy kysymykseen kuka minä
haluan olla, mitä haluan työltäni ja elämältäni. Ihanneminän löytäminen motivoi
johtajaa kehittämään johtamistaitojaan. Ihanneminä sisältää kolme
pääkomponenttia: kuvan halutusta tulevaisuudesta, toivon sekä oman identiteetin
ymmärtämisen (ks. myös Ruohotie 2006b). Unelmat ja visiot, jotka pohjautuvat
elämää ohjaaviin arvoihin ja sitoumuksiin, herättävät intohimoa ja toivoa. Niistä
tulee polttoainetta, joka pitää vaikean ja usein turhauttavaksikin koetun
muutosprosessin käynnissä. Oman ihanneminän tunnistaminen ja ilmaiseminen
edellyttävät esimieheltä ja johtajalta hyvää itsetietoisuutta ja optimismia.
(Boyatzis & Akrivou 2006; Boyatzis & McKee 2005, 90-91; Goleman ym. 2002,
115-126.)
Toinen oivallus – kuka minä olen – tarkoittaa oman todellisen minän
selvittämistä, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Johtajan on
syytä katsoa peiliin oppiakseen tuntemaan todellisen minänsä – miten hän toimii,
miten muut näkevät hänet ja mitkä ovat hänen syvimmät uskomuksensa. Jotkut
havainnoista ja tulkinnoista vastaavat ihanneminää ja niitä voidaan pitää
vahvuuksina. Osa havainnoista taas voi paljastaa kuilun todellisen minän ja
ihanneminän välillä, mikä toimii pohjana johtamistyylin kehittämiselle.
Todellisen minän selvittämiseen johtaja tarvitsee hyvän itsetietoisuuden lisäksi
empaattisuutta, avointa kuuntelua ja monin eri tavoin niin negatiivisen kuin
positiivisenkin palautteen etsimistä. (Boyatzis & McKee 92-96; Goleman ym.
2002, 126-138.)
Jotta muutos voi onnistua, tarvitaan yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma
siitä, miten johtamistaitoja tulee parantaa (kolmas oivallus).
Johtajana
kehittyminen edellyttää yksityiskohtaista suunnitelmaa uusien asioiden
kokeilemisesta päivittäin. Tavoitteiden tulee rakentua henkilön olemassa oleville
vahvuuksille, ei heikkouksille. Kehittämissuunnitelman tulee liittyä johtajan
omiin tavoitteisiin ja ihanneminään ja vastata hänen oppimismieltymyksiään
sekä työn ja elämän realiteetteja. Ainainen kiireen tunne saattaa olla esteenä
tehokkaan oppimisprosessin toteuttamiselle. Siksi johtajan olisi hyvä keskittyä
vain muutamien ydinominaisuuksien kehittämiseen. Yhdenkin keskeisen
tunneälykompetenssin parantaminen voi johtaa merkittävään tehokkuuden
lisäykseen. (Boyatzis & McKee 2005, 96-101; Goleman ym. 2002, 141-152.)
Kehittämissuunnitelma luo perustan uusien johtamistaitojen kokeilulle ja
harjoittelulle (neljäs oivallus). Johtamistaitojen kehittämiseksi on löydettävä
tapoja oppia reflektoiden uusista ja menneistä kokemuksista ja harjoiteltava
kehitettäviä taitoja yhä uudelleen ja uudelleen. Loehr ja Schwartz (2001)
vertaavat johtamistaitojen kehittämistä huippu-urheiluun. Menestyvät urheilijat
käyttävät paljon aikaa harjoitteluun ja vain vähän aikaa varsinaisiin
kilpailusuorituksiin. Johtajat puolestaan eivät yleensä käytä juuri lainkaan aikaa
harjoitteluun vaan lähes kaiken aikansa työtehtävien suorittamiseen. (Boyatzis &
McKee 101-103; Goleman ym. 2002, 152-161.)
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Viides oivallus, luottamuksellisten ihmissuhteiden rakentaminen, liittyy
itseohjatun ja intentionaalisen oppimisprosessin kaikkiin vaiheisiin. Voidakseen
rakentaa ihanneminäänsä ja tunnistaakseen todellisen minänsä, havaitakseen
vahvuutensa ja heikkoutensa, laatiakseen kehittämissuunnitelmansa ja
kokeillakseen ja harjoitellakseen uusia toimintatapoja, johtaja tarvitsee muita
ihmisiä. Ympärillä työskentelevät ihmiset luovat kontekstin kokeilulle ja
harjoittelulle. He auttavat johtajaa näkemään puutteensa, vahvistavat hänessä
tapahtunutta kehitystä, testaavat hänen näkemyksiään ja antavat toiminnasta
rakentavaa palautetta. Muiden antama tuki ja palaute voi myös suojata johtajaa
palaamasta takaisin aikaisempiin epätoivottuihin toimintatapoihin. Nimestään
huolimatta itseohjatun oppimisen prosessi ei ole toteutettavissa ilman läheisiä ja
luottamuksellisia ihmissuhteita. (Boyatzis & McKee 2005, 103-104; Goleman
ym. 2002, 111, 161-168; Boyatzis 2001; 2006.)
Itseohjatun oppimisen teorialla on paljon yhteistä itsesäätelyteorioiden kanssa,
joita muun muassa Ruohotie (1994; 1996; 2000a; 2000b; 2003; 2005b; Ruohotie
& Nokelainen 2002) on aktiivisesti tutkinut ja kehittänyt. Itsesäätely viittaa
siihen, että yksilö on aktiivinen osallistuja omassa oppimisprosessissaan. Hän
säätelee ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintojaan oppimistavoitteiden
saavuttamiseksi ja hankkii toiminnastaan palautetta oppimisprosessin aikana.
Kompetenssien ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen vaatii Ruohotien mukaan
oppimista tukevaa ja kannustavaa työympäristöä ja kasvuorientoitunutta
ilmapiiriä. (ks. myös Adams & Klein 2007; Zimmerman & Kitsantas 2005.)
Lukuisat tutkimukset osoittavat, että tunneälyä ja tunneälytaitoja voi oppia ja
kehittää. Opitut tunneälytaidot myös kestävät ja voivat kehittyä edelleen. Yksi
merkittävimmistä tämän alueen pitkittäistutkimuksista on tehty Weatherhead
School of Managementin (Case Western Reserve University) MBA-koulutusten
yhteydessä (Boyatzis 1994; 2000; 2006; Boyatzis, Leonard, Rhee & Wheeler
1996; Boyatzis, Stubbs & Taylor 2002; Goleman ym. 2002). Tutkimuksen
kohteena olleet MBA-opiskelijat, joiden keski-ikä oli 27 vuotta, osallistuivat
koulutukseen kuuluvaan kompetenssien kehittämisohjelmaan ja arvioivat sekä
kognitiivisia että emotionaalisen älykkyyden kompetenssejaan kurssin alussa,
valmistumisensa yhteydessä ja vielä uudelleen joitakin vuosia myöhemmin.
Tutkimustulokset osoittivat, että kompetenssien kehittämisohjelmaan
osallistuneiden tunneälytaidot kasvoivat huomattavasti ja muutokset olivat
pysyviä vuosia ohjelman jälkeenkin. Kun muutosprosessista oli kulunut 1-2
vuotta, MBA-tutkinnon suorittaneet osoittivat 47 prosentin kehittymistä
itsetietoisuuden (esim. itseluottamus) ja oman toiminnan johtamisen (esim.
sopeutumiskyky ja suorituskyky) kompetensseissa. Sosiaalisen tietoisuuden
(esim. empaattisuus) ja ihmissuhdejohtamisen (esim. ryhmä- ja yhteistyötaito)
osa-alueilla tunneälyn kompetenssien paraneminen oli vielä suurempaa, 75
prosenttia (kuvio 10).
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Vielä 5-7 vuotta kehittämisohjelman jälkeenkin edistyminen jatkui: kasvua
voitiin todeta 63 prosenttia itsetietoisuuden ja oman toiminnan johtamisen
kompetensseissa
ja
45
prosenttia
sosiaalisen
tietoisuuden
ja
ihmissuhdejohtamisen kompetensseissa. Malli, jota oppimisprosessissa käytettiin
ja johon dramaattiset tulokset pohjautuivat, oli intentionaalinen muutosteoria
(itseohjatun oppimisen teoria). Kompetenssien kehittämisohjelman sisältö on
kuvattu Boyatzisin (1994) kirjoittamassa artikkelissa ”Stimulating Self-Directed
Learning through the Managerial Assessment and Development Course”.

80
70

Kasvuprosentti

60
50

Itsetietoisuus ja oman
toiminnan johtaminen

40

Sosiaalinen tietoisuus ja
ihmissuhdejohtaminen

30
20
10
0
1-2

3-5
Vuosia kurssin jälkeen

5-7

Kuvio 10. Tunneälytaitojen kasvu (%) ja pysyvyys kompetenssien
kehittämisohjelmaan osallistuneilla MBA-opiskelijoilla (Boyatzis 2006b)
MBA-opiskelijoiden piirissä tehtyjen tutkimusten tuloksia tuki vastaava
pitkittäistutkimus, ”kokeneiden ammattilaisten ohjelma”, johon osallistuneet
olivat 45-55 -vuotiaita johtajia ja huippuammattilaisia: lääkäreitä, lakimiehiä,
professoreja ja insinöörejä. Tarkastellessaan koulutusohjelman tuloksia 1-3
vuotta ohjelman päättymisen jälkeen Ballou, Bowers, Boyatzis ja Kolb (1999)
huomasivat, että kokeneilla ammattilaisilla oli entistä parempi itseluottamus,
erityisesti tahto muuttua ja kasvanut tietoisuus oman elämän hallinnasta.
Kahdessa kolmasosasssa emotionaalisen älykkyyden kompetensseista, joita
tutkimuksessa arvioitiin, havaittiin tapahtuneen merkittävää kehitystä. (Boyatzis
2000; 2006; Goleman ym. 2002.)
Boyatzis ja Van Oosten (2002) kertovat itseohjatun oppimisen malliin
perustuvasta johtajuuden kehittämisohjelmasta, joka toteutettiin suuressa (yli
26 000 työntekijää) kuljetusyrityksessä. Puoli vuotta kestäneen ja yhdeksän
koulutuspäivää sisältäneen ohjelman tavoitteina oli parantaa johtajien
itsetietoisuutta ja tunneälyä, saada heidät kehittämään esimiestaitoja kaikilla
tasoilla ja ymmärtämään keinoja, jotka ovat välttämättömiä pitkän aikavälin
tuottavuudelle. Koulutukseen osallistujat kuvasivat aluksi henkilökohtaisiin

100

tavoitteisiinsa perustuvan ihanneminän. Kuva todellisesta minästä saatiin
selvittämällä 360 asteen mittauksella kunkin johtajan tunneälytaidot (Goleman
ym. 2002) ja keskustelemalla tuloksista valmentajan kanssa.
Prosessin
seuraavassa vaiheessa laadittiin jokaiselle osallistujalle ihanneminän ja todellisen
minän erojen pohjalta yksityiskohtainen oppimis- ja kehittämissuunnitelma.
Tunneälytaitoja opittiin ja kehitettiin aidossa työympäristössä kokeilemalla ja
harjoittelemalla. Ohjelman onnistunut läpivienti perustui luottamuksellisiin
henkilösuhteisiin, jotka auttoivat ja tukivat osallistujia prosessin jokaisessa
vaiheessa. Henkilökohtaisen valmentajan rooli oli muutosprosessissa ratkaisevan
tärkeä. Hän auttoi johtajaa reflektoimaan ja kehittämään toimintaansa,
toimimaan yhdessä muiden kanssa, tunnistamaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
ja näkemään ”sokeat pisteet” omassa johtamistyylissään. Kokeilemisen ja
harjoittelun aikana valmentaja auttoi ohjattavaansa pysymään oikeassa suunnassa
ja etenemään prosessissa.
Koulutusohjelma tuotti merkittäviä, mitattavissa olevia tuloksia ohjelmaa
seuranneiden kolmen vuoden aikana. Yrityksen johtajat olivat innostuneita
johtajuudestaan ja tunneälytaitojensa kehittymisestä. Innostuneisuus ja energia
levisivät läpi koko yrityksen: syntyi uusi kulttuuri, jossa ihmiset olivat
motivoituneita ja innovatiivisia. Myös asiakkaat kokivat tapahtuneen muutoksen
erittäin positiivisesti. Yritys ohitti monia kilpailijoitaan kannattavuudessa,
kustannustehokkuudessa ja ilmapiirin parantumisessa poikkeuksellisen lyhyessä
ajassa. (Boyatzis & Van Oosten 2002.)
Tunneälyä ja tunneälytaitoja on kehitetty onnistuneesti myös muiden
tunneälyteorioiden ja -mittareiden pohjalta. Slaski ja Cartwright (2003) tutkivat,
voidaanko johtajien tunneälyä kehittää ja jos voidaan, onko lisääntyneellä
tunneälyllä suotuisia vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn.
Englantilaisen suuren vähittäiskauppaketjun 60 johtajaa osallistui neljä viikkoa
kestäneeseen tunneälyn koulutusohjelmaan. Koulutukseen osallistuneiden
tunneälytaso mitattiin koulutuksen alussa ja kuusi kuukautta koulutuksen
päättymisen jälkeen sekä Bar-Onin EQ-i -testillä (ks. Bar-On 2000) että
Dulewiczin ja Higgsin EIQ-testillä (ks. Dulewicz & Higgs 2004).
Testiryhmän tulokset ja niiden vertailu kontrolliryhmän vastaaviin tuloksiin
osoittivat, että melko lyhytkestoinenkin tavoitteellinen koulutusohjelma voi
johtaa tilastollisesti merkitsevään kokonaistunneälyn kasvuun. Tunneälyn
lisääntyminen vaikutti tilastollisesti merkitsevästi koulutukseen osallistuneiden
johtajien terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, mutta ei suorituskykyyn. Tämä
saattoi tutkijoiden mukaan ainakin osittain johtua käytetyistä mittareista, jotka
eivät riittävästi mitanneet tunneälyyn perustuvia johtamiskompetensseja. (Slaski
& Cartwright 2003, 236-238.)
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Groves, McEnrue ja Shen (2008) raportoivat tutkimuksesta, jonka tarkoituksena
oli testata empiirisesti Mayerin ja Saloveyn (1997) mallin mukaisen tunneälyn
kehittämistä. He kehittivät itsearviointiin perustuvan mittausinstrumentin
(Emotional Intelligence Self-Description Inventory – EISDI), joka soveltuu
erityisesti koulutustarkoitukseen. Tutkimuksen kohteena oli 135 kokopäiväistä
liiketalouden opiskelijaa, jotka osallistuivat yksitoista viikkoa kestäneeseen
intensiiviseen tunneälyn kehittämisohjelmaan. Tutkimustulokset osoittivat, että
emotionaalista älykkyyttä voidaan harjoittelun avulla kehittää tehokkaasti.
Ohjelmaan osallistuneella ryhmällä tunneäly parani tilastollisesti merkitsevästi
kaikilla emotionaalisen älykkyyden osa-alueilla.
Isokorpi (2003) tarkasteli väitöskirjassaan ammatillisen opettajakorkeakoulun
liikenneopettajankouluttajien tunneälytaitojen oppimista reflektoinnin ja
ryhmäprosessoinnin avulla. Oppimisprossessi perustui Isokorven ja Viitasen
(2001, 133-138) kehittämään tunneälytaitojen oppimismalliin (TUTA), jonka
lähtökohtina ovat kokemuksellinen ja reflektiivinen oppiminen, ryhmäprosessin
hyödyntäminen sekä prosessuaalinen oppiminen. Tavoitteena oli vahvistaa
toisaalta osallistujien subjektiivisuuden tunnetta ja toisaalta heidän
yhteisöllisyyden tunnettaan, kehittää osallistujien sosiaalisia taitoja ja
tunneälytaitoja ja antaa välineitä sekä työssä ja elämässä menestymiseen että
työssä jaksamiseen.
Noin puoli vuotta kestäneeseen koulutukseen osallistuneet liikenneopettajankouluttajat tiedostivat tunneälytaitojen tärkeyden ja kokivat oppimisprosessin
tarpeelliseksi, positiiviseksi ja haastavaksi. Koulutus kehitti osallistujien intra- ja
interpersoonallisia taitoja: itsetuntemusta ja impulssinhallintaa, toisten tuntemista
ja erilaisuuden huomioon ottamista. Se paransi myös osallistujien itsetuntoa ja
itsevarmuutta ja voimisti ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koulutusprosessi
osoitti, kuinka vuorovaikutteinen kokemusten ja tiedon vaihto synnyttää energiaa
ja innovaatioita, kun toiminnalle luodaan työyhteisössä suotuisat olosuhteet.
(Isokorpi 2003, 238-241.)
Lopes ym. (2006, 54) korostavat tunneälyvalmennuksen pitkäjänteisyyttä:
tunteiden hallinnan ja ihmissuhteiden johtamisen oppiminen on elinikäinen
prosessi. Tunneälytaitojen harjoittelu auttaa ihmisiä kiinnittämään entistä
enemmän huomiota sosiaaliseen ja emotionaaliseen dynamiikkaan ja oppimaan
päivittäisistä kokemuksista ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa.
Tunneälytutkimus on vielä nuorta. Valittu teoreettinen lähestymistapa määrittää
pitkälti tutkimuksen ja valmennuksen sisältöä. Tutkimustulokset osoittavat, että
johtajan ja esimiehen tunneälyllä ja tunneälytaidoilla on yhteys johtamistyössä
menestymiseen ja organisaation tuottavuuteen ja että tunneälyosaamiseen
voidaan vaikuttaa valmennuksellisin keinoin. Emotionaalisen älykkyyden
kompetenssipohjainen näkökulma tarjoaa monien tutkijoiden mielestä parhaat
edellytykset tunneälytaitojen valmentamiselle. (ks. myös Saarinen 2007, 88-92.)
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3.4 Peruskäsitteitä kokoava viitekehys
Tutkimuksen avainkäsitteet ja niiden sisältö tässä tutkimuksessa on esitetty
yhteenvetona taulukossa 3.

Taulukko 3. Tutkimuksen avainkäsitteet ja niiden sisältö

Käsite

Käsitteen sisältö

Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen tarkoittaa työntekijän iän ja
ikäsidonnaisten
tekijöiden
huomioonottamista
päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja
organisoinnissa siten, että jokainen työntekijä –
ikään katsomatta – voi kokea olevansa arvokas ja
saavuttaa sekä henkilökohtaiset että organisaation
tavoitteet. (Ilmarinen, Lähteenmäki & Huuhtanen
2003; Ilmarinen 2005)

Johtajuus sosiaalisena
prosessina

Johtajuus (leadership) on sosiaalinen vuorovaikutusprosessi, jota säätelemällä johtaja tai
esimies vaikuttaa työyhteisön jäsenten kognitiivisiin
ja affektiivisiin rakenteisiin ja organisaation
tuotoksiin. (Lord & Smith 1999; Ruohotie 2006)

Kompetenssi

Kompetenssi (a job competency) on henkilön
perustavaa laatua oleva ominaisuus, joka johtaa
tehokkaaseen tai korkeatasoiseen työsuoritukseen.
(Boyatzis 1982)

Tunneäly

Tunneälyllä (emotional intelligence) tarkoitetaan
kykyä havaita tunteita sekä itsessä että muissa ja
hallita tehokkaasti sekä omia että ihmissuhteisiin
liittyviä tunnetiloja. (Goleman 1998a; 2001a)

Tunneälytaito

Tunneälytaito (emotional intelligence competency)
on tunneälyyn perustuva kyky tunnistaa, ymmärtää
ja
käyttää
itseä
ja
muita
koskevaa
tunneinformaatiota tavalla, joka johtaa tehokkaisiin
ja korkeatasoisiin työsuorituksiin. (Boyatzis & Sala
2004; Goleman 1998a)
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

4.1 Tutkimuksen metodologiset valinnat
Tämän tutkimuksen metodologisten valintojen pohjaksi on syytä tarkastella
tutkimukseen liittyviä ontologisia ja epistemologisia taustaoletuksia. Ontologia
pyrkii selvittämään todellisuuden luonnetta, sen peruselementtejä ja rakennetta ja
sitä, mitä todella on olemassa (Niiniluoto 1997c, 125; Raatikainen, 2004, 11).
Ontologinen analyysi auttaa tutkijaa hahmottamaan ihmisen erityistä luonnetta
tutkimuskohteena. Ontologinen ihmiskäsitys puolestaan viittaa käsitykseen, joka
meillä on ihmisestä, ihmisen persoonasta ja identiteetistä. (Tuominen &
Wihersaari 2006, 48, 98-100.)
Epistemologia eli tieto-oppi käsittelee sitä mitä tieto on ja miten ja millaista
tietoa tutkittavasta ilmiöstä on saatavissa. Se tutkii tiedon käsitettä, alkuperää ja
lajeja, tiedon saavuttamisen mahdollisuuksia ja rajoja sekä tiedon luotettavuutta,
yleistettävyyttä ja varmuutta. (ks. Tuominen & Wihersaari 2006, 48-49.)
Klassisen tiedon käsitteen mukaan ”tieto on hyvinperusteltu tosi uskomus”.
Tietoa voidaan saavuttaa sekä tiedon kohteeseen suuntautuvan aistihavainnon
kautta (empirismi) että järjen, ymmärryksen tai intuition kautta (rationalismi).
(Niiniluoto 1997c, 138-140.)
Lincoln ja Guba (2000, 168) tarkastelevat tutkimusparadigmojen ontologisia ja
epistemologisia eroja positivistisen, postpositivistisen, kriittisen teorian,
konstruktivistisen ja osallistuvan tutkimusotteen kautta. Positivismiin liittyy
heidän mukaansa realistinen, ymmärrettävä maailmankuva tutkimuksen
pyrkiessä objektiivisuuteen ja totuuteen. Postpositivismille on ominaista
kriittisen realistinen maailmankuva, jossa myös tutkijalla voi olla vaikutuksensa
objektiivisuutta tavoittelevan tutkimuksen tuloksiin.
Kriittisen teorian ontologia perustuu Lincolnin ja Guban (2000, 168) mukaan
historialliseen realismiin, todellisuuteen, jota sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset,
etniset ja kulttuuriarvot ovat ajan myötä muokanneet. Kriittisen teorian
epistemologiaan liittyvät vuorovaikutteisuus ja subjektiivisuus ja sen
metodologia on dialogista. Konstruktivismin maailmankuva on relativistinen –
todellisuus ja tieto rakentuvat erilaisissa konteksteissa. Epistemologia on
vuorovaikutteista ja subjektivistista ja metodologia hermeneuttista, tulkitsevaa.
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Tämän tutkimuksen keskeisimmän, kvantitatiivisen osan (lomakekysely)
ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat ovat postpositivismin kriittisen
realistisessa maailmakuvassa, jossa myös tutkijalla voi olla vaikutuksensa
objektiivisuutta tavoittelevan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen kvalitatiivisen
osan (esimiesten teemakirjoitelmat) ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat
ovat
konstruktivismissa,
sen
relativistisessa
maailmankuvassa
ja
vuorovaikutteisessa ja subjektivistisessa epistemologiassa.
Tutkimuksen tieteenfilosofisia lähtökohtia voidaan tarkastella myös Habermasin
(1974) kehittämän tiedon intressiteorian pohjalta. Tässä tutkimuksessa praktisen
eli hermeneuttisen tiedonintressin tavoitteena on tutkittavan ilmiön
ymmärtäminen yksilöiden omien käsitysten kautta.
Kriittinen eli
emansipatorinen tiedonintressi pyrkii puolestaan vapauttamaan esimiehiä
mahdollisesta ikäjohtamiseen liittyvästä väärästä tietoisuudesta ja muuttamaan
totuttuja johtamiskäytänteitään. (ks. Kyrö 2004, 62-63; Niiniluoto 1997c, 70-72.)
Myös Niiniluodon (1997c, 73) esittämällä teoreettisella tiedonintressillä on
merkityksensä tässä tutkimuksessa. Ilmiöiden selittämiseen, tulkitsemiseen ja
väärästä tietoisuudesta vapautumiseen on Niiniluodon mukaan sitä paremmat
mahdollisuudet, mitä enemmän meillä on todellisuutta koskevaa informaatiota.
Tutkimukseni ihmiskäsitys on holistinen ja humanistinen. Laaja-alainen,
kokonaisvaltainen ihmiskäsitys näkee ihmisen fyysisenä, psyykkisenä ja
sosiaalisena kokonaisuutena (vrt. Rauhala 2005). Johtamista ja esimiestyötä ei
voi ymmärtää irrallaan siitä kontekstista, jossa johtaminen tapahtuu.
Humanistinen ihmiskäsitys korostaa jokaisen ihmisen mahdollisuutta oppimiseen
ja kehittymiseen. Ihminen on ajatteleva, tekevä, tunteva ja tahtova, sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa elävä yksilö, joka pyrkii sisäisen
motivaation voimalla jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen. Johtamisessa ja
esimiestyössä on otettava huomioon yksilöiden erilaisuus.
Johtajan ja esimiehen tunneälytaitojen oppimisen ja kehittämisen taustalla on
sosiokonstruktivistinen (sosiaalinen konstruktivismi) oppimiskäsitys. Johtaja
tarvitsee myös muita oman minänsä, vahvuuksiensa ja heikkouksiensa,
tunnistamiseen ja ihanneminänsä rakentamiseen kokeilun ja harjoittelun kautta.
Ilman sosiaalista vuorovaikutusta ja toisilta saatua palautetta ei oppimisessa
tapahdu kestävää muutosta. (ks. Goleman ym. 2002, 111; Isokorpi 2003, 24;
Juuti 2006a, 87-89; Ruohotie 2000a, 118-123.)
Tieteellinen tutkimus voidaan luokitella perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen. Niiniluoto (1997c, 13) määrittelee perustutkimuksen omaperäiseksi
uuden tieteellisen tiedon etsinnäksi ilman ensisijaista pyrkimystä nimenomaisiin
käytännöllisiin
tavoitteisiin
ja
sovellutuksiin.
Soveltavalla
eli
tavoitetutkimuksella taas on käytännöllinen tai soveltava tavoite ja se tähtää
perustutkimuksen tuloksille rakentuvan omaperäisen tiedon etsintään. Pattonin
(2002, 215-217) mukaan tutkija haluaa perustutkimuksen avulla ymmärtää ja
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selittää kuinka maailma tai jokin ilmiö toimii. Hän luo perustutkimuksen avulla
uutta teoriaa tai testaa ja näyttää toteen olemassa olevaa teoriaa. Soveltavalle
tutkimukselle Patton toteaa olevan ominaista inhimillisten ja sosiaalisten
ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen perustutkimuksesta saadun
johdonmukaisen tiedon pohjalta.
Tutkimukseni on reaalitodellisuutta kartoittavaa ja kuvailevaa perustutkimusta
selvittäessään kunta-alan henkilöstön käsityksiä oman esimiehensä
tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä. Tutkimukseni on myös uutta teoriaa ja
tietoa luovaa soveltavaa tutkimusta, sillä se tähtää perustutkimuksen tulosten ja
tutkijan esiymmärryksen pohjalta ikäjohtamisessa tarvittavien tärkeimpien
tunneälytaitojen ja niiden oppimis- ja kehittämistarpeen määrittämiseen ja
tunneälytaitojen mallintamiseen.
Tutkimuksen metodologisilla valinnoilla on tutkimusten tulosten kannalta
ratkaiseva merkitys. Perusvalinta tehdään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
tutkimusotteen välillä tai niiden yhdistämisestä. Kvalitatiiviset tutkijat
painottavat todellisuuden sosiaalisesti rakentunutta luonnetta: miten sosiaalisia
kokemuksia luodaan ja miten niille annetaan merkityksiä. Kvantitatiiviset tutkijat
korostavat päinvastoin muuttujien välisten syy- ja seuraussuhteiden mittaamista
ja analysointia, eivät prosesseja. (Denzin & Lincoln 2000, 8.)
Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen eroja on vaikea hahmottaa.
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan ja tutkittavan suhde on etäinen,
tutkimusstrategia on strukturoitu, aineiston keruu on formaalista kysely- ja
haastattelulomakkeisiin perustuvaa ja aineiston analyysi tapahtuu tilastollisin
menetelmin. Kvalitatiivinen tutkimus nähdään keinona ymmärtää toimijan
tulkinnat. Tutkijan ja tutkittavan suhde on läheinen, tutkimusstrategia on
strukturoimaton ja tietojenkeruu perustuu vapaamuotoisiin haastatteluihin,
havainnointiin tai teksteihin. Rajanveto kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen
tutkimustavan välillä on joskus vaikeaa. Esimerkiksi strukturoimattomat
haastattelut ja kyselyt voivat kuulua yhtä hyvin kvalitatiiviseen kuin
kvantitatiiviseenkin tutkimukseen. (Toivonen 1999, 98-104.)
Kahta tai useampaa tutkimusmenetelmää käyttämällä voidaan tutkimuksen
validiutta lisätä sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa.
Erilaisten tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään käsitettä triangulaatio.
Denzin (1978) on jaotellut triangulaation neljään tyyppiin: monimetodimenetelmä, monitutkija-menetelmä, monidata-menetelmä sekä moniteoriamenetelmä. Monimetodi-menetelmä tai metodologinen triangulaatio tarkoittaa
nimensä mukaisesti useiden menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa.
(Metsämuuronen 2005, 245; Patton 2002, 247-248.)
Tämä tutkimus pyrkii yhdistämään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen
edut ja vahvistamaan metodologisen triangulaation avulla tutkimuksen
validiteettia. Kvalitatiiviset kuntaesimiesten teemakirjoitelmat toimivat
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kvantitatiivisen lomakekyselyn esitutkimuksena tarkoituksena varmistaa, että
mitattavaksi aiotut tunneälytaidot ovat tutkittavan ilmiön ja tutkimuskysymysten
kannalta olennaisia ja tarkoituksenmukaisia (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2007, 132). Esitutkimuksen tarkoituksena on myös vahvistaa tutkijan
esiymmärrystä tunneälytaitojen merkityksestä esimiestyössä ja antaa pohjaa
kyselytutkimuksessa käytettävän mittarin valinnalle.
Tutkimuksen kvalitatiivisen osan metodologisena perustana on sisällönanalyysi.
Monet tutkijat pitävät sisällönanalyysiä menettelytapana, jonka avulla erilaisia
dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs &
Vanhanen 1999, 4; Tuomi & Sarajärvi 2004, 105). Krippendorff (2004) puhuu
sisällönanalyysissä objektiivisuuden ja systemaattisuuden sijaan mieluummin
toistettavuudesta ja validiteetista. Sisällönanalyysi on herkkä tarkasteltavan
aineiston taustalla olevalle kontekstille ja sopii hyvin myös täysin
strukturoimattoman aineiston analyysiin. (Krippendorff 2004; 40-43.)
Sisällönanalyysin avulla saadaan kerätty aineisto järjestettyä tiiviiseen ja
selkeään sanalliseen muotoon kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää
informaatiota. Tutkittavan aineiston ladullinen käsittely perustuu loogiseen
päättelyyn ja tulkintaan, jonka tuloksena syntyy tutkittavaa ilmiötä kuvaavia
käsitteitä ja kategorioita. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4-5; Tuomi & Sarajärvi
2004, 110.) Luokittelun ja kategorisoinnin jälkeen aineisto voidaan kvantifioida
ja tuottaa sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia (Tuomi &
Sarajärvi 2004, 117-119; ks. myös Krippendorff 2004, 87-89). Sisällönanalyysi
tuottaa Grönforsin (1985, 161) mukaan raaka-aineet teoreettiseen pohdintaan,
mutta tutkija vastaa varsinaisten johtopäätösten teosta.
Tässä
tutkimuksessa
sisällönanalyysiä
tehdään
aineistolähtöisesti,
teoriaohjaavasti ja teorialähtöisesti. Aineistolähtöisen analyysin luokittelua ja
kategorisointia ohjaa induktiivisuus, teorialähtöistä analyysiä deduktiivisuus ja
teoriaohjaavaa analyysiä abduktiivisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 95-102;
Krippendorff 2004, 36-38.) Abduktiivinen ja deduktiivinen ajattelu edellyttävät
tutkijalta perehtyneisyyttä tutkittavaan ilmiöön ja sen taustalla oleviin teorioihin.
(ks. myös Kyrö 2004, 73-77.)
Aineistolähtöisellä, induktiivisella sisällönanalyysillä on yhteisiä piirteitä
fenomenografian kanssa. Fenomenografian ydin on Martonin ja Boothin (1997)
mukaan ihmisten erilaisessa tavassa kokea jotakin. Erilaiset kokemustavat ovat
myös sidoksissa tiettyyn kontekstiin. Fenomenografia on kiinnostunut toisen
asteen perspektiivistä eli siitä miltä maailma tai ilmiö näyttää eri ihmisten näkökulmasta. Fenomenografisen tutkimuksen ensisijaisena päämääränä on kuvata
erilaisten kuvauskategorioiden avulla niitä variaatioita, joilla tietyn ryhmän eri
yksilöt kokevat tutkittavan ilmiön. (Marton & Booth 1997, 118-125; Niikko
2003.) Tämän tutkimuksen teemakirjoitelmien analyysissä on vahvasti mukana
teoriasidonnaisuus. Siksi fenomenografia ei sovellu tutkimuksen kvalitatiivisen
osan metodologiseksi lähestymistavaksi.
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Tutkimuksen kvantitatiivisen osan metodologisena perustana on survey-tutkimus.
Survey-tutkimus on metodi, jolla kerätään informaatiota tieteellisiin tarkoituksiin
käyttäen otosta ja standardoituja tiedonkeruun tekniikoita. Tutkimukseen
vastaajiksi valituilta kysytään haastattelu- tai kyselylomakkeella strukturoituja,
ennalta määriteltyjä kysymyksiä. (Fowler 2002; Järvinen & Järvinen 2000, 5657.) Strukturoidut tiedonhankintamenetelmät mahdollistavat laajan otoksen ja
”neutraalin” tilastollisen analyysin ja lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.
Tutkijan määräämillä käsitteillä operoiminen tekee vastaajien arviot
yhteismitallisiksi ja mahdollistaa niiden objektiivisen vertailun. Toisaalta
väärinymmärrykset ovat mahdollisia ja niitä on tutkijan vaikea kontrolloida. (ks.
Hirsjärvi ym. 2007, 188-190; Punch 2003; de Vaus 2002.)
Tätä tutkimusta voidaan pitää myös tapaustutkimuksena eli case-tutkimuksena.
Stake (2000, 435) toteaa, ettei case-tutkimus ole metodologinen vaan tutkimuskohteen valinta. Minkä tahansa tutkimusmenetelmän tai tutkimusmenetelmien
yhdistelmän ollessa kyseessä tutkimme hänen mukaansa jotain tapausta. Yin
(2003,13) määrittelee case-tutkimuksen empiiriseksi tutkimusotteeksi, joka tutkii
tämän päivän ilmiötä sen todellisessa kontekstissa erityisesti silloin, kun
tutkittavan ilmiön ja kontekstin rajapinta ei ole selkeä ja kun käytetään
monipuolisia evidenssin lähteitä.
Tapaustutkimuksen käyttäminen on Yinin (2003, 5-9) mielestä suositeltavaa, kun
etsitään vastauksia kysymyksiin ”miten” tai ”miksi” ja tutkijalla on vain vähän
tai ei lainkaan vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. Tapaustutkimusta voidaan käyttää
myös
vastaamaan
eksploratiiviseen
”mitä”-kysymykseen
sekä
arviointitutkimukseen ja kuvailevaan tutkimukseen (Järvinen & Järvinen 2000,
81).
Yin
kehottaa
käyttämään
case-tutkimuksissa
monipuolisia
tiedonkeruumenetelmiä ja evidenssin lähteitä, jotka voivat olla sekä
kvalitatiivisia että kvantitatiivisia (Yin 2003, 83-108).
Tällä tutkimuksella on monia Yinin tapaustutkimukselle määrittelemiä piirteitä.
Se etsii vastauksia tutkimusongelmiin todellisessa ympäristössä metodologisen
triangulaation avulla. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kuntaesimiesten
käsityksiä hyvän esimiehen ominaisuuksista sekä kuvaamaan ja selittämään eriikäisten kuntaesimiesten ja -työntekijöiden arvioita oman esimiehen
tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä. Tutkijalla on luontevat yhteydet
tutkittavaan tapaukseen, mutta ei vaikutusta tutkittavaan ilmiöön.
Tutkimuskohde muodostaa kokonaisuuden ja tutkimukseen osallistuneet eri
organisaatioiden ja toimialojen esimiehet ja työntekijät ovat edustava
läpileikkaus kunta-alan henkilöstöstä.
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4.2 Tutkijan esiymmärrys osana tutkimusprosessia
Tutkimukseni on keskeisimmältä osaltaan kvantitatiivinen survey-tutkimus ja
tutkimustulosten analysointi on siltä osin kuvailevaa ja selittävää. Läpi koko
tutkimusprosessin, mutta erityisesti kvalitatiivisten teemakirjoitelmien
analysoinnissa sekä tunneälytaitojen riippuvuussuhteiden tarkastelussa ja
johtopäätösten teossa, näkyy kuitenkin hermeneuttisen tradition mukainen
tulkitseva ja ymmärtävä lähestymistapa.
Heideggerin (1927/2000) mukaan tulkitseminen perustuu siihen, mitä on jo
hallussa (Vorhabe), siihen mitä on jo näkyvillä (Vorsicht) ja siihen, mihin jo
etukäteen tartutaan (Vorgriff). Toisin sanoen jonkin ilmiön tai asian
tulkitseminen joksikin on pohjustettu edeltä hallussa olevassa (ennakkoon
omaksutussa),
ennakkonäkymässä
ja
esikäsityksessä.
Tulkitsevaan
ymmärtämiseen kuuluu ymmärtämisen kehä eli hermeneuttinen kehä, jossa
ymmärrys liikkuu koko ajan kokonaisuudesta osiin ja osista kokonaisuuteen.
Tähän kehään on kätketty positiivinen mahdollisuus alkuperäisimpään tietoon,
mutta se edellyttää ennakkokäsitysten tiedostamista ja tietoista käyttöä
tulkitsemisen pohjana. (Heidegger 2000, 193-197.)
Gadamer on pääosin samaa mieltä Heideggerin hermeneuttiselle kehälle antaman
tulkinnan kanssa. Hermeneuttisen prosessin eteneminen edellyttää, että omat
ennakkonäkemykset ja ennakkoluulot tiedostetaan, mutta Gadamerin ajattelussa
korostuu lisäksi historiallisuuden ja tradition merkitys. Tulkitsija ei voi
tarkastella asioita täysin objektiivisesti omasta taustastaan irrallaan (Gadamer
2004, 35-38.) Ymmärtämiseen kuuluu itsekriittisyys. Ymmärtäminen on
mahdollista vain, kun tutkija asettaa omat ennakkokäsityksensä koetukselle.
Sekä tulkitsijalla että tulkittavalla on oma ”horisonttinsa” asioihin. Tekstin
ymmärtämisessä on kysymys näiden horisonttien, tekstin merkityksen ja
tulkitsijan esiymmärryksen, sulautumisesta yhteen. (Gadamer 2004, 64.)
Lähtökohtana tutkimusprosessille ja sen tuottaman aineiston tulkinnalle ja
ymmärtämiselle on tutkijan esiymmärrys. Gummessonin (2000, 57-58) mielestä
tutkijat kiinnittävät liian vähän huomiota esiymmärryksen merkitykseen
valitessaan tutkimuksen lähestymistapaa tai metodia. Esiymmärryksen puute voi
aiheuttaa tutkijalle huomattavaa ajanhukkaa perusinformaation saamiseksi.
Esiymmärryksellä Gummesson tarkoittaa henkilön käsityksiä tietystä ongelmasta
ja tutkimuskohteen sosiaalisesta ympäristöstä ennen tutkimuksen aloittamista.
Ymmärryksellä hän tarkoittaa käsityksiä ja näkemyksiä, jotka muodostuvat
tutkijalle tutkimuksen kuluessa. (Gummesson 2000, 15-16.)
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Pääsy todelliseen, ensikäden empiiriseen tietoon on tutkimuksen perusedellytys.
Kysymys ei ole ainoastaan fyysisestä pääsystä todellisen tiedon ääreen vaan
myös mentaalisesta pääsystä: kuinka ymmärtää mitä todella on tapahtumassa,
kuinka saada ihmiset kuvailemaan sitä, kuinka havainnoida sitä tai kuinka kokea
se tutkijan oman osallistumisen kautta. (Gummesson 2000, 32.) Samaan asiaan
viittasi jo 1800-luvulla Dilthey todetessaan ihmistieteiden edellyttävän
tutkimuskohteen ”sisäisen elämän” tuntemista. Ymmärtäminen on empaattista
eläytymistä, toisen henkilön ajatusten ja kokemusten kokemista ”sisältäpäin”.
(Niiniluoto 1997c, 56; Raatikainen 2004, 89-92.)
Tutkijan esiymmärryksen kasvuun vaikuttavat hänen henkilökohtaiset
kokemuksensa sekä yksityis- että työelämästä ja erilainen välikäsien kautta saatu
tieto (kirjat, tutkimusraportit, luennot ja toisten henkilöiden kokemusperäinen
tieto). Näiden yhdistelmä muodostaa tietovaraston, joka edustaa tutkijan
esiymmärrystä tutkimuksen alussa. (Gummesson 2000, 67.)
Oma kokemusperäinen esiymmärrykseni lähtee monipuolisesta, yli 25 vuoden
työskentelystä pankkialan asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Olen
toiminut monissa eri organisaatioissa erilaisissa pankkialan tehtävissä:
esimiesharjoittelijana, markkinointiosaston päällikkönä, markkinointijohtajana,
liiketalouskonsulttina, pankinjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä sekä
myös tiimivalmentajana. Olen kokenut pankkialan muutokset, kilpailun
vapautumisen ja voimakkaan kasvun sekä myös rajun kriisivaiheen ja sen
seuraukset: ilmapiiriä ja jaksamista koettelevat säästöt ja leikkaukset, ytneuvottelut, tiukentuneet tehokkuus- ja tulosvaatimukset sekä ikääntyvälle
henkilöstölle jatkuvan uusien asioiden ja toimintatapojen oppimisen tarpeen.
Viime vuodet olen toiminut johtamisen vastuukouluttajana Forssan
ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (Forssan Aikuiskoulutus), mikä on
vahvistanut merkittävästi esiymmärrystäni kuntasektorin esimiestyöstä ja
johtamisesta. Vastuullani ovat olleet erityisesti kunta-alalle suunnattujen
johtamisen
erikoisammattitutkintoon
valmistavien
koulutusten
sekä
terveydenhuollon kuntayhtymän laajennetulle johtoryhmälle järjestetyn
strategialähtöisen johtamiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Keskustelut eri
toimialoja ja organisaatioita edustavien kuntaesimiesten kanssa, valmistavan
koulutuksen oppimistehtävät sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon näyttöjen
ohjaus ja arviointi ovat antaneet minulle tutkimukseni kannalta arvokasta tietoa.
Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on Forssan kaupungin omistama
liikelaitos, jonka toimintaan olen päässyt tutustumaan sisältäpäin kouluttajan
sekä myös liiketoimintatiimin tiiminvetäjän näkökulmasta. Luottamustehtävien
kautta olen saanut hyvän käsityksen myös suuren, ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta. Työskentelyni
Suomen Ekonomiliito SEFE ry:n kunta- ja palvelurakennetyöryhmässä on sekin
lisännyt esiymmärrystäni kuntien ja kuntajohtamisen suurista haasteista. Niinpä
minun on ollut varsin luontevaa suunnata tutkimukseni kuntasektorille.
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Tutkijan esiymmärrykseen liittyy teorioiden, mallien ja käsitteiden sekä
tekniikoiden, metodien ja tutkimusvälineiden yleistuntemus (Gummesson 2000,
72-75). Omaa esiymmärrystäni olen näiden tekijöiden osalta vahvistanut viime
vuosina suorittamieni esimies- ja johtajatutkintojen, pedagogisten opintojen,
ammattikasvatuksen ja työpsykologian jatko-opintojen, tieteenfilosofian ja
metodologian opintojen, tutkijaseminaarien ja väitöstilaisuuksien sekä laajan
aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden ja julkaistujen tutkimusten kautta.
Tutkimukseni etenee metodologisena triangulaationa neljän tutkimusvaiheen
kautta johtopäätöksiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Keskeistä prosessin
etenemiselle on, että eri tutkimusvaiheet lisäävät tutkijan ymmärrystä
tutkittavasta ilmiöstä ja antavat tietoa seuraavien vaiheiden tutkimusmenetelmien
valinnalle ja analysoinnille. Yhteenveto tutkimusprosessin etenemisestä on
esitetty kuviossa 11.

Tutkijan esiymmärrys

Tutkimuskysymys 1

Tutkimuskysymys 2

Teemakirjoitelmat

Tunneälytaidot osana
johtamiskompetensseja

A: Oman esimiehen tunneälytaidot
Lomakekysely
B: Tunneälytaitojen tärkeys

Tutkimuskysymys 3

Synteesi

Tutkimuskysymys 4

Tunneälytaitojen
mallintaminen

Tunneälytaitojen oppimis- ja
kehittämistarve ikäjohtamisessa

Tunneälytaitojen
riippuvuussuhteiden
verkkomallit

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kuvio 11. Tutkimusprosessin vaiheet
Ennen varsinaisen tutkimusprosessin aloittamista oleva tutkijan esiymmärrys
tutkittavasta ilmiöstä ja tutkittavasta kohteesta muuttuu esimiesten
teemakirjoitelmien analysoinnin pohjalta uudeksi ymmärrykseksi esimiestyössä
ja johtamisessa tarvittavista kompetensseista ja seuraavan tutkimusvaiheen
esiymmärrykseksi. Kunta-alan henkilöstön oman esimiehen tunneälytaitoja ja
niiden tärkeyttä koskevien arviointien monipuolinen analysointi antaa vastaukset
tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen ja vahvistaa ymmärrystä, jota
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tarvitaan
tunneälytaitojen
kehittämistarpeen
määrittelyyn
esimiestyössä ja yhteenvetoanalyysin eli synteesin tekemiseen.

kunta-alan

Tunneälytaitojen kehittämistarpeen tarkastelu ikäryhmittäin ja tutkimustulosten
pohjalta
tehty
yhteenvetoanalyysi
tuovat
vastauksen
tutkimuksen
päätavoitteeseen: Mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joiden oppimis- ja
kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä ikäjohtamisen näkökulmasta kaikkein
suurin? Tutkimusprosessin eri vaiheiden kautta vahvistunut ymmärrys
tutkittavasta ilmiöstä mahdollistaa neljänteen tutkimuskysymykseen liittyvän
tunneälytaitojen verkkomallien analysoinnin.
Ennakkokäsitysten muodostaminen on tutkimusprosessin etenemiselle
välttämätöntä, mutta tutkijan on tiedostettava esiymmärrykseen liittyvät riskit ja
asetettava ne jatkuvasti koetukselle. Gummesson (2000, 62-65) varoittaa tutkijaa
lukituista ennakkokäsityksistä, jolloin tutkija yrittää pakottaa todellisuuden
kannattamaansa teoriaan. Se vaikuttaa tapaan, jolla kysymyksiä esitetään ja
tapaan, jolla vastauksia ja tekstejä tulkitaan. Se hyväksyy tietynlaisen tiedon,
mutta sulkee pois epätoivotun tiedon. Tutkijan pitää käyttää esiymmärrystään,
mutta hän ei saa jäädä sen orjaksi.

4.3 Aineiston keruu
4.3.1 Esimiesten teemakirjoitelmat
Tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa kartoitin kvalitatiivisilla
teemakirjoitelmilla kunta-alan eri toimialoja edustavien esimiesten käsityksiä
hyvän esimiehen kompetensseista. Tavoitteena oli vahvistaa esiymmärrystäni
tunneälytaitojen merkityksestä erityisesti kunta-alan esimiestyössä ja antaa
vahvistusta tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja kyselytutkimuksessa
käytettävän mittarin valinnalle.
Tutkimuksen kohteena olivat kunta-alan esimiehille suunnattujen kahden
johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppimistehtävänä
tehdyt kirjoitelmat. Noin puolitoista vuotta kestäneiden koulutusten
tarkoituksena oli kehittää kunta-alan esimiesten johtamisosaamista ja
johtamisvalmiuksia vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
Valmistaviin koulutuksiin osallistuneilla esimiehillä oli mahdollisuus suorittaa
tutkinnon perusteiden mukaisin näytöin johtamisen erikoisammattitutkinto.
Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ammattitaito- ja osaamisvaatimukset
on määritelty Opetushallituksen vahvistamissa tutkinnon perusteissa.
Ammattitaitovaatimusten lähtökohtana ovat organisaation ja oman työyhteisön
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toiminnan johtaminen ja kehittäminen, johtajana kehittyminen ja näiden
prosessien kytkeminen toisiinsa. Johtamisen erikoisammattitutkinto on
tarkoitettu henkilöille, joilla on vahva toimialansa ja organisaationsa osaaminen
ja joiden työn keskeinen osa on johtamista. (Johtamisen erikoisammattitutkinto
2006, 7.)
Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lähipäivillä
käsiteltiin mm. strategista johtamista, talouden suunnittelua ja kehittämistä,
projektien suunnittelua ja johtamista, osaamisen johtamista, asiakkuuksien ja
laadun johtamista, organisaation toiminnan kehittämistä ja johtamista sekä
esimiehenä ja johtajana kasvamista.
Koulutuksen painopiste oli
henkilöstöjohtamisen taitojen ja strategisen johtamisen hallinnassa. Etäjaksojen
monipuoliset oppimistehtävät tukivat johtamisen erikoisammattitutkinnon
edellyttämän ammattitaidon hankkimista. Koulutukseen kuului olennaisena
osana myös oman organisaation ja vastuualueen kannalta keskeisen
kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen.
Ensimmäinen johtamiseen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus
käynnistettiin Forssan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa vuoden 2005
tammikuussa nimellä ”KuntaJET”. Koulutuksen aloitti 20 kuntien eri
toimialojen esimiestä Forssasta, Hämeenlinnasta, Janakkalasta ja Somerolta.
Vuoden 2006 tammikuussa käynnistyi ”TerveysJET”, johon lähti mukaan 23
terveydenhuollon ja perusturvan esimiestä Forssasta, Loimaalta ja
Hämeenlinnasta. Toimin molempien koulutusten vastuukouluttajana ja vastasin
koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta, opiskelun ja näyttöjen ohjauksesta,
oppimistehtävien palautteista sekä vierailevien asiantuntijoiden hankkimisesta.
Johtamisen erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät, että
tutkinnon suorittaja osaa pohtia omia johtamistaitojaan ja laatia oman
johtajuutensa kehittämissuunnitelman. Tutkinnon suorittajan on osattava muun
muassa pohtia omaa johtajuuttaan suhteessa johtajuuden vaatimuksiin, pohtia
johtamisroolinsa asettamia osaamisvaatimuksia, hyödyntää työyhteisön jäsenten
ja yhteistyökumppaneiden antamaa palautetta omasta toiminnastaan ja tunnistaa
omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa. (Johtamisen erikoisammattitutkinto
2006, 10.)
Johtamisosaamisen lähtötaso kartoitettiin kuntaesimiesten oman arvioinnin,
työyhteisön jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden ja
arviointien sekä vastuukouluttajan kanssa käytyjen kahdenkeskisten
keskustelujen pohjalta. Oman johtajuuden kehittämissuunnitelman laatimisessa
esimiehet käyttivät hyväkseen koulutuksen alussa tekemäänsä oppimistehtävää
”Millainen on hyvä esimies?”. Tehtävänä oli kirjoittaa annetusta aiheesta
vapaamuotoinen, kunkin esimiehen omiin kokemuksiin ja näkemyksiin
perustuva tiivis kirjoitelma. Näitä pohdintoja minulla oli mahdollisuus käyttää
kirjoittajien suostumuksella tutkimukseni esitutkimusaineistona.
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Sain analysoitavakseni KuntaJET- ja TerveysJET -koulutuksista yhteensä 38
kuntaesimiesten teemakirjoitelmaa, joiden kirjoittajat edustivat erilaisia
kuntaorganisaatioita (kunnat ja kuntayhtymät), eri toimialoja ja myös eri
organisaatiotasoja. Kirjoittajien ammattinimikkeitä olivat muun muassa
toimialajohtaja, koulunjohtaja, rehtori, kirjastotoimenjohtaja, päiväkodin johtaja,
siivoustyön johtaja, ruokapalvelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö, käyttöpäällikkö,
tietohallintopäällikkö, osastonhoitaja ja vastuuhoitaja. Yhteistä kaikille näille
esimiehille oli, että he olivat organisatorisesta asemastaan riippumatta vahvasti
mukana johtamansa työyhteisön arjessa.
Teemakirjoitelmien kirjoittajista oli naisia kolmekymmentäkolme (87 %) ja
miehiä viisi (13 %). Suhde heijastaa kunta-alan työntekijöiden naisvaltaisuutta ja
vastaa myös kyselytutkimukseni sukupuolijakaumaa. Kirjoittajien keski-ikä oli
46 vuotta nuorimman kirjoittajan ollessa 27 vuotta ja vanhimman 56 vuotta.
Suurin osa JET-koulutusten opiskelijoista oli 45-54-vuotiaita esimiehiä.
Toimialoista parhaiten edustettuna oli terveystoimi, 14 henkilöä.
Sivistystoimesta oli mukana 9, perusturvasta 8, keskushallinnosta 4 ja teknisestä
toimesta 3 henkilöä.
KuntaJET-koulutukseen osallistuneista esimiehistä 75 prosenttia oli Forssan
kaupungin viranhaltijoita. TerveysJET-koulutuksen osallistujista yhteensä 70
prosenttia toimi joko Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä tai
Forssan kaupungin perusturvan toimialalla. Forssan kaupungin ja Forssan seudun
terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstö olivat myös lomakekyselyni
pääkohteena. Lomakekyselyyn vastanneista 1 290 henkilöstä 74 prosenttia edusti
edellä mainittuja organisaatioita.

4.3.2 Lomakekysely
Keskeisin osa tutkimustani oli laaja kvantitatiivinen kyselytutkimus, jolla
kartoitettiin 15.5.-2.6.2006 Forssan seudun kuntaorganisaatioissa eri-ikäisten ja
eri toimialoilla toimivien työntekijöiden ja esimiesten käsityksiä oman
esimiehensä
tunneälytaidoista
ja
niiden
tärkeydestä
esimiestyössä
menestymiselle. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Forssan kaupungin,
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan seudun
terveydenhuollon kuntayhtymän koko henkilöstö, yhteensä 2 551 henkilöä.
Kyselylomakkeen pohjana oli Ruohotien (2005c) kehittämä ja testaama
johtamisen tunneälykkyyden mittausinstrumentti, LCCQ (Leadership
Competencies and Characteristics Questionnaire). LCCQ perustuu Golemanin,
Boyatzisin ja McKeen (2002) tunneälymalliin, johon kuuluu yhteensä 18
tunneälyn kompetenssia neljältä tunneälyn osa-alueelta (itsetietoisuus, oman
toiminnan johtaminen, sosiaalinen tietoisuus ja ihmissuhdejohtaminen). (ks.
Nokelainen & Ruohotie 2006, 62-72.)

114

Kolmiosainen kyselylomake (liite 2) sisälsi Golemanin ym. (2002) mallin
mukaiset 18 arvioitavaa esimiehen tunneälytaitoa ja niiden kuvausta. Vastaajia
pyydettiin arvioimaan kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa (osa A) oman
esimiehensä valmiuksia näiden tunneälytaitojen osalta ja toisessa osassa (osa B)
näiden ominaisuuksien tärkeyttä esimiestyössä menestymiselle. Esimiehen
tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä arvioitiin viisiportaisella Likert-asteikolla.
Kyselylomakkeen A-osassa (oma esimies) vastaajat valitsivat vastauksensa
seuraavista vaihtoehdoista: 1 = erittäin heikko, 2 = keskitasoa heikompi, 3 =
keskitasoa, 4 = keskitasoa parempi, 5 = erittäin hyvä. Lomakkeen B-osassa
(tunneälytaitojen tärkeys) vastausvaihtoehdot olivat: 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 =
ei kovin tärkeä, 3 = melko tärkeä, 4 = tärkeä, 5 = erittäin tärkeä.
Lomakkeen kolmanteen osaan (osa C) vastaajia pyydettiin merkitsemään
seuraavat taustatiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sukupuoli (nainen/mies)
ikä (vuotta)
pohjakoulutus
ammatillinen koulutus
kuntaorganisaatio
toimiala
työtehtävä (esimies/työntekijä)
työsuhteen luonne (vakinainen/määräaikainen)
työvuosia nykyisessä tehtävässä
työvuosia työelämässä
työvuosia esimiestehtävissä

Lomakkeen ikä-kohdassa ei vastaajille tarjottu valmiita ikäryhmävaihtoehtoja,
vaan heitä pyydettiin merkitsemään taustatietoihin omat ikävuotensa. Näin
menetellen voitiin laskea ikänsä ilmoittaneiden vastaajien keski-ikä ja verrata
sitä kohdejoukon eli tutkimusorganisaatioiden henkilöstön keski-ikään.
Vastausten jakautumisesta eri ikävuosille saatiin myös pohjaa tilastoanalyysissä
käytetylle ikäryhmäluokittelulle. Toisaalta tarkan iän kysyminen saattoi jonkin
verran lisätä ikänsä ilmoittamatta jättäneiden määrää.
Kyselylomakkeen koulutustietojen luokittelu perustui julkisen hallinnon
suositukseen JHS 140 (JUHTA 2005). Pohjakoulutuksen vaihtoehdot olivat
kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu ja ylioppilas. Ammatillisessa koulutuksessa
tarjottiin vastaajille viittä vastausvaihtoehtoa: ammatillinen koulutus,
ammattikorkeakoulu, yliopisto tai korkeakoulu, muu koulutus, ei ammatillista
koulutusta.
Vastaajilta pyydettiin myös tieto heidän edustamastaan kuntaorganisaatiosta,
vaikka kuntakohtaisia tuloksia ei tässä väitöskirjatutkimuksessa esitetä.
Tutkimuksessa mukana olleet kuntaorganisaatiot ovat saaneet lomakekyselystä
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omat raporttinsa, joissa on tarkasteltu kyseisen organisaation esimiesten ja
työntekijöiden arvioita oman esimiehen tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä
sekä yhtenä kokonaisuutena että toimialoittain.
Kuntien toimialakäsitteet (keskushallinto, perusturva, sivistystoimi, tekninen
toimi, terveystoimi, liikelaitos) sovittiin kuntajohtajien kanssa. Terveystoimi
sisältää tutkimuksessa mukana olleiden kuntien yhteisen terveydenhuollon
kuntayhtymän henkilöstön vastaukset. Terveydenhuollon kuntayhtymän
esimiehille ja työntekijöille jaetun lomakkeen taustatiedoissa toimialat korvattiin
kuntayhtymän sisäisillä vastuualueilla: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, mielenterveystyö, sairaanhoidolliset palvelut, hoitopalvelut ja
tukipalvelut. Tässä tutkimuksessa ei vastuualuekohtaisia tuloksia käsitellä, mutta
ne muodostavat yhdessä terveystoimen toimialan.
Tutkimuksessa on haluttu selvittää sekä esimiestehtävissä toimivien että
työntekijöiden käsitykset, jotta tutkittavasta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman
kokonaisvaltainen käsitys (vrt. Nikander 2003, 294). Yleisesti käytössä oleva
termi ”alainen” korvattiin kuntajohtajien ehdotuksesta sanalla ”työntekijä”.
Asennemielessä ei-esimiesasemassa olevat työtekijät pitäisikin nähdä
kumppaneina, asiantuntijoina, tietotyöläisinä sekä myös itsensä johtajina (mm.
Drucker 2001; 2006; Pyöriä 2007).
Kyselylomake (lomakkeen A- ja B-osat) esitestattiin Forssan Aikuiskoulutuksen
henkilöstöllä 4.3.-13.3.2006. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista eikä siihen
liittynyt vastausten raportointia. Lomakkeita palautettiin 23 kappaletta (30 %
kohdejoukosta), mikä oli esitestaukselle riittävä määrä. Kyselylomake osoitti
toimivuutensa sekä oman esimiehen tunneälytaitojen että niiden tärkeyden
arvioinnissa ja siihen tehtiin esitestauksen tuloksena vain vähäisiä muutoksia.
Ruohotien (2005c) kehittämän ja testaaman LCCQ-kyselylomakkeen
ensimmäinen versio ei sisältänyt tunneälytaitojen tärkeyden arviointia
(Nokelainen & Ruohotie 2006, 71-72).
Varsinaisen kyselytutkimuksen valmistelut alkoivat 29.3.2006 neuvottelulla
Forssan kaupunginjohtajan ja henkilöstöpäällikön kanssa. Heiltä sain alustavan
lupauksen Forssan kaupungin osallistumisesta tutkimukseen. Tutkimuksen
toteutuksen kannalta ratkaiseva päivämäärä oli 19.4.2006, jolloin esittelin
tutkimushanketta Forssan seudun kuntajohtajille. Sovimme alustavasti Forssan
kaupungin ja sen ympäristökuntien sekä myös Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymän osallistumisesta kuntaorganisaatioiden esimiesten tunneälytaitoja,
niiden tärkeyttä sekä oppimis- ja kehittämistarvetta kartoittavaan tutkimukseen ja
myös tutkimuksen käytännön toteutustavasta.
Kyselytutkimuksen onnistunut toteuttaminen edellytti tutkimuksen tavoitteiden
ja toteutuksen huolellista läpikäyntiä kaikkien organisaatioiden johtoryhmien
sekä suurimpien organisaatioiden yhteistoimintaryhmien kanssa. Esittelin
tutkimushankettani seuraavasti:
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•
•
•
•
•
•
•

24.4. Forssan kaupungin yt-ryhmä
28.4. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän yt-ryhmä
2.5. Tammelan kunnan johtoryhmä
4.5. Humppilan kunnan johto
9.5. Jokioisten kunnan johtoryhmä
9.5. Ypäjän kunnan johtoryhmä
11.5. Forssan kaupungin esimieskokous

Lomakekysely, johon vastattiin paperimuodossa, toteutettiin kaikissa Forssan
seudun kuntaorganisaatioissa 15.5.-2.6.2006.
Lähetekirjeet (liite 1),
kyselylomakkeet ja henkilökohtaiset vastauskuoret jaettiin henkilöstölle
lähiesimiesten välityksellä. Tutkimukseen vastattiin nimettömänä ja
lähetekirjeissä korostettiin vastausten luottamuksellisuutta. Vastaukset
palautettiin suljetuissa kuorissa joko kuntaorganisaation sisäisen postin tai
valtion postin kautta (vastaanottaja maksoi postimaksun). Vastaamisesta
muistutettiin sähköpostilla ja vastausaikaa jatkettiin 5.6.2006 asti.
Kyselylomake jaettiin kohdeorganisaatioissa 2 551 henkilölle. Kyselyyn vastasi
1 290 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin 51 prosenttia. Keskimääräistä
vastausprosenttia voidaan pitää melko hyvänä, mutta erot kuntaorganisaatioiden
ja eri vastaajaryhmien vastausaktiivisuudessa olivat suuria. Vastauskato olisi
saattanut jäädä pienemmäksi, jos kysely olisi toteutettu aikaisemmin keväällä.
Aktiivisimmin kyselytutkimukseen osallistui Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymän (FSTKY) henkilöstö, josta 74 prosenttia vastasi kyselyyn.
Tutkimuksen suurimman kuntaorganisaation, Forssan kaupungin, osalta
vastausprosentiksi saatiin 46 prosenttia. Heikoimmin kyselyyn osallistuivat
Tammelan kunnan esimiehet ja työntekijät vastausprosentin jäädessä 30
prosenttiin. (taulukko 4)
Taulukko 4. Lomakekyselyn kohdeorganisaatiot ja vastausprosentit
Kuntaorganisaatio
Forssa
Humppila
Jokioinen
Tammela
Ypäjä
FSTKY
Yhteensä

Lähetetyt
1 013
132
290
318
138
660
2 551

Vastatut
462
72
115
95
55
491
1 290

%
46
55
40
30
40
74
51

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän osuus kyselyyn vastanneista oli
38 prosenttia, Forssan kaupungin osuus 36 prosenttia ja Forssan
ympäristökuntien (Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) osuus 26 prosenttia.
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Erityyppiset ja -kokoiset organisaatiot olivat tutkimuksessa siten varsin hyvin
edustettuina. Yksittäisten kuntaorganisaatioiden vastausprosenteilla ei ole tämän
tutkimuksen kannalta olennaista merkitystä. Tutkimuksessa selvitetään laajan, eri
kuntaorganisaatioita ja niiden toimialoja edustavan vastaajajoukon arvioita oman
esimiehensä tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä sekä vastaajien iän ja muiden
taustamuuttujien yhteyttä näihin käsityksiin. Kunta- tai kuntayhtymäkohtaisia
tuloksia ei tässä tarkastella.
Naiset vastasivat kyselyyn selvästi miehiä aktiivisemmin. Vastausprosentti oli
naisilla 53 prosenttia ja miehillä 36 prosenttia. Esimiesten vastausaktiivisuus (70
%) oli selvästi työntekijöitä (48 %) korkeampi. Määräaikaista henkilöstöä
kiinnosti kyselyyn vastaaminen lähes yhtä paljon kuin vakinaista henkilökuntaa.
Vastausprosentti oli määräaikaisilla 46 prosenttia ja vakinaisessa työ- tai
virkasuhteessa toimivilla 50 prosenttia.

4.4 Aineiston analysointi
4.4.1 Esimiesten teemakirjoitelmat
Kuntaesimiesten kirjoittamat teemakirjoitelmat analysoitiin sisällönanalyysillä,
joka on tässä tutkimuksessa aineistolähtöistä, teorialähtöistä ja teoriaohjaavaa.
Aineistolähtöisen analyysin luokittelua ja kategorisointia ohjaa induktiivisuus,
teorialähtöistä analyysiä deduktiivisuus ja teoriaohjaavaa analyysiä
abduktiivisuus. (ks. Krippendorff 2004, 36-38; Tuomi & Sarajärvi 2004, 95102.) Induktiivinen päättely etenee yksityistapauksista yleistyksiin ja perustuu
aineistosta
tehtyihin
tulkintoihin
ja
havaintoihin.
Deduktiivisessa,
teorialähtöisessä päättelyssä edetään yleisestä yksityiseen, teoriasta empiriaan,
kun taas abduktiivisessa päättelyssä vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit
mallit. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysiä ohjaavana teoriana on Golemanin
ym. (2002) tunneälyn kompetenssimalli, josta on kerrottu luvussa 3.3.3.
Sisällönanalyysissä keskitytään merkityksellisiin (pelkistettyihin) ilmauksiin:
ilmiötä kuvaaviin sanoihin, lauseisiin tai kappaleisiin. Analyysiä tehdään tekstiä
yhä uudelleen ja uudelleen lukien tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Tämän
tutkimuksen teemakirjoitelmien sisällönanalyysissä voidaan erottaa seuraavat
vaiheet: 1) teemakirjoitelmien lukeminen ja sisältöön perehtyminen, 2)
merkityksellisten ilmauksien (merkitysyksiköiden) etsiminen ja alleviivaaminen,
3) merkitysyksiköiden jakaminen tunneälytaitojen ja muiden kompetenssien
pääkategorioihin, 4) pääkategorioiden sisältämien merkitysyksiöiden ryhmittely
kuvauskategorioiksi
ja
5)
kuvauskategorioiden
sisällä
olleiden
merkitysyksiköiden ryhmittely alakategorioiksi.
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Ensimmäisen kerran luin kuntaesimiesten teemakirjoitelmia aiheesta ”Millainen
on hyvä esimies” vuoden 2005 helmi-maaliskuussa. Kunta-alalle suunnattu JETkoulutus oli käynnistynyt Forssan Aikuiskoulutuksessa tammikuussa ja
opiskelijat olivat palauttaneet koulutukseen liittyvän oppimistehtävänsä verkkooppimisympäristön palautuskansioon. Luin palautetut tehtävät (18 kpl) läpi
vähintään kahteen kertaan. Ensimmäisellä lukukerralla en tehnyt teksteihin
mitään merkintöjä, mutta toisella kerralla keskityin tekstin pelkistämiseen.
Alleviivasin sekä yksittäisiä sanoja että hyvän esimiehen ominaisuuksia
kuvaavia merkityksellisiä useamman sanan ilmauksia. Esiymmärrykseni pohjalta
jaottelin esiin nousseet merkitysyksiköt alustavasti tunneälytaitoihin (Goleman
ym 2002) ja muihin kompetensseihin ja käytin tätä jakoa hyväkseni antaessani
kaikista oppimistehtävistä henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.
Seuraava keväältä 2005 oleva esimerkki kuvaa tapaa, jolla annoin palautetta
opiskelijoille hyvän esimiehen ominaisuuksia pohdiskelevista oppimistehtävistä.
Palautteestani näkyy myös se tarkkuus, jolla olin vastuukouluttajan roolissa
teemakirjoitelmia tarkastellut ja tulkinnut.
”Kiitos hyvän esimiehen ominaisuuksia käsittelevästä pohdinnastasi.
Kirjoitelmasi alkupuolella toteat esimiestyön monitahoisuuden: on
johdettava alaisiaan, tehtäväänsä ja toisaalta muutosta. Hyvän esimiehen
ominaisuudet painottuvat tekstissäsi kuitenkin ihmisten johtamiseen, mikä
yleisestikin nähdään yritysten ja organisaatioiden tärkeimpänä
menestystekijänä tulevaisuudessa.
Kuvaamissasi hyvän esimiehen ominaisuuksissa näkyy suuri joukko
esimiehen
tunneälytaitoja:
hyvä
itsetuntemus,
tasapuolisuus,
empaattisuus, organisaatiotuntemus, kannustavuus, kyky käynnistää
muutoksia ja ryhmä- ja yhteistyötaidot. Palautteen antaminen ja
erilaisuuden hyödyntäminen liittyvät nekin läheisesti tunneälytaitoihin.
Et ole myöskään unohtanut esimiehen perustehtävään liittyviä keskeisiä
ominaisuuksia: tavoitteellisuutta, vastuunkantoa sekä organisointi- ja
delegointikykyä.
Erityisesti nostat esiin muutoksen johtamisen, joka vaatii esimieheltä
innostamista ja valmentamista, mutta myös innovatiivisuutta ja
riskinottokykyä. Jatkuvan muutoksen keskellä on mielestäsi tärkeää, että
esimies huolehtii myös omasta jaksamisestaan. Olen ehdottomasti
kanssasi samaa mieltä.
Hyödynnäthän ansiokasta pohdintaasi miettiessäsi oman esimies- ja
johtamisosaamisesi kehittämistavoitteita.”

Vuoden 2005 syyskuussa otin teemakirjoitelmat uudelleen käsittelyyn, nyt
tutkijan
roolissa.
Halusin
tässä
vaiheessa
vahvistusta
tulevassa
kyselytutkimuksessani käytettävän tunneälymallin ja mittarin valinnalle. Luin
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teemakirjoitelmat jälleen yksi kerrallaan läpi ja yhdistin tunnistamani
tunneälytaidot (affektit) silloisen esiymmärrykseni mukaisesti Golemanin ym.
(2002, 253-256) ja Bar-Onin (2000, 363-386) tunneälykompetensseihin. Muut
kompetenssit (kognitiot) jätin tässä vaiheessa koodaamatta.
Seuraava lyhennetty esimerkki
teemakirjoitelman (K14) osalta:
•
•
•
•
•
•
•

Rehellinen
Vastuuntuntoinen
Tasapuolinen
Ulospäin suuntautuva
Empaattinen
Kyky tehdä päätöksiä
Jämäkkä

•
•
•
•
•
•

Innostava
Vankka ammattitaito
Ongelmanratkaisutaidot
Positiivinen elämänasenne
Luo hyvää ilmapiiriä
Varmistaa organisaation
tehokkaan toiminnan

kuvaa

tätä

analyysivaihetta

yhden

Läpinäkyvyys (G)
Läpinäkyvyys (G)
Palvelualttius (G)
Empatia (G), (B-O)
Itseluottamus (G)
Itsenäisyys (B-O)
Kannustavuus (G)
Ongelmanratkaisutaidot (B-O)
Optimismi (G), (B-O)
Ryhmä- ja yhteistyötaito (G)

Vuoden 2006 helmikuussa sain luettavakseni terveydenhoitoalan esimiehille
suunnatun JET-koulutuksen teemakirjoitelmat (20 kpl), joiden kanssa menettelin
samoin kuin edellisen esimiesryhmän kanssa. Aineistosta esiin nousseet
tunneälytaidot yhdistin jatkoanalyysissäni Golemanin ym. (2002) ja Bar-Onin
(2000) tunneälykompetensseihin. Analyysin tulos osoitti, että kaikki Golemanin
ym. (G) mallin mukaiset 18 tunneälytaitoa näyttäytyivät yhteensä 38
teemakirjoitelman tutkimusaineistossa. Bar-Onin (B-O) tunneälymallin
osatekijöistä todellisuudentaju ja onnellisuus eivät nousseet näkyviin missään
teemakirjoitelmassa. Vähintään puolet kuntaesimiehistä liitti hyvän esimiehen
kompetensseihin ryhmä- ja yhteistyötaidon (G), läpinäkyvyyden (G),
kannustavuuden (G), empatian (G ja B-O), vuorovaikutustaidot (B-O), kyvyn
kehittää toisia (G), suorituskyvyn (G), palvelualttiuden (G), itsetuntemuksen (G
ja B-O), aloitteellisuuden (G) ja sopeutumiskyvyn (G).
Kymmenestä teemakirjoitelmissa useimmin esiintyneestä tunneälytaidosta
yhdeksän sisältyi Golemanin ym. malliin ja vain neljä Bar-Onin malliin. Vaikka
näillä kahdella tunneälymallilla on joitakin yhtymäkohtia (mm. emotionaalinen
itsetietoisuus, itsetuntemus, empatia, optimismi), selittää tulosta osaltaan se, että
Bar-Onin malli on yhteydessä persoonallisuus- ja piirreteorioihin, Golemanin
ym. malli johtamiskompetensseihin (Caruso 2004, 3). Melko subjektiivisen
analyysini tulos ei ollut yllättävä, mutta se tuki tutkimukseni
kompetenssipohjaista tunneälyteoria- ja mittarivalintaa.
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Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseen tarvittavaa tarkempaa
analyysiä varten minulla oli käytettävissäni 38 hyvän esimiehen kompetensseja
käsittelevän teemakirjoitelman aineisto, jonka kävin syksyllä 2006 uudelleen
huolellisesti yksitellen läpi. Koodasin samalla KuntaJET-koulutuksen
teemakirjoitelmat sattumanvaraisessa järjestyksessä koodeilla K1, K2, K3…K18
ja TerveysJET-koulutuksen teemakirjoitelmat koodeilla T1, T2, T3 …T20.
Keskityin edelleen hyvää esimiestä kuvaaviin sanoihin, lauseisiin ja kappaleisiin
ja sijoitin merkitykselliset ilmaukset (merkitysyksiköt) kahteen pääkategoriaan:
tunneälyn kompetenssit (affektit) ja muut kompetenssit (kognitiot). Ryhmittelin
ja lajittelin pääkategorioiden merkitysyksiköt tulkintani ja esiymmärrykseni
perusteella
horisontaalisiksi
kuvauskategorioiksi.
Tunneälytaitojen
kuvauskategoriat nimesin Golemanin ym. (2002) mallin mukaisesti; muiden
kompetenssien osalta nimesin kategoriat esimiesten käyttämien ilmauksien
pohjalta. Lopuksi ryhmittelin kuvauskategorioiden sisällä olleet merkitysyksiköt
aineistosta esiinnousseisiin alakategorioihin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa
luin teemakirjoitelmat niin moneen kertaan läpi, että uusia kuvauskategorioita tai
alakategorioita ei enää muodostunut.
Kuviossa 12 on kuvattu esimerkki teemakirjoitelmien analysointiprosessista
tunneälytaitojen osalta ja kuviossa 13 muiden kompetenssien osalta.

”Kun tunnistaa ja osaa käsitellä omia tunteitaan ja niihin vaikuttavia
asioita, on helpompi kohdata ne myös muissa.” (K16)

Tunnistaa tunteitaan

TUNNEÄLYN KOMPETENSSIT
(affektit)

EMOTIONAALINEN
ITSETIETOISUUS

Tiedostaa omat tunteensa

Merkitysyksikkö

Pääkategoria

Kuvauskategoria

Alakategoria

Kuvio 12. Teemakirjoitelmien analysointiprosessi tunneälytaitojen osalta
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Kuvion 12 esimerkissä olen nostanut KuntaJET-koulutukseen osallistuneen
esimiehen (K16) tekstistä esiin hyvää esimiestä kuvaavan merkityksellisen
ilmauksen ”tunnistaa tunteitaan” ja sijoittanut sen ensin tunneälyn
kompetenssien pääkategoriaan. Seuraavassa vaiheessa olen sijoittanut tämän
merkitysyksikön
Golemanin
ym.
tunneälymallista
teorialähtöisesti
(deduktiivisesti)
muodostuneeseen
kuvauskategoriaan
”emotionaalisen
itsetietoisuus” sekä lopuksi tämän sisällä teoriaohjaavasti (abduktiivisesti)
muodostamaani alakategoriaan ”tiedostaa omat tunteensa”.

”Hyvä esimies on erinomainen organisoija, joka…” (T4)

Organisoija

MUUT KOMPETENSSIT
(kognitiot)

ORGANISOINTIKYKY

Organisoi työtehtäviä

Merkitysyksikkö

Pääkategoria

Kuvauskategoria

Alakategoria

Kuvio 13. Teemakirjoitelmien analysointiprosessi muiden kompetenssien osalta
Kuvion 13 esimerkissä on TerveysJET-koulutukseen osallistuneen esimiehen
(T4) tekstistä noussut esiin hyvää esimiestä kuvaavana merkitysyksikkönä sana
”organisoija”, jonka olen aluksi sijoittanut muiden kompetenssien
pääkategoriaan, sen jälkeen aineistosta induktiivisesti muodostamaani
kuvauskategoriaan ”organisointikyky” ja lopuksi sen alakategoriaan ”organisoi
työtehtäviä”. Tarkastelen teemakirjoitelmien analysoinnin tuloksia tarkemmin
luvussa 5.1.

4.4.2 Lomakekysely
Lomakekyselyn monipuolisella tilastollisella analysoinnilla haettiin vastaukset
keskeisimpiin tutkimuskysymyksiin: millaisiksi kunta-alan henkilöstö arvioi
oman esimiehensä tunneälytaidot ja tunneälytaitojen tärkeyden esimiestyössä
menestymiselle, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joiden oppimis- ja
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kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä kaikkein suurin sekä millaisiksi
riippuvuussuhteiden verkoksi esimiehen tunneälytaidot mallintuvat kunta-alan
henkilöstön vastausten perusteella.
Vastausten analysoinnissa oli keskeistä ikäjohtamisen näkökulma. Päähuomio
kiinnitettiin siihen, millaisia olivat eri-ikäisten arviot oman esimiehen
tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä sekä miten nämä arviot erosivat
toisistaan. Analyysissä haluttiin selvittää myös miten muut taustamuuttujat kuin
ikä olivat yhteydessä oman esimiehen tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä
koskeviin arvioihin.
Tutkimusaineisto
Lomakekyselyyn vastasi Forssan seudun kuntaorganisaatioista 1290 henkilöä ja
vastausprosentiksi saatiin 51 prosenttia. Tyhjiä ja epäselvästi täytettyjä
lomakkeita, jotka jouduttiin hylkäämään, palautettiin lisäksi 18 kappaletta.
Forssan kaupungin henkilöstön osuus kaikista vastaajista oli 36 prosenttia,
Humppilan kunnan 6 prosenttia, Jokioisten kunnan 9 prosenttia, Tammelan
kunnan 7 prosenttia, Ypäjän kunnan 4 prosenttia ja kuntien yhteisen
terveydenhuollon kuntayhtymän osuus 38 prosenttia. Syötin vastaukset
datamatriiseihin vuoden 2006 heinä-elokuussa. Ensimmäiset ajot tehtiin SPSSohjelmalla elokuun lopulla, jolloin sain kokonaiskuvan tutkimusaineiston
rakenteesta.
Tutkimuksen tavoitteiden kannalta keskeisimmän taustamuuttujan eli iän
jaottelin neljään ikäryhmään: alle 35-vuotiaat, 35-44-vuotiaat, 45-54-vuotiaat ja
yli 54-vuotiaat (55-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Jako noudattaa Kansallisessa
ikäohjelmassa 1998-2002 ja siihen liittyvissä tutkimuksissa (mm. Juuti 2001b)
käytettyä jakoa ja käsitteitä ”nuori” (alle 35-vuotias), ”ikääntyvä” (45-54vuotias) ja ”ikääntynyt” (55-64-vuotias). Vastaajien jakautuminen eri ikäryhmiin
on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Vastaajien jakautuminen eri ikäryhmiin

Ikä
≤ 34 v
35-44 v
45-54 v
≥ 55 v
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
173
301
459
230
127
1 290

%
13
23
36
18
10
100
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Ikänsä ilmoittaneiden vastaajien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Vuonna 2006 kuntaalalla työskentelevien keski-ikä oli koko maassa 45,1 vuotta (Kunnallinen
työmarkkinalaitos 2007). Ikänsä jätti ilmoittamatta 127 henkilöä eli noin 10
prosenttia vastaajista. Tutkimukseen vastanneiden ikäjakauma noudatti melko
hyvin kunta-alan henkilöstön valtakunnallista ikärakennetta. Kunta-alan
henkilöstöstä oli vuonna 2006 alle 35-vuotiaita noin 18 prosenttia, 35-44vuotiaita 26 prosenttia, 45-54-vuotiaita 34 prosenttia ja yli 55-vuotiaita 22
prosenttia (Tilastokeskus 2006).
Lomakekyselyyn vastanneista 88 prosenttia oli naisia ja vain 12 prosenttia
miehiä (taulukko 6). Kyselyn kohdejoukossa naisia oli noin 83 prosenttia ja
miehiä 17 prosenttia, mutta miesten heikohko vastausaktiivisuus alensi heidän
osuuttaan tutkimusaineistossa. Koko maassa oli vuonna 2006 kunta-alan
henkilöstöstä 78 prosenttia naisia ja 22 prosenttia miehiä (Kunnallinen
työmarkkinalaitos 2007).
Taulukko 6. Naisten ja miesten osuus tutkimusaineistossa

Sukupuoli
Nainen
Mies
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
1 136
153
1
1 290

%
88
12
100

Kunta-alan henkilöstö on yleisesti hyvin koulutettua, mikä näkyy myös tässä
tutkimuksessa. Lähes puolet (47 %) kyselyyn vastanneista kunta-alan
työntekijöistä ja esimiehistä ilmoitti pohjakoulutuksekseen ylioppilastutkinnon
(taulukko 7). Vastaajien pohjakoulutus heijastaa suurten ikäluokkien osuutta
kunnan henkilöstössä, sillä noin viidennes (19 %) kyselyyn vastanneista ilmoitti
pohjakoulutuksekseen kansakoulun. Keskikoulun ja peruskoulun käyneitä oli
yhteensä noin kolmasosa (33 %).
Taulukko 7. Vastaajien pohjakoulutus

Pohjakoulutus
Kansakoulu
Keskikoulu
Peruskoulu
Ylioppilas
Ei vastausta
Yhteensä
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Vastaajia
247
177
248
600
18
1 290

%
19
14
19
47
1
100

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajista oli 21 prosenttia ja
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita 11 prosenttia (taulukko 8).
Ammatillisen koulutuksen (keskiaste) osuus oli kaikkein suurin. Noin puolet
kyselyyn vastanneesta henkilöstöstä ilmoitti hankkineensa itselleen ammatillisen
pätevyyden ammatillisen oppilaitoksen kautta. Myös kohta ”Muu koulutus”
sisältänee vastausten sanallisista lisäyksistä päätellen monia vanhoja ns.
opistotason tutkintoja. Vastaajista vain 58 henkilöä (4 %) ilmoitti olevansa vailla
mitään ammatillista koulutusta.

Taulukko 8. Vastaajien ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus
Ammatillinen oppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto/korkeakoulu
Muu koulutus
Ei ammatillista koulutusta
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
627
142
269
167
58
27
1 290

%
49
11
21
13
4
2
100

Toimialoista aktiivisimmin vastasi kyselyyn terveystoimen henkilöstö. Heidän
osuutensa nousi keskimääräistä huomattavasti korkeamman vastausprosentin
ansiosta 38 prosenttiin kaikista vastauksista (taulukko 9). Toisen suuren
vastaajaryhmän muodostivat kuntien perusturvan (sosiaalitoimessa) työntekijät
ja esimiehet, joiden osuus kaikista vastauksista oli 30 prosenttia. Kunta-alan
henkilöstöstä työskenteli vuonna 2006 terveydenhuollossa noin 31 prosenttia ja
sosiaalitoimessa 26 prosenttia. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2007).

Taulukko 9. Eri toimialojen osuus tutkimusaineistossa

Toimiala
Keskushallinto
Perusturva
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Terveystoimi
Liikelaitos
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
70
384
207
86
491
35
17
1 290

%
5
30
16
7
38
3
1
100
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Sivistystoimen osuus jäi tutkimuksessa sen valtakunnallista osuutta (27 %)
huomattavasti pienemmäksi, mikä selittyy osaltaan kyselyn ajoittumisesta
toukokuun loppupuolelle. Keskushallinnon osuus (5 %) oli hieman koko kuntaalaa (3,5 %) suurempi. Kunnallisten liikelaitosten osalta vastaajamäärä jäi
toimialoista pienimmäksi. Liikelaitosten vastauksissa ei ole mukana Forssan
ammatillista aikuiskoulutuskeskusta, koska sen henkilöstö oli kyselylomakkeen
esitestauksen kohderyhmänä.
Vakinaisessa palvelussuhteessa työskenteli 81 prosenttia ja määräaikaisessa
palvelussuhteessa 17 prosenttia vastanneista (taulukko 10). Määräaikaiset
vastasivat kyselyyn lähes yhtä aktiivisesti kuin vakinaiset. Tutkimuksen
kohdejoukossa heidän osuutensa oli runsaat 18 prosenttia. Koko maassa
määräaikaisten palvelussuhteiden osuus oli kunta-alalla 23 prosenttia ja
vakinaisten
palvelussuhteiden
osuus
75
prosenttia
(Kunnallinen
työmarkkinalaitos 2007).

Taulukko
10.
Vakinaisen
tutkimusaineistossa

Työsuhteen luonne
Vakinainen
Määräaikainen
Ei vastausta
Yhteensä

ja

määräaikaisen

Vastaajia
1 047
220
23
1 290

henkilöstön

osuus

%
81
17
2
100

Työntekijöiden osuus tutkimusaineistossa oli noin 90 prosenttia ja kyselyyn
vastanneiden esimiesten osuus 10 prosenttia (taulukko 11). Esimiesten osuutta
nosti hieman keskimääräistä selvästi suurempi vastausaktiivisuus (70 %), mikä
oli myös odotettavissa.

Taulukko 11. Työntekijöiden ja esimiesten osuus tutkimusaineistossa

Työtehtävä
Työntekijä
Esimies
Ei vastausta
Yhteensä
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Vastaajia
1 146
129
15
1 290

%
89
10
1
100

Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat pääosin pitkään työelämässä toimineita.
Taulukosta 12 voidaan havaita, että lähes neljäsosalla (23 %) vastaajista on yli
30 vuoden ja noin 60 prosentilla yli 20 vuoden työura takanaan. Taulukon
mukainen työkokemusvuosien ryhmittely antaa hyvän vertailupohjan
ikäryhmäkohtaisten (taulukko 5) vastausten tarkasteluun. Enintään 10 vuoden
työkokemus ja alle 35-vuotiaat, 11-20 vuoden työkokemus ja 35-44-vuotiaat
sekä 21-30 vuoden työkokemus ja 45-54-vuotiaat ovat samankokoisia
vastaajaryhmiä. Pisimpään työelämässä toimineiden (291 henkilöä) ja yli 54vuotiaiden ikäryhmän (230 henkilöä) vastaajamäärissä on kuitenkin eroa.
Merkillepantavaa on, että ikänsä jätti ilmoittamatta 127 henkilöä, mutta
työvuosiensa määrän vain 56 henkilöä.

Taulukko 12. Vastaajien työvuodet työelämässä

Vuodet työelämässä
≤ 10 v
11-20 v
21-30 v
≥ 31 v
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia
181
302
460
291
56
1 290

%
14
23
36
23
4
100

Kyselyyn vastanneista 26 prosenttia oli toiminut nykyisessä tehtävässään alle 5
vuotta (taulukko 13). Lähes puolet vastaajista oli työskennellyt nykyisessä
tehtävässään yli 10 vuoden ajan, viidesosa kaikista vastaajista yli 20 vuotta.

Taulukko 13. Vastaajien työvuodet nykyisessä tehtävässä

Työvuodet nykyisessä
tehtävässä
≤4v
5-10 v
11-20 v
≥ 21 v
Ei vastausta
Yhteensä

Vastaajia

%

337
268
353
270
62
1 290

26
21
27
21
5
100

Vastaajista 189 ilmoitti toimineensa työelämänsä jossain vaiheessa
esimiestehtävissä. Joka viidennellä oli esimiestyöstä yli 20 vuoden kokemus.
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Oman esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys
Oman esimiehen tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä koskevien vastausten
analyysissä päädyttiin ensisijaisesti epäparametristen (parametrittomien) testien
käyttöön, koska aineiston normaalijakaumaoletus ei kaikilta osin toteudu ja
mittaukset on suoritettu järjestysasteikolla (Metsämuuronen 2005 866-871;
Nummenmaa 2006, 143). Analyysimenetelminä on käytetty kahden ryhmän
vertailun osalta Mann-Whitneyn U -testiä ja kolmen tai useamman ryhmän osalta
Kruskal-Wallisin testiä. Taulukossa 14 on kuvattu käytetyt tilastolliset analyysit
eri taustamuuttujien osalta.

Taulukko 14. Tutkimusaineistojen tilastolliset analyysit taustamuuttujien osalta

Taustamuuttuja
T01 Sukupuoli
T02 Ikä
T03 Pohjakoulutus
T04 Ammatillinen koulutus
T06 Toimiala
T07 Työtehtävä
T08 Työsuhteen luonne
T09 Työvuosia nykyisessä tehtävässä
T10 Työvuosia työelämässä
T11 Työvuosia esimiestehtävissä

Tilastollinen testi
Mann-Whitney U
Kruskal-Wallis
Kruskal-Wallis
Kruskal-Wallis
Kruskal-Wallis
Mann-Whitney U
Mann-Whitney U
Kruskal-Wallis
Kruskal-Wallis
Kruskal-Wallis

Mann-Whitneyn U-testi sopii analyysimenetelmäksi, kun mittauksessa käytetään
järjestysasteikkoa (Likert-asteikko) ja vertailtavia ryhmiä on kaksi. U-testi
perustuu järjestyslukuihin ja vertaa tutkittavan muuttujan luokkien mediaaneja
toisiinsa. Se on riippumattomien otosten t-testin epäparametrinen vastine ja sopii
hyvin sekä mediaanin että keskiarvon erojen testaamiseen. (Metsämuuronen
2005, 990-991; Nummenmaa 2006, 250-252.)
Kruskal-Wallisin testi sopii tilanteisiin, joissa vertailtavia ryhmiä on enemmän
kuin kaksi. Testi on yksisuuntaisen varianssianalyysin eli F-testin
epäparametrinen vastine ja sitä käytetään, kun varianssianalyysin oletukset eivät
ole voimassa tai kun muuttujat on mitattu järjestysasteikolla. Kruskal-Wallisin
testi sopii hyvin tilanteisiin, joissa halutaan tutkia, onko usean riippumattoman
ryhmän (esim. eri ikäryhmät ja toimialat) keskiarvojen tai mediaanien välillä
eroa, ja joissa parametrisen varianssianalyysin oletukset eivät päde.
(Metsämuuronen 2005, 1051-1052; Nummenmaa 2006, 255-258.)
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Ikäryhmien välisiä eroja tarkastellaan tässä tutkimuksessa myös bayesilaisen
luokitteluanalyysin (Silander & Tirri 1999) avulla. Tämän tutkimuksen
luokitteluanalyysissä ovat mukana ikänsä ilmoittaneiden vastaajien neljä
ikäryhmää sekä myös ikänsä ilmoittamatta jättäneiden NA-ryhmä. Bayesilainen
luokitteluanalyysi pyrkii ennustamaan, mitkä muuttujat kuvaavat parhaiten
tiettyä ryhmäjäsenyyttä. Luokittelussa automaattinen hakualgoritmi etsii sellaista
muuttujaryhmää, joka on paras ennustaja luokkamuuttujalle annettuna
yksittäisen vastaajan antamat vastaukset. (Nokelainen 2005; 2008, 124-129.)
Bayesilainen luokitteluanalyysi on toimintaperiaatteeltaan jossakin määrin
verrattavissa lineaariseen erotteluanalyysiin. Bayesilainen analyysi poikkeaa
lineaarisesta erotteluanalyysista, koska se sallii a) nominaali- ja
järjestysasteikollisten muuttujien käytön, b) muiden kuin normaalijakautuneiden
ilmiöiden ja indikaattorien tarkastelun, c) pienten aineistojen analyysin ja d) sekä
lineaaristen että epälineaaristen vaikutussuhteiden tarkastelun (Nokelainen 2005;
2008, 111-112; Nokelainen & Tirri 2007, 417-418).
Bayesilaisen luokitteluanalyysin avulla voidaan lisäksi tarkastella valitun
luokittelumallin ominaisuuksia prediktiivisesti, esimerkiksi kiinnittämällä
luokkamuuttujan arvoja ja tarkastelemalla kiinnitysten vaikutusta muiden malliin
valittujen muuttujien arvojakaumiin. Nokelaisen (2005) mukaan prediktiivisten
ominaisuuksien tieteellisesti arvokas hyödyntäminen edellyttää tutkijalta
mittausmallin taustalla olevien ilmiöiden syvällistä ymmärtämystä.
Tässä tutkimuksessa luokitteluanalyysillä on pyritty selvittämään, mitkä
kyselylomakkeen A-osan kahdeksastatoista oman esimiehen tunneälyjohtamista
kuvaavasta tekijästä ja mitkä kyselylomakkeen B-osan kahdeksastatoista eri
ominaisuuksien koettua tärkeyttä kuvaavista tekijöistä ennustavat parhaiten
ikäryhmien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Luokitteluanalyysin tuloksena
syntyvällä Bayes-verkolla tarkastellaan kunkin ryhmän ominaispiirteitä ja
verrataan niitä muihin ryhmiin.
Nokelainen ja Ruohotie ovat käyttäneet bayesilaisia analyysimenetelmiä
lukuisissa ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen liittyvissä tutkimusasetelmissa
(esim. Nokelainen & Ruohotie 2002; 2003a; 2003b; Ruohotie & Nokelainen
2000; 2002; 2003) ja osoittaneet menetelmän käyttökelpoisuuden kasvatustieteen
määrällisten tutkimusaineistojen analyysissa.
Tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarve
Kuntaesimiesten tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarvetta tarkastellaan eri
ikäryhmien vastausten pohjalta käyttäen analysointiin Wilcoxonin merkkitestiä
(Wilcoxon signed rank test) ja kuiluanalyysiä. Wilcoxonin merkkitesti, jota
nimitetään myös merkittyjen järjestyslukujen testiksi, on toistettujen mittausten ttestin epäparametrinen, järjestyslukuihin perustuva vastine. Wilcoxonin
merkkitesti vertailee, poikkeavatko vastaajien vastaukset A- ja B-sarjan
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kysymyksiin toisistaan. Testillä saadaan myös tietoa siitä, kuinka suuria nämä
poikkeamat ovat. (Metsämuuronen 2004, 100; Nummenmaa 2006, 253.) Tässä
tutkimuksessa selvitetään Wilcoxonin merkkitestillä (Z-arvo), mitkä ovat niitä
esimiehen tunneälytaitoja, joissa kunta-alan henkilöstön arvioiden perusteella
näyttää olevan eniten kehittämistarvetta.
Kuiluanalyysissä verrataan kyselytutkimuksen A-osan (oma esimies / nykytila)
ja B-osan (tunneälytaitojen tärkeys) vastauskeskiarvoja toisiinsa. Nykytilan ja
tärkeyden erotusta kutsutaan kuiluksi, joka kuvastaa tässä tutkimuksessa kyseisen
tunneälytaidon oppimis- ja kehittämistarvetta. (ks. Manninen 2004, 61-62.)
Tilastollisten analyysien pohjalta tehdään yhteenvetoanalyysi eli synteesi
tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarpeesta ikäjohtamisessa. Tavoitteena on
löytää keskeisimmät tunneälytaidot, joiden suhteen eri ikäryhmät kokevat
esimiestensä toiminnassa olevan merkittävää kehittämistarvetta.
Tunneälytaitojen riippuvuussuhteiden mallintaminen
Tunneälytaitojen osa-alueet riippuvat toisistaan ja rakentuvat hierarkkisesti
toinen toistensa varaan. (Goleman 1998a, 30; 2001b, 4-5.) Tässä tutkimuksessa
tunneälytaitojen
yhteyttä
toisiinsa
tarkastellaan
bayesilaisen
riippuvuussuhdemallinnuksen avulla. Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus
tuottaa todennäköisimmän muuttujien todennäköisyysjakaumia kuvaavan mallin
tutkimusaineiston perusteella. Mallin avulla voidaan tutkia tilastollisia
riippuvuuksia muuttujien välillä tarkastelemalla Bayes-verkon rakennetta
visuaalisesti. Mallin avulla voidaan myös ennustaa tietyn muuttujan arvojen
muutosten vaikutusta toisten muuttujien todennäköisyysjakaumissa. (Nokelainen
2005; 2008, 120.)
Bayes-verkon graafinen visualisointi (Myllymäki, Silander, Tirri & Uronen
2002) koostuu mitattuja muuttujia (tai niistä muodostettua summamuuttujaa)
kuvaavista solmuista (node, ellipsi) ja niitä yhdistävistä ei-rekursiivisista (ts.
yhteen suuntaan osoittavista) kaarista. Kahden solmun välillä oleva kaari
ilmaisee tilastollista riippuvuussuhdetta (statistical dependency) jonka suuntaa ei
tiedetä. Kaaren värin tummuus ilmaisee vaikutussuhteen voimakkuutta
kyseisessä mallissa: mitä tummempi kaari, sitä voimakkaampi ja siten mallin
todennäköisyyden kannalta tärkeämpi vaikutussuhde on kyseessä. Kaarten
tummuus riippuu muuttujien välisten vaikutussuhteiden voimakkuuden lisäksi
aineiston koosta: suuremmilla aineistoilla muuttujien väliset vaikutussuhteet
saavat helpommin datasta evidenssiä ja vakiinnuttavat asemansa, lähinnä
tärkeytensä, mallissa. (Nokelainen 2005.)
Yleensä käyttäytymistieteessä Bayes-verkkoja tarkastellaan jonkin teoreettisen
käsitteen empiirisinä ilmentäjinä. Tarkastelunäkökulmiksi voidaan tällöin valita
verkon (ts. todennäköisimmän aineistosta muodostetun mallin) yhtenäisyys ja
ulotteisuus (dimensionaalisuus). Mallin yhtenäisyyden osalta tarkastellaan,
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ovatko kaikki teoreettisten ulottuvuuksien operationalisoinnit (yleensä
kyselylomakkeen kysymykset eli indikaattorit) valikoituneet mukaan
todennäköisimpään malliin. Joskus malliin valikoituu vain osa muuttujista,
jolloin muuttujien väliset vaikutussuhteet eivät ole olleet tarpeeksi voimakkaita
oikeuttamaan
poisjätetylle
muuttujalle
paikkaa
todennäköisimmäksi
valikoituneessa mallissa.
Mallin dimensionaalisuustarkastelussa todetaan, onko malli yksi- vai
moniulotteinen. Yksiulotteisessa mallissa kaikki mukana olevat muuttujat ovat
yhdessä ryppäässä (klusterissa). Moniulotteisessa mallissa on kaksi klusteria tai
useampia klustereita ja kunkin klusterin välillä on yksi tai useampi välittäjämuuttuja. (ks. Nokelainen 2008; Nokelainen & Tirri, K. 2007.) Aikaisemmat
tutkimukset ovat osoittaneet, että bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus on
erityisesti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa hyödyllinen menetelmä, kun
halutaan tarkastella mitattujen muuttujien välisiä riippuvuussuhteita (esim.
Luoma, Nokelainen & Ruohotie 2003; Nokelainen & Ruohotie 2004;
Nokelainen & Tirri 2004).

4.5 Tutkimuksen luotettavuus
4.5.1 Kvalitatiiviset teemakirjoitelmat
Tutkimuksen luotettavuustarkastelussa on yleensä kysymys sen reliabiliteetin ja
validiteetin arvioimisesta. Reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet ovat syntyneet
kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja saaneet kvalitatiivisessa tutkimuksessa
hyvinkin erilaisia tulkintoja (Hirsjärvi ym. 2007, 227; Tuomi & Sarajärvi 2004,
131-135). Kvalitatiivisessa, laadullisessa tutkimuksessa ei käytetä muodollisia tai
tarkkoja mittavälineitä: tutkija on keskeinen tutkimusväline (ks. Gummesson
2000, 4; Patton 2002, 14).
Laadullisten menetelmien luotettavuus ja uskottavuus perustuu tutkimuksen
tekijän taitoon, kompetenssiin ja huolellisuuteen. Daviesin (2007, 241) mukaan
kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetti on yhteydessä tietojenkeruun ja
analysoinnin kurinalaisuuteen, raportoinnin sisältöön ja tehtyjen metodologisten
valintojen kriittiseen tarkasteluun. Usein käsite reliabiliteetti tarkoittaa tässä
mielessä samaa kuin tarkkuus. (ks. myös Krippendorff 2004, 215-216; Patton
2002, 570-571.)
Kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetti perustuu Grönforsin (1985, 178) mukaan
tutkimusprosessin yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. Tutkijan tehtävänä on kertoa
ja kuvata tutkimusraportissa yksityiskohtaisesti kaikki, mikä helpottaa
ulkopuolista lukijaa arvioimaan tutkimusta itsenäisesti ja tekemään siitä omat
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johtopäätöksensä (ks. Gummesson 2000, 186; Tuomi & Sarajärvi 2004, 138).
Laadullisen aineiston sisäinen validiteetti kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä
otetta ja tieteenalan hallintaa. Ulkoisessa validiteetissa on kysymys hypoteesien
todentamisesta ja tutkimustulosten yleistettävyydestä. (Grönfors 1985, 174.)
Tämän tutkimuksen validiteettia parannettiin metodologisella triangulaatiolla.
Kvalitatiiviset teemakirjoitelmat toimivat kvantitatiivisen lomakekyselyn
esitutkimuksena ja varmistivat, että mitattavaksi aiotut tunneälytaidot ovat
tutkittavan ilmiön ja tutkimuskysymysten kannalta olennaisia ja
tarkoituksenmukaisia. Esitutkimus lisäsi tutkijan ymmärrystä tunneälytaitojen
merkityksestä esimiestyössä ja antoi vahvistuksen tutkimuksessa käytettävän
tunneälymallin ja -mittarin valinnalle.
Tutkimusaineisto oli luotettavaa. Teemakirjoitelmat edustivat kahteen eri
johtamiskoulutukseen osallistuneiden, yhteensä 38 kuntaesimiehen näkemyksiä
hyvän esimiehen ominaisuuksista. Johtamiskoulutuksilla ei ollut vaikutusta
kirjoitusten sisältöön, koska kysymyksessä olivat koulutuksen alussa annetut
oppimistehtävät. Esimiehet olivat eri kuntaorganisaatioista, eri toimialoilta ja
myös eri organisaatiotasoilta. Teemakirjoitelmien kirjoittajien sukupuolijakauma
heijasti kunta-alan naisvaltaisuutta ja vastasi myös lomakekyselyn
sukupuolijakaumaa. Nuorin kirjoittaja oli 27-vuotias ja vanhin 56-vuotias. Sain
kaikilta
kirjoittajilta
luvan
teemakirjoitelmien
käyttämiseen
väitöskirjatutkimuksessani. Lupasin, että kirjoittajien henkilöllisyys ei tule
missään yhteydessä esiin.
Pääsy ensikäden empiiriseen tietoon on laadullisen tutkimuksen perusedellytys.
Fyysinen pääsy todellisen tiedon ääreen ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös
ymmärrystä siitä, mitä toimintaympäristössä on tapahtumassa, ja mentaalista
pääsyä tutkimuskohteena olevien henkilöiden sisäiseen maailmaan. (Gummesson
2000, 32.) Olen käynyt kaikkien johtamiskoulutuksiin osallistuneiden esimiesten
kanssa kahdenkeskiset keskustelut, joissa olemme vaihtaneet ajatuksia kuntaalan toimintaympäristön muutoksista ja esimiestyön haasteista sekä henkilöiden
omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Henkilökohtaiset keskustelut,
koulutusten vuorovaikutteiset lähipäivät ja etäjaksojen oppimistehtävät ovat
merkittävästi auttaneet ymmärtämään kirjoittajien ajatuksia heidän omasta
näkökulmastaan ja helpottaneet teemakirjoitelmien analysointiprosessia.
Teemakirjoitelmien analysointiin käytin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin
luotettavuuden tarkastelussa on huomattava, että analyysin tulokseen vaikuttaa
aina tutkijan subjektiivinen näkemys eikä analyysiprosessia pystytä tekemään
täysin objektiivisesti. Objektiivisuuden puutetta ei pidetä kovin suurena
ongelmana silloin, jos dokumentista on analysoitu vain ilmisisältö. (Kyngäs &
Vanhanen 1999, 10; ks. myös Krippendorff 2004, 215-216.) Tämän tutkimuksen
sisällönanalyysissä keskityin siihen, mikä oli dokumenteissa selvästi ilmaistu, en
mahdollisiin piilossa oleviin viesteihin. Analyysini kohteena olivat
merkitykselliset, pelkistetyt ilmaukset: tutkittavaa ilmiötä kuvaavat sanat, lauseet
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ja kappaleet. Pelkistettyihin ilmauksiinkin liittyy aina jonkinasteista tulkintaa
(Kyngäs & Vanhanen 1999, 11).
Sisällönanalyysissä on tärkeää, että tutkija onnistuu pelkistämään aineiston ja
muodostamaan siitä kategoriat, jotka kuvaavat mahdollisimman luotettavasti
tutkittavaa ilmiötä (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Muodostin tunneälyn
kompetenssien kuvauskategoriat teorialähtöisesti (deduktiivisesti) ja niiden
alakategoriat teoriaohjaavasti (abduktiivisesti). Analyysiä ohjaavana teoriana oli
Golemanin ym. (2002) tunneälyn kompetenssimalli. Muiden kompetenssien
kuvauskategoriat ja niiden alakategoriat syntyivät aineistolähtöisesti
(induktiivisesti). (ks. Krippendorff 2004; Tuomi & Sarajärvi 2004) Olen
käyttänyt tutkimustulosten raportoinnissa esimerkkinä teemakirjoitelmien aitoja
tekstikatkelmia, jotta lukija saisi mahdollisimman luotettavan ja uskottavan
kuvan aineiston tulkinnasta ja kategorioiden muodostamisesta.
Kyngäs ja Vanhanen (1999) toteavat kategorioiden muodostamisen olevan
jatkuvaa vuoropuhelua aineiston ja kategorioiden välillä. Se on myös paljon
aikaa vievä ja tarkkuutta vaativa prosessi. Luin tutkimusprosessin eri vaiheissa
teemakirjoitelmat niin moneen kertaan läpi, että en enää löytänyt uusia hyvää
esimiestä kuvaavia ilmauksia. Merkityksellisten ilmauksien luokittelun ja
kategorisoinnin jälkeen jatkoin sisällönanalyysiä aineiston kvantifioinnilla.
Analysoidun aineiston kvantifiointi ei ole ristiriidassa laadullisen
sisällönanalyysin kanssa. Sen katsotaan pikemminkin tuovan aineiston tulkintaan
erilaista näkökulmaa ja tarpeellista tietoa johtopäätösten tekoon. (mm.
Krippendorff 2004; Sarajärvi & Tuomi 2004, 117-119.)
Tutkijan esiymmärrys on Gummessonin (2000) mielestä keskeinen kriteeri
laadullisen
tutkimuksen
onnistumiselle.
Esiymmärrys
perustuu
kokemusperäiseen ja erilaisten välikäsien kautta hankittuun tietoon ja sisältää
myös teorioiden, mallien ja käsitteiden sekä tekniikoiden, metodien ja
tutkimusvälineiden tuntemuksen. Esiymmärryksen riskinä on, että voimakkaat
ennakkokäsitykset voivat vaikuttaa liiaksi tekstien tulkintaan ja suosia tutkijan
kannattamaa teoriaa. (Gummesson 2000, 57-82.) Tämän esiymmärrykseen
liittyvän riskin olen tekstejä analysoidessani tiedostanut. Olen käsitellyt tutkijan
esiymmärrystä osana tutkimusprosessia ja omaa esiymmärrystäni tarkemmin
luvussa 4.2.
Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on muistettava, että kuvauskategoriat ja
luokat ovat tutkijan konstruktioita. Ne perustuvat tutkijan omiin tulkintoihin
teemakirjoitelmien kirjoittajien käsityksistä ja toinen tutkija voisi päätyä samasta
aineistosta toisenlaisiin kategorioihin. Tulkitsija on kuitenkin viime kädessä
vastuussa siitä, että hän on suorittanut tulkintansa perustellusti ja
johdonmukaisesti ja että hänen tulkintansa tekee oikeutta tekstien alkuperäiselle
merkitykselle. (Patton 2002, 93-94; Puolimatka 2002, 116)
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Jotkut tutkijat ovat suositelleet face-validiteetin käyttämistä tutkimuksen
luotettavuuden lisäämiseksi. Tutkimuksen tuloksia esitellään henkilöille, joita
aineistot koskevat tai joille tutkittava ilmiö on tuttu. Näitä henkilöitä voidaan
pyytää arvioimaan, vastaavatko tulokset todellisuutta. (Patton 2002, 561; Tuomi
& Sarajärvi 2004, 139.) Joidenkin tutkijoiden mielestä tutkittava itse tai
ulkopuolinen asiantuntija ei pysty hahmottamaan analysointiprosessia ja sen
tuloksia samalla tavalla kuin tutkija (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10-11).
Annoin jokaiselle kirjoittajalle hänen pohdinnastaan henkilökohtaisen palautteen,
jossa kiinnitin huomiota tekstistä esiin nouseviin tunneälytaitoihin ja esimiehen
muihin kompetensseihin. Teemakirjoitelmien yhteenvedosta keskustelimme
kuntaesimiesten kanssa johtamiskoulutusten lähipäivillä. Tutkimustuloksia ei
yksikään kirjoittaja kyseenalaistanut.
Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti perustuvat tietojenkeruun ja
analysoinnin sekä myös tutkijan uskottavuuteen ja luotettavuuteen (ks. Patton
2002, 570-571). Olen kuvannut ja raportoinut teemakirjoitelmien
tutkimusprosessin ja sen tulokset mahdollisimman tarkasti ja johdonmukaisesti,
jotta ulkopuolinen lukija voisi seurata prosessin kulkua ja tehdä tutkimuksen
luotettavuudesta omat johtopäätöksensä. Olen tiedostanut esiymmärryksen
merkityksen, mutta myös ennakkokäsityksiin liittyvät riskit. Omaa ymmärrystäni
tutkittavasta ilmiöstä, tutkimusympäristöstä ja tutkimusmetodologiasta olen
lisännyt sekä ennen tutkimusta että tutkimusprosessin aikana.
Yleistettävyys ei ollut tutkimukseni kvalitatiivisen osan keskeinen tavoite.
Kuitenkin voidaan todeta, että tutkimuksen tulos tunneälytaitojen merkityksestä
hyvässä esimiestyössä tukee monien aikaisempien tutkimusten tuloksia (ulkoinen
validiteetti) (mm. Goleman 1998b; 2001a; Boyatzis 1982; Boyatzis & McKee
2005; Spencer & Spencer 1993).

4.5.2 Kvantitatiivinen survey-tutkimus
Kvantitatiivisen, strukturoidun survey-tutkimuksen etuna on, että se mahdollistaa
laajan vastaajajoukon, aineiston ”neutraalin” tilastollisen analyysin ja vastausten
objektiivisen vertailun, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Surveytutkimuksessa aineisto kerätään standardoidusti ja kysymykset esitetään kaikille
vastaajille samalla tavalla. (ks. Fowler 2002; Hirsjärvi ym. 2007; Punch 2003.)
Strukturoidunkaan kyselytutkimuksen analysointi ei ole pelkkä tilastollinen
prosessi, vaan edellyttää de Vausin (2002, 6-7) mukaan tutkijalta myös loogista
analyysiä tulosten tulkinnassa. ”Kvantitatiivisella mittarilla saadaan selville
totuutta, mutta ei koko totuutta” (Metsämuuronen 2005, 103).
Reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat yhdessä tutkimuksen ja käytettävän
mittarin kokonaisluotettavuuden. Kvantitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetti
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määritellään mittauksen kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.
Kyselytutkimuksen huono reliabiliteetti voi de Vausin (2002, 52) mukaan
aiheutua kysymysten huonosta muotoilusta ja ymmärrettävyydestä sekä myös
tutkimusaineiston koodaus- ja käsittelyvirheistä. (ks. myös Davies, 2007, 94;
Fowler 2002, 76-95) Näihin asioihin olen kiinnittänyt tutkimuksen
toteuttamisessa erityistä huomiota.
Validiteetti tarkastelee sitä, missä määrin tutkimuksessa on onnistuttu mittamaan
juuri sitä mitä pitikin mitata. Mittauksen validiteetti liittyy aina tutkimusalueen
teoriaan ja sen käsitteisiin. Sisäisessä validiteetissa on keskeistä, että mittaukset
vastaavat tutkimuksen teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Ulkoisessa validiteetissa
on kysymys tulosten yleistettävyydestä ja siitä, että muutkin tutkijat tulkitsevat
kyseiset tutkimustulokset samalla tavoin. (ks. Heikkilä 2004, 186; Järvinen &
Järvinen 2000, 172-173.)
Tutkimuksessa käytetty mittari pohjautui Ruohotien (2005c) kehittämään ja
testaamaan johtamisen tunneälykkyyden mittausinstrumenttiin, LCCQ
Kyselylomakkeessa esitettiin Golemanin ym. (2002) tunneälymallin 18
kompetenssia ja niiden kuvausta. Vuonna 2005 suomalaisen teollisuusyrityksen
henkilöstö (N = 296) arvioi LCCQ-mittarilla esimiestensä tunneälytaitoja, mutta
ei niiden tärkeyttä (Nokelainen & Ruohotie 2006, 62-72). Kompetenssien koetun
tärkeyden mittaaminen olisi lisännyt Ruohotien ja Nokelaisen mielestä tulosten
luotettavuuden arviointimahdollisuuksia ja tuonut arvokasta tietoa mittarin
jatkokehittelyyn. Tässä tutkimuksessa vastaajilta pyydettiin viisiportaisella
asteikolla arvioita oman esimiehen tunneälytaidoista (osa A) sekä myös niiden
tärkeydestä (osa B).
Mittarin validiteettia voidaan arvioida erityisesti sen sisältövaliditeetin ja
rakennevaliditeetin kautta. Sisältövaliditeetti on Järvisen ja Järvisen (2000, 172)
mukaan ”laajuus, missä perustapauksesta/tapauksista otetut tiedot heijastavat
aluetta, jota on tarkoitus mitata”. Sisältövaliditeetissa on siten kysymys siitä,
kuinka laajasti valittu mittausmenetelmä kattaa mitattavan ja tutkimuksen
kohteena olevan ilmiön ja kuinka hyvin käsitteet on pystytty
operationalisoimaan. (ks. de Vaus 2002, 54)
Tämän tutkimuksen mittausinstrumentin sisältövaliditeettia voitaneen pitää
vähintäänkin tyydyttävänä. Kompetenssikuvaukset olivat ymmärrettäviä eikä
merkittävää vastauskatoa ilmennyt minkään kompetenssin kohdalla.
Kyselylomakkeen A- ja B- osien kaikkien tunneälytaitojen arvioinneissa
vastaajat käyttivät koko asteikkoa (1-5). Mittarin sisältövaliditeettia parantaisi,
jos samasta arvioitavasta käsitteestä olisi useampia väittämiä (Fowler 2002, 101102; de Vaus 2002, 53). Kun tässä tutkimuksessa haluttiin arvioida sekä oman
esimiehen tunneälytaitoja että niiden tärkeyttä, olisi monen väittämän
käyttäminen kutakin ominaisuutta kohti lisännyt vastaajien työmäärää
huomattavasti ja aiheuttanut todennäköisesti merkittävää vastauskatoa.

135

Rakennevaliditeetti on Järvisen ja Järvisen (2000, 172) mukaan ”laajuus, missä
määrin perustapauksesta/tapauksista otetut tiedot ovat suhteutettavissa
testattavaan teoriaan”. Mittauksen rakennevaliditeetin kannalta on tärkeää, että
mittari vastaa sille asetettuihin teoreettisiin odotuksiin ja kattaa teoriaosassa
esitellyn alueen. (ks. de Vaus 2002, 54)
Tämän tutkimuksen rakennevaliditeettia voidaan pitää hyvänä. Bayesilainen
riippuvuussuhdemallinnus tuotti kunta-alan henkilöstön arvioimista oman
esimiehen tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä kaksi yhtenäistä verkkomallia.
Malleissa olivat mukana kaikki arvioitavat kahdeksantoista tunneälyn
kompetenssia, jotka liittyivät vahvoilla sidoksilla toisiinsa. Tulos tuki
olettamusta mallin sisältämien kompetenssien hyödyllisyydestä ja osoitti, että
Golemanin ym. (2002) malli esimiehen ja johtajan tunneälytaidoista toimii
käytännössä ja tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa.
Punch (2003, 34) pitää kyselylomakkeen esitestauksen tekemistä tärkeänä, jos
lomaketta ei ole sellaisenaan testattu aikaisemmin käytännössä. Kysymysten tai
väittämien on oltava ymmärrettäviä ja niihin vastaamisen nopeata, helppoa ja
luottamuksellista. Koko tiedonkeruuprosessi, josta kyselylomakkeen esitestaus
on yksi osa, kaipaa Punchin mukaan esiselvitystä. Siihen kuuluvat muun muassa
sopiminen tutkimuksen toteuttamisesta, lomakkeiden jakelusta, eettisistä
näkökulmista, saatekirjeestä ja lomakkeiden palauttamisesta.
Testasin kyselylomakkeen A- ja B-osia kunnallisen liikelaitoksen, Forssan
Aikuiskoulutuksen henkilöstöllä. Esitestauksessa kyselylomake osoitti
toimivuutensa sekä oman esimiehen tunneälytaitojen että niiden tärkeyden
arvioinnissa ja siihen jouduttiin tekemään vastaajilta saadun palautteen
perusteella vain vähäisiä muutoksia. Lomakkeen A-osaan lisättiin maininta siitä,
että vastaaja arvioi omaa lähintä esimiestään. Myös tekstin ymmärrettävyyttä
parannettiin: sana ”kompleksinen” korvattiin sanalla ”monimutkainen” ja
”intuitiivinen” sanalla ”vaistonvarainen”.
Tutkimuksen käytännön toteutustavasta sovin kuntaorganisaatioiden johdon ja
henkilöstövastaavan kanssa. Lähetekirjeet, kyselylomakkeet ja palautuskuoret
jaettiin henkilöstölle lähiesimiesten välityksellä. Tutkimukseen vastattiin
nimettömänä ja lähetekirjeissä korostettiin vastausten luottamuksellisuutta.
Vastaukset voitiin palauttaa suljetuissa kuorissa joko kuntaorganisaation sisäisen
postin tai valtion postin kautta (vastaanottaja maksoi postimaksun).
Punch (2003, 44) korostaa vastaajan mielialan ja asenteen merkitystä
tutkimuksen onnistumiseen. Mitä positiivisempi ja yhteistyöhaluisempi vastaaja
on vastatessaan kyselyyn, sitä parempia ovat tutkimuksen reliabiliteetti,
validiteetti ja vastausprosentti. Esittelin tutkimushankettani kaikkien
osallistuvien organisaatioiden johtoryhmille sekä myös kahden suurimman
organisaation yhteistoimintaryhmille. Organisaatioiden johto myös suositteli
henkilöstölle tutkimukseen vastaamista. Pienempien kuntaorganisaatioiden
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vastausprosentteja olisi saattanut nostaa tutkimuksen esittely kuntien
yhteistoimintaryhmissä. Aikataulusyistä se ei kuitenkaan ollut mahdollista.
Tutkimuksen kokonaisluotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkimuksen
kohdejoukko on edustava ja tarpeeksi suuri, vastausprosentti on korkea,
kysymykset mittaavat oikeita asioita ja aineisto on käsitelty, analysoitu ja myös
raportoitu huolellisesti ja luotettavasti (ks. Heikkilä 2004, 187-188).
Kvantitatiivisessakin tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on kertoa ja kuvata
tutkimusprosessista kaikki, mikä helpottaa ulkopuolista lukijaa arvioimaan
tutkimusta ja tekemään siitä omat johtopäätöksensä.
Kyselytutkimuksen kohdejoukkona oli Forssan seudun kuntaorganisaatioiden
koko henkilöstö. Kyselyyn vastasi 1 290 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin 51
prosenttia. Keskimääräinen vastausprosentti oli tutkimuksen tavoitteiden
kannalta hyvä. Eri organisaatioiden ja vastaajaryhmien vastausaktiivisuudessa oli
kuitenkin suuria eroja. Tutkimuksen ajoittuminen toukokuun loppupuolelle
saattoi vähentää erityisesti opettajien vastaamista kyselyyn.
Tutkimuksen keskeisin taustamuuttuja oli vastaajien ikä. Jaoin vastaajajoukon
neljään ikäryhmään Kansallisessa ikäohjelmassa 1998-2002 ja siihen liittyvissä
tutkimuksissa käytetyn jaottelun mukaisesti. Vastaajat edustivat monipuolisesti
eri ikäryhmiä ja heidän keski-ikänsä vastasi Suomessa kunta-alalla
työskentelevän henkilöstön keski-ikää. Tarkan iän kysyminen mahdollisti
kohdejoukon keski-iän laskemisen, mutta saattoi lisätä ikänsä ilmoittamatta
jättäneiden määrää. Pidän tutkimustulosten yleistettävyyttä kunta-alalla koko
aineiston ja ikäryhmäkohtaisen tarkastelun osalta hyvänä (ulkoinen validiteetti).
Syötin vastaukset itse huolellisesti datamatriiseihin, millä halusin varmistaa
tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston tilastolliseen analysointiin ja raportointiin
sain pätevää asiantuntija-apua. Vastausten analysoinnissa päädyin ensisijaisesti
epäparametristen testien käyttöön, koska aineiston normaalijakaumaoletus ei
kaikilta osin toteutunut ja mittaukset suoritettiin järjestysasteikolla (ks.
Metsämuuronen 2005 866-871; Nummenmaa 2006, 143).
Tutkimuksessa arvioitujen tunneälytaitojen yhteyttä toisiinsa tarkastelin
bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen avulla. Bayesilaisten menetelmien
hyödyntäminen edellyttää mittausmallien taustalla olevien ilmiöiden syvällistä
ymmärtämistä (Nokelainen 2005; 2008). Tässä tutkimuksessa tunneälytaitojen
verkkomallien tulkinta perustui teoreettiseen ja tutkimusprosessin aikana
vahvistuneeseen ymmärrykseeni Golemanin ym. (2002) tunneälymallista, mallin
sisältämistä tunneälyn kompetensseista ja kompetenssien välisistä suhteista.
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5 ESIMIESTEN TUNNEÄLYTAIDOT
HENKILÖSTÖN ARVIOIMANA

5.1 Millainen on hyvä esimies?
Muodostin tunneälytaitojen kuvauskategoriat teorialähtöisesti ja deduktiivisesti
Golemanin ym. (2002) mallista ja sijoitin kuhunkin kuvauskategoriaan oman
esiymmärrykseni pohjalta siihen kuuluvat merkitykselliset ilmaukset
(merkitysyksiköt). Kuvauskategorioiden sisälle ryhmittelin teoriaohjaavasti
(abduktiivisesti)
aineistosta
esiinnousseita
alakategorioita.
Muiden
kompetenssien kuvauskategoriat syntyivät induktiivisesti ja aineistolähtöisesti
samoin kuin niiden alakategoriat. Olen kuvannut teemakirjoitelmien
analysointiprosessia yksityiskohtaisemmin luvussa 4.4.1.
Sisällönanalyysiä voidaan Tuomen ja Sarajärven (2004, 117-119) mukaan jatkaa
luokittelun ja kategorisoinnin jälkeen aineiston kvantifioinnilla. Aineistosta
voidaan esimerkiksi laskea, kuinka monta kertaa sama käsite tai ilmaus esiintyy
eri kirjoittajien kuvauksissa. Aineiston kvantifiointi ei ole ristiriidassa
kvalitatiivisen sisällönanalyysin kanssa; pikemminkin sen katsotaan tuovan
laadullisen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa (mm. Krippendorff 2004;
Tuomi & Sarajärvi 2004,119). Taulukossa 15 on esitetty analysointiprosessin
tuloksena kategorioiden, merkitysyksiköiden ja viittauksien lukumäärät.
Viittauksien määrä osoittaa, kuinka monta kertaa merkitysyksikköihin on eri
teemakirjoitelmissa viitattu. Samassa kirjoitelmassa esiintyneitä sisällöllisesti
samoja merkitysyksiköitä ei ole otettu useampaan kertaan huomioon.
Taulukko 15. Teemakirjoitelmien analysointiprosessin kuvauskategorioiden ja
niiden alakategorioiden sekä merkitysyksiköiden ja viittauksien kappalemäärät

Tunneälytaidot
Kuvauskategoriat
Alakategoriat
Merkitysyksiköt
Viittaukset
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18
66
329
620

Muut
kompetenssit
11
20
114
211

Yhteensä kpl
29
86
443
831

5.1.1 Hyvän esimiehen kompetenssit
Eri organisaatioita ja toimialoja edustavien 38 kuntaesimiehen käsitykset hyvän
esimiehen kompetensseista ja kuvauskategorioiden yleisyys teemakirjoitelmissa
on esitetty yhteenvetona taulukossa 16. Tunneälytaitojen ja muiden
kompetenssien (kursiivilla) järjestyksen määrää taulukossa se, kuinka monessa
teemakirjoitelmassa ne ovat esiintyneet eli kuinka monessa kirjoitelmassa on
ilmennyt kyseiseen kuvauskategoriaan liittyviä merkitysyksiköitä ja viittauksia.
Taulukko 16. Hyvän
teemakirjoitelmissa

esimiehen

Kuvauskategoria (kompetenssi)
Ryhmä- ja yhteistyötaito
Läpinäkyvyys
Kannustavuus
Empatia
Kyky kehittää toisia
Delegointikyky
Palvelualttius
Suorituskyky
Organisointikyky
Päätöksentekotaito
Hyvä itsetuntemus
Vastuunkantokyky
Substanssiosaaminen
Aloitteellisuus
Sopeutumiskyky
Itseluottamus
Vaikutusvalta
Kyky käynnistää muutoksia
Optimismi
Tiedottamis- ja viestintätaito
Johtamistaito
Itsekontrolli
Taito hallita konflikteja
Emotionaalinen itsetietoisuus
Talousasioiden osaaja
Henkilöstöhallinnon osaaja
Ongelmanratkaisutaito
Organisaatiotuntemus
Huumorintaju

kompetenssit

ja

niiden

yleisyys

Teemakirjoitelmat
N = 38
38
35
30
29
28
24
23
23
23
23
22
22
22
21
19
18
17
17
16
14
13
12
12
12
10
10
7
7
3
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Hyvän esimiehen kompetensseissa korostuvat tunneälytaidot. Taulukon 16 viisi
ensimmäistä kompetenssia, jotka ovat saaneet teemakirjoitelmissa eniten
mainintoja, ovat esimiehen tunneälytaitoja. Hyvällä esimiehellä on oltava
kaikkien kirjoittajien mielestä hyvät ryhmä- ja yhteistyötaidot. Hyvä esimies on
läpinäkyvä, kannustava ja empaattinen ja hänellä on kyky kehittää henkilöstönsä
osaamista. Suurin osa kirjoittajista on myös sitä mieltä, että hyvä esimies on
palvelualtis, suorituskykyinen ja aloitteellinen. Hyvän esimiehen toiminta
perustuu hyvään itsetuntemukseen.
Hyvän esimiehen muista kompetensseista nousivat teemakirjoitelmissa
näkyvimmin esille delegointi- ja organisointikykyyn liittyvät merkitykselliset
ilmaukset. Kirjoittajien enemmistö tuo hyvän esimiehen ominaisuuksina esiin
myös päätöksentekotaidon, vastuunkantokyvyn ja ammatin edellyttämän
substanssiosaamisen.
Kerron seuraavissa hyvän esimiehen tunneälytaitoja ja muita kompetensseja
käsittelevissä alaluvuissa jokaisen kuvauskategorian osalta, millaisia
alakategorioita ne sisältävät. Kuvauskategorioiden tekstipoiminnat ja
merkityksellisten ilmauksien esimerkit ilmentävät erilaisia variaatioita, joilla
kirjoittajat ovat tutkittavan ilmiön (hyvän esimiehen ominaisuudet) kokeneet.

5.1.2 Esimiehen tunneälytaidot
Ryhmä- ja yhteistyötaito
Ryhmä- ja yhteistyötaitoon liittyviä merkitysyksiköitä (merkityksellisiä
ilmauksia) esiintyi kaikissa kuntaesimiesten teemakirjoitelmissa (N = 38).
Ryhmä- ja yhteistyötaitoinen esimies kykenee luomaan ystävällisen,
kollegiaalisen ilmapiirin ja toimii itse esimerkkinä toisten auttamisessa ja
yhteistyössä. Hän saa ryhmän jäsenet innostumaan käsiteltävästä asiasta ja
pystyy luomaan ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. (Goleman ym.
2002, 256.)
”Hyvä esimies on yhteistyökykyinen. Tämä ominaisuus on edellytys
onnistuneelle yhteistyölle niin henkilöstön, asiakkaiden kuin
sidosryhmienkin kanssa.” (T7)
”Ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä, näitä ovat kommunikaatio eri
muodoissaan, kuuntelemisen taito, neuvottelutaito, taito ja halu
kehittää työyhteisöä sekä kyky saada työntekijät innostumaan ja
sitoutumaan työhön ja toimintaan.” (K5)
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”Avoin ja luottamuksellinen keskustelu työhön liittyvissä asioissa
lisää työpaikan hyvää ilmapiiriä. Hyvä ilmapiiri takaa myös
työviihtyvyyden ja henkilöstö kokee työn iloa. Nämä puolestaan
lisäävät työssä jaksamista ja henkilöstö pysyy motivoituneena.”
(T2)
Aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt ryhmittelin neljään alakategoriaan:
•
•
•
•

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen (viitattu 32 teemakirjoitelmassa)
luo ryhmähenkeä (21 teemakirjoitelmaa)
tarjoaa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia (14 teemakirjoitelmaa)
kunnioittaa ja arvostaa henkilöstöään (14 teemakirjoitelmaa).

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä pidettiin yleisesti hyvän
esimiestyön perusedellytyksenä. Ryhmähengen luominen ja hyvän ilmapiirin
edistäminen näkyi erityisesti terveydenhuoltoalan esimiesten merkityksellisissä
ilmauksissa: ”luo hyvää henkeä”, ”edistää me-henkeä”, ”toimii työntekijöiden
rinnalla”, ”hengen luoja”, ”edistää hyvää ilmapiiriä”, ”luo avoimen
ilmapiirin”, ”huolehtii ilmapiiristä”, ”yhteen hiileen puhaltaminen” ja
”instrumentti soi yhteen”. Ryhmä- ja yhteistyötaitoinen esimies ”tarjoaa
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia”, on ”demokraattinen” ja ”kuuntelee
toistenkin mielipiteitä”.
Läpinäkyvyys
Läpinäkyvyyteen
liittyvät
teemakirjoitelmassa (N = 38).

merkitysyksiköt

tulivat

näkyviin

35

Läpinäkyvyyteen liittyy tunteiden, käsitysten ja toimintojen ilmaiseminen
luontevasti ja avoimesti, mikä tekee esimiehestä rehellisen ja lahjomattoman.
Hän hyväksyy omat heikkoutensa ja virheensä, elää oman arvomaailmansa
mukaisesti ja puuttuu ympärillä ilmenevään epäeettiseen käytökseen. (Goleman
ym. 2002, 254.) Läpinäkyvä esimies on myös luotettava (ks. Goleman 2001b,
33; Goleman ym. 2002, 47).
”Hyvä esimies on oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Hän ei suosi
ketään.” (T4)
”Esimiehen ja alaisten hyvin toimiva keskusteluyhteys varmistaa,
että työasioista puhutaan avoimesti sekä esimiehen sanaan voi
luottaa.” (T14)
”Hyvän johtajan tärkeimpänä ominaisuutena pidän sitä, että hän
on IHMINEN puutteineen ja virheineen. Johtaja tunnistaa ja
tunnustaa omat puutteensa ja vajavuutensa…” (K8)
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Ryhmittelin aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt esiymmärrykseni pohjalta
seitsemään alakategoriaan:
•
•
•
•
•
•
•

tasapuolinen (viitattu 28 teemakirjoitelmassa)
oikeudenmukainen (17 teemakirjoitelmaa)
luotettava (15 teemakirjoitelmaa)
rehellinen ja rehti (11 teemakirjoitelmaa)
avoin (9 teemakirjoitelmaa)
hyväksyy heikkoutensa ja virheensä (9 teemakirjoitelmaa)
elää arvomaailmansa mukaisesti (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvän esimiehen pitää olla ennen kaikkea tasapuolinen ja oikeudenmukainen.
Tasapuolisuus liitettiin kirjoitelmissa usein myös työntekijöiden tasavertaiseen
kohteluun ja töiden tasapuoliseen jakamiseen. Luotettava esimies on ”luotettava
selkänoja”, jonka sanaan voi luottaa ja joka ei kerro luottamuksellisia asioita
muille. Hän tunnustaa virheensä, puutteensa ja vajavuutensa ja on ”itselleen
armollinen”. Hyvä, läpinäkyvä esimies ”kohtaa työyhteisön arvopohjaltaan”.
Kannustavuus
Kannustavuuteen liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 30 teemakirjoitelmasta (N =
38).
Kannustava esimies virittää innostusta, luo resonanssia ja saa ihmiset
työskentelemään tehokkaasti yhteisen visionsa ja yhteisten tavoitteidensa
saavuttamiseksi. Hän osaa luoda mielekkyyttä päivittäisiin tehtäviin ja osoittaa
omalla toiminnallaan, mitä edellyttää muilta. (Goleman ym. 2002, 255-256; ks.
myös Boyatzis & McKee 2005.)
”Hyvä esimies on kannustava. Hän antaa kiitosta alaisilleen
silloin, kun on aihetta. Hän myös muistaa viedä muualta tulleen
positiivisen palautteen työntekijöilleen, eikä omi sitä itselleen.”
(K7)
”Esimiehen täytyy osaltaan luoda kannustava ja erilaisuutta
arvostava ilmapiiri. …Hänen on osattava motivoida henkilöstönsä
sekä kannustaa heitä keskittymään oman osaamisensa
tehokkaaseen käyttämiseen sekä oman ammattialan kehityksen
seuraamiseen.” (K17)
”Johtajalla olisi hyvä olla taitoa tuoda innostuneesti ja
haasteellisesti uusia asioita työyhteisöön.” (T19)
Muodostin kannustavuuden
alakategoriaa:
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kuvauskategorian

merkitysyksiköistä

neljä

•
•
•
•

kannustava (viitattu 18 teemakirjoitelmassa)
motivoiva (9 teemakirjoitelmaa)
innostava (7 teemakirjoitelmaa)
rohkaiseva (3 teemakirjoitelmaa).

Edellä olevat tekstipoiminnat kuvaavat hyvin niitä asiayhteyksiä ja variaatioita,
joihin kannustavuuden alakategoriat liittyvät. Hyvä esimies on ”kannustava” ja
”innostava”, ”antaa kiitosta” ja ”kannustavaa palautetta”, ”osaa motivoida” ja
”kannustaa koulutukseen”.
Empatia
Empatiaan liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 29 teemakirjoitelmasta (N = 38).
Empaattinen, eläytymiskykyinen esimies pystyy aistimaan ja kokemaan
henkilöstön tunnetiloja. Hän kuuntelee toisia ihmisiä tarkkaavaisesti ja pystyy
ymmärtämään myös heidän näkökulmiaan. Empaattisuuteen liittyy erilaisuuden
huomioiminen ja hyväksyminen. Empaattinen esimies tulee toimeen eri-ikäisten
ja erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. (Goleman ym.
2002, 255; Goleman 1998, 163, 183.)
”Hyvä esimies hyväksyy erilaisuuden ja erilaiset työtavat, osaa
huomioida eri-ikäiset työpaikalla, osaa asettua toisen ihmisen
asemaan.” (T6)
”Hyvä esimies on myös inhimillinen, empaattinen eli kykenee
asettumaan toisen ihmisen asemaan, kuuntelemaan toisia ja
tarjoamaan apua tarvittaessa.” (T18)
”Eri ihmisten kanssa pitää osata toimia eri tavalla…Nuoria ei
johdeta samalla tavalla kuin nyt keski-iän ohittaneita vanhentuvia
ihmisiä.” (K2)
Ryhmittelin aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt viiteen alakategoriaan:
•
•
•
•
•

kuuntelemisen taito (viitattu 16 teemakirjoitelmassa)
erilaisuuden huomioiminen ja hyväksyminen (18 teemakirjoitelmaa)
empaattisuus (9 teemakirjoitelmaa)
inhimillisyys (7 teemakirjoitelmaa)
huoli henkilöstön jaksamisesta (5 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies on ”empaattinen” ja hänellä on ”kuuntelemisen ja kuulemisen
taito”. Hän ”huomioi ja hyväksyy erilaisuuden ja eri-ikäisyyden”. Empaattisella
esimiehellä on ”tuntosarvet alaisten tilan peilaamiseen”, hän ”aistii alaistensa
mielialat” ja ”osaa asettua toisen asemaan”. Empaattinen esimies on myös
”inhimillinen”.
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Kyky kehittää toisia
Kuvauskategoriaan kyky kehittää
teemakirjoitelmasta (N = 38).

toisia

löytyi

merkitysyksiköitä

28

Esimies, jolla on kyky kehittää toisia, auttaa työntekijöitään kehittymään ja
ymmärtää näiden tavoitteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Hän antaa oikeaaikaista ja rakentavaa palautetta ja on luontainen mentori tai valmentaja.
(Goleman ym. 2002, 256.)
”Mielestäni esimies on nykyään enemmän valmentaja kuin valvoja.
Esimies on työyksikkönsä henkilöstön sparraaja, motivoija ja tuen
antaja.” (K4)
”Hyvä esimies katsoo myös tulevaisuuteen varmistamalla
osaamisen esimerkiksi koulutuksella, tehtävien kierrolla ja vastuun
jakamisella. Hän myös ymmärtää, mikä vahvuus ja voimavara on,
kun on eri-ikäisiä työntekijöitä.” (T5)
”Hyvä esimies antaa palautteen henkilöstölle, silloin he tietävät
osaamisensa ja miten sitä voidaan kehittää ja parantaa.” (K18)
Tähän kuvauskategoriaan liittämistäni merkitysyksiköistä muodostin neljä
alakategoriaa:
•
•
•
•

auttaa kehittymään (viitattu 22 teemakirjoitelmassa)
antaa palautetta (18 teemakirjoitelmaa)
hyödyntää erilaisuutta (11 teemakirjoitelmaa)
valmentaja ja mentori (7 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies ”huolehtii henkilöstön osaamisesta”, ”kannustaa kehittymään”,
”tukee oppimista”, ”käy kehityskeskustelut” ja ”antaa kannustavaa ja
rakentavaa palautetta”. Hyvä esimies on myös ”valmentaja”, joka hyödyntää
erilaisuutta osaamisen kehittämisessä. Hän ”huomioi eri-ikäisten tiedot ja taidot”
ja ”yhdistää erilaista osaamista”.
Palvelualttius
Palvelualttiuteen liittyviä merkitysyksiköitä ilmeni 23 teemakirjoitelmassa (N =
38).
Palvelualtis esimies panostaa asiakkaisiin ja on asiakkaiden tavoitettavissa. Hän
huolehtii siitä, että asiakkaiden kanssa suoraan kosketuksissa olevat voivat hoitaa
asiakassuhteitaan, seuraa tarkoin asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa, että asiakas
saa mitä tarvitsee. (Goleman ym. 2002, 255.) Laajemmassa merkityksessä myös
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kaikki esimiehen työtoverit ja alaiset ovat asiakkaita, jotka tarvitsevat tuekseen
palvelualtista esimiestä (Goleman 1998, 180).
”Hyvän esimiestyön seurauksena organisaatiolle muodostuu hyvä
imago ja sillä on tyytyväiset asiakkaat.” (K14)
”Jos ei huomaa aika ajoin …keskustella yhdessä työtavoista ja
asiakkaiden tarpeista, ylläpitää tietoisuutta siitä, miksi tätä työtä
ylipäätään tehdään, huomaa pian työn muuttuvan rutiininomaiseksi
”pakkopullaksi” ja asiakkaasta tulee ongelma.” (T1)
”Hyvä esimies…kykenee tarjoamaan apua tarvittaessa.” (T18)
Ryhmittelin aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt neljään alakategoriaan:
•
•
•
•

aikaa alaisille (viitattu 13 teemakirjoitelmassa)
alaistensa tukena (11 teemakirjoitelmaa)
asiakassuuntautunut (7 teemakirjoitelmaa)
verkostoitunut (6 teemakirjoitelmaa).

Palvelualttiuden kompetenssikuvauksissa korostui sisäisen asiakkuuden
merkitys. Hyvä esimies on ”läsnä oleva”, ”alaistensa käytettävissä”,
”turvallinen keskustelukumppani” ja ”työyhteisön vankka tukipilari”, joka
”tarjoaa apua tarvittaessa” ja ”tukee ja mahdollistaa työntekoa”.
Asiakassuuntautuneelle esimiehelle tärkeitä asioita ovat ”asiakkaiden tarpeiden
huomioiminen”, ”hyvä imago”, ”tyytyväiset asiakkaat” ja ”luottamukselliset
suhteet asiakkaisiin”. Hyvä, palvelualtis esimies on myös ”verkostoitunut” ja
”ulospäin suuntautuva”, ”PR-ihminen”, joka ”hoitaa työelämän suhteita”.
Suorituskyky
Suorituskykyyn liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 23 teemakirjoitelmasta (N =
38).
Esimies, jolla on hyvä suorituskyky ja korkeat henkilökohtaiset standardit, pyrkii
jatkuvaan suoritusten parantamiseen ja vaatii samaa myös toisilta. Hän asettaa
mitattavissa olevia haasteellisia tavoitteita ja ottaa laskelmoituja riskejä.
Suorituskyvyn perustana on halu jatkuvasti oppia – ja opettaa myös muita –
tekemään asioita entistä paremmin. (Goleman ym. 2002, 254.)
”Esimies osallistuu itse ja organisoi työryhmänsä toimintaa
tavalla, joka tuottaa tarvittavia tuloksia, eli tulostavoitteisuutta
tarvitaan. Esimies on työntekijä muiden joukossa, mutta hänen
työnsä liittyy erityisesti … kykyyn toimia ihmisten kanssa
tuloksellisesti ja tavoitteellisesti.” (K5)
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”Aikaansaavuus on hyvä esimiehenkyky. Tulee itse kyetä
hoitamaan asiat eteenpäin reippaasti mutta harkiten kuitenkin. Jos
asiat makaa omalla pöydällä, on vähän paha vaatia muiltakaan
parempaa toimintaa.” (T9)
”Hyvät voimavarat omaava esimies säteilee ympäristöönsä, omaan
työyhteisöönsä positiivista energiaa…” (T10)
Tämän kuvauskategorian merkitysyksiköistä muodostin neljä alakategoriaa:
•
•
•
•

tavoitteellinen (viitattu 15 teemakirjoitelmassa)
määrätietoinen ja tarmokas (12 teemakirjoitelmaa)
esimerkillinen (7 teemakirjoitelmaa)
riskinottokykyinen (1 teemakirjoitelma).

Hyvä, suorituskykyinen esimies on ”päämäärätietoinen” ja ”tavoitteellinen”.
Määrätietoisen ja tarmokkaan esimiehen kompetenssikuvauksia ovat
”energinen”, ”työteliäs ”, ”yrittää tosissaan”, ”sitoutunut työhönsä”,
”aikaansaavuus” ja ”sinnikäs”. Hyvä esimies on myös ”esimerkkinä toisille”,
”esimerkillinen ja kurinalainen” ja ”noudattaa sääntöjä ja määräyksiä”.
Hyvä itsetuntemus
Hyvää itsetuntemusta kuvaavia merkitysyksiköitä löytyi 22 teemakirjoitelmasta
(N = 38).
Esimies, jolla on hyvä itsetuntemus, tietää omat rajoituksensa ja vahvuutensa ja
suhtautuu huumorilla itseensä. Hän on avoin jatkuvalle oppimiselle ja ottaa
mielellään vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta. Hyvä itsetuntemus auttaa
häntä tunnistamaan, milloin hänen tulee pyytää apua ja miltä osin hänen tulee
kehittää johtamistaitojaan. (Goleman ym. 2002, 253-254.)
”Hyvällä esimiehellä on riittävä itsetuntemus. Hyvä esimies
tunnustaa ja tunnistaa kehittämistarpeensa.” (T13)
”Myös esimies kykenee ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä ja
myös myöntää, jos on ollut väärässä.” (K16)
”Johtaminen ei ole taivaallinen tehtävä – se on ammatti. Ammatti,
joka vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä ja alan seuraamista myös
laajemmin kuin vain oman yrityksen tasolla.” (T2)
Muodostin aineistosta löytämistäni merkitysyksiköistä neljä alakategoriaa:
•
•
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tuntee itsensä ja kehittämistarpeensa (viitattu 13 teemakirjoitelmassa)
avoin jatkuvalle oppimiselle (10 teemakirjoitelmaa)

•
•

ottaa vastaan palautetta (7 teemakirjoitelmaa)
itsensä johtaja (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvällä esimiehellä on ”hyvä itsetuntemus”. Hän ”tunnistaa puutteensa ja
vajavuutensa”, ”tunnistaa kehittämistarpeensa”, on ”terveesti kriittinen
itselleen”, mutta myös ”tulee toimeen itsensä kanssa” ja ”arvostaa itseään”.
Hyvällä esimiehellä on ”kyky ja halu kehittyä” ja ”kyky kehittää itseään”. Hän
”ottaa vastaan palautetta” ja ”kestää henkilökohtaista palautetta”.
Aloitteellisuus
Aloitteellisuuteen liittyviä merkitysyksiköitä esiintyi 21 teemakirjoitelmassa (N
= 38).
Aloitteellinen esimies uskoo voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Hän
tarttuu avautuviin mahdollisuuksiin – tai luo niitä – mieluummin kuin jää
paikalleen odottelemaan. Hän on valmis kokeilemaan rajojaan ja ottamaan
vastuun toiminnan kehittämisestä. (Goleman ym. 2002, 255.)
”Esimies on kehittäjä ja ennakoija. Hänen edellytetään olevan
kiinnostunut yksikkönsä työn kehittämisestä ja työntekijöidensä
osaamisen lisäämisestä.” (K4)
”Esimiehen mielestäni tulee katsoa reilusti ja rohkeasti asioita
eteenpäin suunnitellen tulevaa, mutta välttäen yltiöpäisyyttä.”
(T8)
”Vanhoihin asenteisiin ja työtapoihin ei saa jämähtää, uutta on
uskallettava kokeilla ja kehittää uusia työskentelytapoja” (T17)
Ryhmittelin aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt kolmeen alakategoriaan:
•
•
•

toiminnan kehittäjä (viitattu 17 teemakirjoitelmassa)
innovatiivinen ja luova (7 teemakirjoitelmaa)
ei epäröi kokeilla rajojaan (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies on aloitteellinen ja aktiivinen ”toiminnan kehittäjä”, joka ”luo
mahdollisuuksia” ja on ”uudistuksille avoin”. Hän on ”innovatiivinen” ja
”luova” ja ”suunnittelee rohkeasti tulevaa”.
Sopeutumiskyky
Sopeutumiskykyyn liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 19 teemakirjoitelmasta (N =
38).
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Sopeutumiskykyinen esimies kykenee mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin
kadottamatta tavoitettaan tai energisyyttään ja pystyy työskentelemään myös
epävakaissa olosuhteissa ja epävarmoissa organisaatioissa. Hän sopeutuu
joustavasti uusiin haasteisiin ja pystyy uusiutumaan muuttuvan työelämän
vaatimusten mukaan. (Goleman ym. 2002, 254.)
”Komplisoituneessa, verkostoituneessa maailmassa toimiessaan
johtaja joutuu usein joustamaan ja sopeuttamaan päätöksiään
nopeassakin tempossa.” (K15)
”Hyvä esimies on joustava. Hän mahdollistaa toimintamallien
muuttamisen tarvittaessa ja ottaa huomioon työntekijöiden
elämäntilanteen
esim.
työvuorojen
suunnittelussa
ja
vaihtamisessa.” (T17)
”Hyvä esimies jaksaa kantaa työn rasitukset ja osaa myös
irrottautua velvoitteista. Löytää tasapainon työn ja vapaa-ajan
välillä.” (K3)
Aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt ryhmittelin viiteen alakategoriaan:
•
•
•
•
•

joustava ja sopeutumiskykyinen (viitattu 12 teemakirjoitelmassa)
huolehtii omasta jaksamisestaan (6 teemakirjoitelmaa)
hallitsee ajankäyttöään (5 teemakirjoitelmaa)
jaksaa työn rasitukset (3 teemakirjoitelmaa)
uusiutumiskykyinen (2 teemakirjoitelmaa)

Edellä olevat tekstipoiminnat ja alakategoriat ilmentävät hyvin sopeutumiskyvyn
kuvauskategoriaan liittämiäni käsitteitä ja ilmauksia. Joustava ja
sopeutumiskykyinen esimies on ”vastaanottavainen kaikelle uudelle” ja ”taitava
tasapainoilija ihmisten, asioiden ja itsensä johtamisessa”.
Itseluottamus
Itseluottamukseen liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 18 teemakirjoitelmasta (N =
38).
Itseensä luottava ja kykynsä tunteva esimies pystyy tuomaan esille vahvuutensa.
Hän tarttuu mielellään haasteellisiin tehtäviin ja uskoo selviytyvänsä niistä.
Itsevarmuutensa vuoksi hän erottuu ryhmästä. (Goleman ym. 2002, 254.)
”Hyvä esimies on jämäkkä ja pystyy vaikeisiinkin päätöksiin. Hän
osaa tarpeen vaatiessa sanoa myös ei. Johtajuutta ei anneta, se
otetaan” (T3)
”Uskoo itseensä ja tekemisiinsä. Haluaa johtaa.” (K3)
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”Hyvä esimies on jämerä ja päättäväinen.” (K10)
Ryhmittelin itseluottamuksen kuvauskategorian aineiston merkitysyksiköt
kahteen alakategoriaan:
•
•

jämäkkä (viitattu 17 teemakirjoitelmassa)
luottaa itseensä (5 teemakirjoitelmaa)

Hyvä esimies on ”jämäkkä”, ”jämerä” ja ”päättäväinen”. Jämäkkä esimies on
varma itsestään ja luottaa itseensä. Itseensä luottavalla esimiehellä on ”rohkeutta
puuttua asioihin”, hänellä on ”pätevyyden tunne” ja ”vahva itsetunto”.
Vaikutusvalta
Vaikutusvallan kuvauskategoriaan
teemakirjoitelmassa (N = 38).

liittyviä

merkitysyksiköitä

ilmeni

17

Oikealla tavalla valtaa käyttävä esimies osaa vedota kanssaihmisiin ja saa
avainhenkilöiden hyväksymisen päätöksilleen ja tukiverkon aloitteilleen. Hän
pystyy myös puhumaan vakuuttavasti. (Goleman ym. 2002, 256.)
Vaikutusvaltaisen esimiehen keinoihin kuuluvat esimerkiksi mielikuvien
hallinta, järkisyihin ja tosiseikkoihin vetoaminen, dramaattiset väitteet ja
toimenpiteet ja oleellisten tietojen korostaminen (Goleman 1998a, 200-202).
”Päätökset eivät aina välttämättä miellytä kaikkia työyhteisön
jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Johtajan on näissä tilanteissa
pystyttävä perustelemaan kantansa.” (K15)
”Jos esimiehellä ei ole tietynlaista auktoriteettia voi käydä niin että
joku työntekijöistä ottaa johtajan roolin ja alkaa ’sooloilla’ oman
mielensä mukaan, saaden muutkin työntekijät sekaisin ja kohta
työpaikalla on täysi kaaos.” (T12)
”Kun miettii historian suuria johtajia, niin tulee mieleen
eräänlainen karismaattisuus, jota toisissa henkilöissä on valtavasti.
(K9)
Aineistosta esiin nousseet merkitysyksiköt ryhmittelin neljään alakategoriaan:
•
•
•
•

perustelee päätöksensä (viitattu 12 teemakirjoitelmassa)
johdonmukainen (5 teemakirjoitelmaa)
auktoriteetti (5 teemakirjoitelmaa)
karismaattinen (2 teemakirjoitelmaa)
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Hyvä, vaikutusvaltainen esimies on ”uskottava”. Hän ”perustelee kantansa” ja
”perustelee päätöksensä” ja on myös ”johdonmukainen” ja ”linjakas”.
Vaikutusvaltainen esimies on ”karismaattinen” ja ”auktoriteetti” ja hänellä on
”etuoikeus käyttää valtaa”.
Kyky käynnistää muutoksia
Merkitysyksiköitä, jotka liittyivät esimiehen kykyyn käynnistää muutoksia,
löytyi 17 teemakirjoitelmasta (N = 38).
Esimies, joka osaa käynnistää ja vauhdittaa muutoksia, tunnistaa ympärillään
muutostarpeita, ei halua jähmettyä paikoilleen ja tukee uudistuksia. Hän taistelee
muutosten puolesta ja osaa esittää teräviä argumentteja ajamansa asian tueksi.
Hän keksii myös käytännön ratkaisuja muutoksen esteiden voittamiseksi.
(Goleman ym. 2002, 256.)
”Muutoksen johtaminen jää helposti muun johtamisen
jalkoihin…Johtajan täytyy pystyä ennakoimaan tulevaa, saada
kaikki mukaan tulevaisuuden kehittämiseen ja valmentaa
työntekijöitä yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.” (K8)
”Esimiehen tulee katsoa reilusti ja rohkeasti asioita eteenpäin
suunnitellen tulevaa, mutta välttäen yltiöpäisyyttä.” (T8)
”Hänen tulisi selostaa, miten toimintoja on tarpeen muuttaa ja
mihin muutoksilla kulloinkin pyritään.” (K13)
Tämän kuvauskategorian merkitysyksiköistä muodostin kolme alakategoriaa:
•
•
•

tunnistaa muutostarpeita (viitattu 11 teemakirjoitelmassa)
muutosten käynnistäjä (6 teemakirjoitelmaa)
muutoksen johtaja ja toteuttaja (6 teemakirjoitelmaa).

Muutostarpeita tunnistava esimies on ”visionääri”, joka ”ennakoi tulevaa”,
”seuraa alaansa” ja ”pysyy ajan tasalla yhteiskunnan muutoksissa”. Hyvä
esimies, jolla on kyky käynnistää muutoksia, on ”tulevaisuuden haasteisiin
tarttuva” ja ”muutosten käynnistäjä”, mutta myös ”muutoksen johtaja” ja
”muutosten toteuttaja”.
Optimismi
Optimismiin liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 16 teemakirjoitelmasta (N = 38).
Optimistinen esimies näkee vastoinkäymisissä mieluummin mahdollisuuksia
kuin uhkia. Hän tulkitsee toisia ihmisiä positiivisesti ja odottaa myös heidän
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tekevän parhaansa.. Hänen mielestään tulevaisuuden muutokset avaavat
mahdollisuuksia parempaan kehitykseen. (Goleman ym. 2002, 255.)
”Omalla positiivisella perusasenteellaan hyvä esimies edesauttaa
henkilökunnan viihtymistä työssään ja innostumista työn
kehittämiseen.” (K16)
”Asenne tarttuu myös työntekijöihin. Niinpä positiivisella
asenteella voi parhaiten viedä asioita eteenpäin ja omalla
esimerkillään usein parhaiten motivoi alaisia.” (T1)
”Pettymysten sietokyky on myös johtajalle lahja. Mikään työyhteisö
ei toimi ihanteellisesti ja kukaan johtaja ei ole täydellinen.” (T19)
Ryhmittelin tämän kuvauskategorian merkitysyksiköt kahteen alakategoriaan:
•
•

positiivisuus (viitattu 13 teemakirjoitelmassa)
näkee vastoinkäymiset mahdollisuuksina (5 teemakirjoitelmaa).

Hyvällä, optimistisella esimiehellä on ”positiivinen elämänasenne” ja
”positiivinen asenne työntekijöihin”. Hän säteilee ympäristöönsä ”tarttuvaa
positiivisuutta” ja ”positiivista energiaa”. Optimistiselle esimiehelle on
ominaista ”pettymysten sietokyky”, hän ”ymmärtää toisten virheitä” ja näkee
takaiskut mahdollisuuksina: ”virheistä opitaan”.
Emotionaalinen itsetietoisuus
Emotionaaliseen itsetietoisuuteen
teemakirjoitelmasta (N = 38).

liittyviä

merkitysyksiköitä

löytyi

12

Omista tunteistaan tietoinen esimies on herkkä sisäisille viesteille ja tunnistaa,
kuinka hänen tunteensa vaikuttavat häneen ja hänen työsuoritukseensa. Hän
kunnioittaa johtavia arvoja, hahmottaa laajasti monimutkaisia tilanteita ja löytää
usein vaistonvaraisesti parhaan toimintatavan. Hän on myös ennakkoluuloton ja
aito ja kykenee puhumaan avoimesti omista tunteistaan ja visioistaan. (Goleman
ym. 2002, 253.)
”Kun tunnistaa ja osaa käsitellä omia tunteitaan ja niihin
vaikuttavia asioita, on helpompi kohdata ne myös muissa.” (K16)
”Esimiehen olisi hyvä osata laittaa omat tunteensa taka-alalle
työasioita käsiteltäessä.” (K17)
”Hyvä esimies on oma itsensä.” (T15)
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Muodostin emotionaalisen itsetietoisuuden kuvauskategorian merkitysyksiköistä
kolme alakategoriaa:
•
•
•

tiedostaa omat tunteensa (viitattu 6 teemakirjoitelmassa)
ennakkoluuloton ja aito (5 teemakirjoitelmaa)
kunnioittaa johtavia arvoja (2 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies, joka ”tiedostaa omat tunteet” ja ”tunnistaa omat tunteet” , on
”ennakkoluuloton” ja ”avarakatseinen”, ”aito oma itsensä”. Hänelle on tärkeää
”ihmisarvoinen kohtelu” ja hän ”kunnioittaa työyhteisön arvoja”.
Itsekontrolli
Itsekontrollia kuvaavia merkitysyksiköitä löytyi 12 teemakirjoitelmasta (N = 38).
Vahva itsekontrolli auttaa esimiestä hallitsemaan tunteitaan ja kanavoimaan niitä
hyödyllisellä tavalla. Hän pysyy rauhallisena ja kykenee ajattelemaan
selväjärkisesti stressaavissa tilanteissa ja kriisin aikana. Hän hallitsee itsensä
myös erilaisissa näyttötilanteissa. (Goleman ym. 2002, 254.)
”Hyvä johtaja antaa ulospäin rauhallisen ja harkitsevan kuvan
sisäisistä tuntemuksista huolimatta.” (K1)
”Hyvä esimies ei menetä hermojaan, jos menettää, osaa pyytää
myös anteeksi.” (K11)
”Esimieheltä vaaditaan kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa. Alaisia
on monenlaisia ja kaikkien kanssa olisi syytä tulla toimeen
hiiltymättä .” (T16)
Ryhmittelin itsekontrollin
alakategoriaan:
•
•
•

kuvauskategorian

merkitysyksiköt

kolmeen

hallitsee tunteitaan (viitattu 9 teemakirjoitelmassa)
pysyy rauhallisena (4 teemakirjoitelmaa)
sietää painetta (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies ”hallitsee tunteitaan”, ”ei menetä hermojaan”, ”ei polta
päreitään” ja hänellä on ”pitkä pinna”. Hän on ”rauhallinen ja harkitseva”,
”kärsivällinen” ja ”maltillinen”. Esimies, jolla on hyvä itsekontrolli, ”sietää
stressiä” ja hänellä on ”hyvä paineensietokyky”.
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Taito hallita konflikteja
Merkitysyksiköitä, jotka liittyivät esimiehen taitoon hallita konflikteja, löytyi 12
teemakirjoitelmasta (N = 38).
Konfliktitilanteita hallitseva esimies kykenee houkuttelemaan esiin eri
osapuolten näkemykset, ymmärtää eri näkökulmia ja osaa muotoilla yhteisen
ihanteen, jonka jokainen osapuoli voi hyväksyä. Hän pystyy selvittämään
ristiriitoja ja on avoin eri osapuolten tunteille ja näkemyksille. (Goleman ym.
2002, 256.)
”Hyvä johtaja aistii alaistensa mielialat ja puuttuu riittävän
ajoissa tilanteisiin, jotka paisuessaan muuttuisivat mittaviksi
ongelmiksi.” (K8)
”Hyvä esimies puuttuu tarpeeksi ajoissa mahdollisiin työyhteisön
ongelmatilanteisiin ja kohtelee alaisiaan tasapuolisesti.” (T3)
”Hyvä esimies pystyy olemaan puolueeton työntekijöiden välisissä
ristiriidoissa.” (T6)
Muodostin tämän kuvauskategorian merkitysyksiköistä kaksi alakategoriaa:
•
•

hallitsee ristiriita- ja ongelmatilanteita (viitattu 7 teemakirjoitelmassa)
selvittää ristiriita- ja ongelmatilanteita (7 teemakirjoitelmaa).

Hyvän esimiehen ominaisuuksia ovat ”ristiriitatilanteiden hallinta” ja
”vaikeiden tilanteiden hallinta” ja hän nousee ”jännitteiden yläpuolelle”. Hän
osaa ”selvittää ristiriitoja” ja hänellä on ”taito ratkaista työyhteisön
ongelmatilanteita”. Konfliktitilanteita hallitseva esimies myös ”puuttuu ajoissa
ongelmakohtiin”.
Organisaatiotuntemus
Organisaatiotuntemukseen
teemakirjoitelmasta (N = 38).

liittyviä

merkitysyksiköitä

löytyi

7

Organisaatiota hyvin tunteva esimies havaitsee tärkeät sosiaaliset verkostot ja
tunnistaa keskeiset valtasuhteet. Hän ymmärtää työtehtävien hoitoon liittyviä
”poliittisia” voimia organisaatiossaan samoin kuin henkilöstön yhteistyötä
määrittäviä arvoja ja julkilausumattomia ohjeita ja sääntöjä. (Goleman ym. 2002,
255.)
”Hyvä johtaja tuntee alaistensa persoonat.” (K8)
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”Esimieheltä vaaditaan…psykologista silmää, että löytää
työntekijöidensä joukosta niitä, jotka oivaltavat asiat ja muutoksen
merkityksen nopeammin kuin toiset. he yleensä saavat siten muut
tulemaan hiljalleen perässä.” (T1)
”On hyvä tiedostaa erilaisia ryhmäilmiöitä, jotta voi ymmärtää
paremmin mistä milloinkin on kysymys.” (T19)
Ryhmittelin organisaatiotuntemuksen
kolmeen alakategoriaan:
•
•
•

kuvauskategorian

merkitysyksiköt

psykologinen silmä (viitattu 3 teemakirjoitelmassa)
alaisten tuntemus (3 teemakirjoitelmaa)
ryhmäilmiöiden tunnistaminen (1 teemakirjoitelma)

Edellä olevat tekstipoiminnat kuvaavat hyvin niitä asiayhteyksiä ja variaatioita,
joihin organisaatiotuntemuksen alakategoriat liittyvät. Hyvällä esimiehellä on
”psykologista silmää”, hän ”tuntee alaistensa persoonat” ja ”tiedostaa erilaisia
ryhmäilmiöitä”.

5.1.3 Esimiehen muut kompetenssit
Delegointikyky
Delegointikykyä kuvaavia merkitysyksiköitä löytyi 24 teemakirjoitelmasta (N =
38).
Delegoinnilla tarkoitetaan yleisimmin uusien ja erilaisten tehtävien ja vastuiden
ja niihin liittyvien valtuuksien antamista alaiselle (Yukl 2006, 99). Esimiehen ja
työntekijän välillä ja työyhteisössä vallitseva luottamus määrää viime kädessä
sen, kuinka tämä delegointi onnistuu ja kuinka paljon työntekijä antaa omaa
kapasiteettiaan organisaation käyttöön (Mäkipeska & Niemelä 2005).
Delegointia voidaan käyttää myös henkilöstön kehittämisen välineenä (Goleman
1998, 177; Ruohotie 1998, 161).
”Hyvä esimies vastuuttaa,
riittävästi.” (K4)

valtuuttaa

ja

delegoi

tehtäviä

”Yhteisesti sovittu päämäärä saa henkilöstön sitoutumaan
työhönsä ja ottamaan siitä vastuun, kun se myös annetaan.” (K6)
”Erittäin tärkeätä on myös se, että luottaa henkilöstöönsä antaen
heille vastuuta; delegoiden sopivassa määrin.” (T18)
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Jaoin delegointikyvyn kuvauskategorian merkitysyksiköt kahteen alakategoriaan:
•
•

jakaa työtä, vastuuta ja valtuuksia (viitattu 26 teemakirjoitelmassa)
luottaa alaisiin (8 teemakirjoitelmaa)

Hyvällä esimiehellä on ”delegointikykyä”, hän ”huolehtii töiden tasaisesta
jakautumisesta”, ”jakaa työtehtäviä ja vastuuta” ja ”antaa vastuuta ja
valtuuksia”. Hänellä on ”luottamus alaisiin”, hän ”luottaa työtekijöihin” ja
”luottaa henkilöstöönsä”.
Organisointikyky
Organisointikykyyn liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 23 teemakirjoitelmasta (N
= 38).
Toiminnan organisointi on esimiehen ja johtajan perustyötä. Hyvällä töiden
järjestelyllä ja resursoinnilla esimies voi varmistaa yksikkönsä tehokkaan
toiminnan. Suunnittelu- ja organisointitaitoinen esimies pystyy määrittelemään
tehtäviä, joiden avulla strategiset ja operatiiviset tavoitteet voidaan saavuttaa
(Evers ym. 1998, 40). Töiden yksilöllinen suunnittelu ja organisointi ovat myös
hyvän ikäjohtamisen vaativin ominaisuus. Organisointikykyinen esimies osaa
suunnitella ja organisoida työt henkilöstön voimavarojen mukaisesti (Ilmarinen
2005, 211.)
”Esimiestyön keskeinen tehtävä on työyhteisön töiden
järjestäminen niin, että oikeat henkilöt suorittavat oikeita
tehtäviä.” (T3)
”Johtajan tai esimiehen tehtävä on luoda toimiva organisaatio,
jossa kaikilla työyhteisön jäsenillä on paikkansa ja mahdollisuus
tehdä työnsä hyvin.” (K9)
”Hyvä esimies huolehtii, että toiminta sujuisi suunnitelmien
mukaan ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.” (T15)
Ryhmittelin organisointikyvyn kuvauskategorian merkitysyksiköt kolmeen
alakategoriaan:
•
•
•

organisoi työtehtäviä (viitattu 13 teemakirjoitelmassa)
ohjaa toimintaa (14 teemakirjoitelmaa)
hallitsee kokonaisuutta (8 teemakirjoitelmaa).

Hyvälle esimiehelle on kuntaesimiesten mielestä ominaista ”organisointikyky”.
Hän on ”organisoija”, joka ”ohjaa toimintaa”, ”huolehtii työolosuhteista”,
”huolehtii resursseista”, ”on mukana arjessa”, ”pitää langat käsissään” ja
”varmistaa organisaation tehokkaan toiminnan”. Hyvä, organisointikykyinen
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esimies ”näkee olennaisen”, ”vastaa
kokonaisuuden” ja ”johtaa kokonaisuutta”.

kokonaisuudesta”,

”hallitsee

Päätöksentekotaito
Esimiehen päätöksentekotaitoon
teemakirjoitelmasta (N = 38).

liittyviä

merkitysyksiköitä

löytyi

23

Päätöksentekotaitoinen esimies osaa tehdä oikea-aikaisia päätöksiä perusteellisen
arvioinnin pohjalta. Hänellä on myös kyky tunnistaa sellaiset henkilöt, jotka
voivat vaikuttaa tehtyihin päätöksiin.(Evers ym. 1998, 40.) Johtajuuteen liittyy
ajoittain myös vaikeiden päätösten teko. Yhteisen näkemyksen etsimiseen ei ole
aina aikaa tai mahdollisuuksia ja esimiehen on asemansa ja vaikutusvaltansa
turvin kerrottava muille mitä tehdään. (Goleman 1998, 225-226.)
Hyvä päätöksentekijä haluaa esiin erilaisia mielipiteitä, jotta saisi vaihtoehtoja
valittaviksi päätöksentekoa varten. Hyvä ja tehokas päätöksentekijä ei lähde
liikkeelle oletuksesta, että hän on itse oikeassa ja toiset väärässä, vaan haluaa
selvittää, miksi muut ihmiset ovat eri mieltä asiasta kuin hän. (Drucker 2001,
256.)
”Hyvä esimies osaa tehdä päätöksiä ja toteuttaa ne.” (K18)
”Esimieheltä vaaditaan myös selkärankaa silloin kun joutuu
tekemään päätöksiä, joista alaiset eivät ehkä ole kovin mielissään.
Esimiehen roolissa et aina voi miellyttää kaikkia.” (T11)
”…päätösten nopeus on tärkeää, koska työntekijät toimivat tässä ja
nyt; käytännön työ ei voi odottaa.” (K3)
Muodostin tämän kuvauskategorian merkitysyksiköistä kolme alakategoriaa:
•
•
•

taito tehdä päätöksiä (viitattu 15 teemakirjoitelmassa)
tekee vaikeitakin päätöksiä (8 teemakirjoitelmaa)
tekee nopeita päätöksiä (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvällä esimiehellä on ”hyvä päätöksentekotaito”. Hän ”osaa tehdä päätöksiä”,
on ”kantaaottava” ja ”käyttää päätösvaltaansa”. Hyvä esimies ”uskaltaa tehdä
päätöksiä”, ”tekee ikävätkin päätökset” ja ”pystyy vaikeisiinkin päätöksiin”.
Hänellä on myös ”kyky tehdä nopeita päätöksiä”.
Vastuunkantokyky
Vastuunkantokykyyn liittyviä merkitysyksiköitä näkyi 22 teemakirjoitelmassa (N
= 38).

156

Esimiesasemaan liittyy erityisesti vastuu perustehtävän toteuttamisesta ja
toiminnan tuloksista sekä vastuu tekemistään päätöksistä ja valinnoista.
Tuloksellinen johtajuus perustuu Druckerin (2001, 270-271) mukaan
organisaation tehtävän selvään ja näkyvään määrittämiseen ja vahvistamiseen.
Johtaja asettaa päämäärät ja niiden tärkeysjärjestyksen, määrittää tavoitetason ja
pitää sitä yllä. Jos asiat menevät vikaan, hän ei syyttele muita. Tehokas johtaja
tietää vastuun olevan lopulta hänen eikä kenenkään muun.
”Esimiehen tärkein tehtävä on vastata yrityksen tavoitteiden
toteutumisesta,
toiminnan
vaatimista
resursseista
ja
kehittämisestä.” (K9)
”Ratkaisujen lopputuloksesta on viimekädessä vastuussa hän, joka
päätökset on tehnyt.” (T8)
”Johtajan toimenkuvaan kuuluu kokonaisuudesta
perustehtävästä huolehtiminen.” (K15)

ja

…

Vastuunkantokyvyn kuvauskategorian merkitysyksiköistä muodostin kaksi
alakategoriaa:
•
•

vastuunkantaja (viitattu 16 teemakirjoitelmassa)
huolehtii perustehtävästä (10 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies on ”vastuunkantaja”, joka ”vastaa tavoitteiden toteuttamisesta” ja
jolla on ”vastuu toiminnan kehityksestä”. Vastuunkantokykyinen esimies
”tiedostaa yksikkönsä perustehtävän”, ”huolehtii perustehtävästä”, ”pitää kiinni
perustehtävästä”, ”muistuttaa perustehtävästä”, ”kirkastaa perustehtävän” ja
”sitouttaa ihmiset perustehtävään”.
Substanssiosaaminen
Substanssiosaamisen
kuvauskategoriaan
teemakirjoitelmasta (N = 38).

löytyi

merkitysyksiköitä

22

Ammatilliseen
osaamiseen
liittyvän
kuvauskategorian
nimesin
substanssiosaamiseksi. Helakorven (2005, 155) mukaan substanssiosaaminen
tarkoittaa työssä tarvittavaa ammatillista tietotaitoa, yksilöllistä ydinosaamista.
Ammattiin liittyvien tiedollisten ja taidollisten vaatimusten lisäksi asiantuntijan
(ja esimiehen) on hallittava myös laajemmin työelämän pelisääntöjä. Esimies ei
voi olla kaikissa asioissa työyksikkönsä paras asiantuntija, mutta hänellä pitää
olla kykyä ammentaa tietoa arkipäivän kokemuksista ja pitää oma osaaminen
ajan tasalla oman ammattialan kehityksessä (Evers ym. 1998, 41).
”Hyvä esimies hallitsee oman perusammattialansa hyvin.” (K17)
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”Jokaisen esimiehen tulee tuntea oma alansa ensin käytännön
tasolta, jotta oppii ymmärtämään työn kuvan ja sisällön…Tätä
kautta on helpompi samaistua alaistensa ongelmiin.” (T11)
”Hänen pitää osata hankkia tietoa ja tietää riittävästi oman alansa
asioista. Kaikkia yksityiskohtia ei voi eikä pidä hallita, mutta täytyy
tuntea asiantuntijat.” (T13)
Ryhmittelin substanssiosaamisen kuvauskategorian merkitysyksiköt kolmeen
alakategoriaan:
•
•
•

oman alan ammattitaito (viitattu 20 teemakirjoitelmassa)
monipuolisuus (2 teemakirjoitelmaa)
hyvä kokemus ja koulutus (2 teemakirjoitelmaa)

Hyvällä esimiehellä on oltava ”hyvä substanssiosaaminen”. Hän on
”ammattitaitoinen”, ”asiantuntija”, ”tehtäviensä tasalla” ja ”osaa toimialansa
tehtävät”. Hänellä on ”vankka ammattitaito” ja ”viimeisin tieto alasta”. Hän on
myös ”monipuolinen” ja ”hallitsee erilaisia tehtäväkokonaisuuksia”.
Ammatillisen osaamisen perustana hyvällä esimiehellä on ”hyvä kokemus ja
koulutus”.
Tiedottamis- ja viestintätaito
Merkitysyksiköitä,
jotka
liittyivät
tiedottamisja
kuvauskategoriaan, löytyi 14 teemakirjoitelmasta (N = 38).

viestintätaidon

Evers ym. (1998,41) määrittelevät kommunikoinnin taidoksi toimia tehokkaasti
eri henkilöiden ja ryhmien kanssa niin, että pystyy keräämään, integroimaan ja
jakamaan tietoa sen monissa eri muodoissa. Hyvää kommunikointia edistäviä
taitoja ovat vuorovaikutustaito, kuuntelutaito, verkostoitumisen taito sekä
suullinen, kirjallinen ja sähköinen viestintätaito (ks. Manka 2008, 36-37).
Ruccin (2002) mukaan liiketoiminnassa menestyvät johtajat jakavat laajasti
erityisesti sellaista tietoa, joka auttaa työntekijöitä tekemään työnsä entistä
paremmin. He käyttävät tiedon jakamisessa sekä muodollisia kanavia (kuten
taloudelliset raportit ja tiedotteet) että vähemmän muodollisia kanavia (kuten
kokoukset ja keskustelut). He kuuntelevat eri osapuolia ja pyytävät näiltä
aktiivisesti näkemyksiä eri asioihin. (Ruohotie & Honka 2003, 116-117.)
”Hyvä esimies tiedottaa asioista viipymättä ja antaa rehellisen
informaation.” (T17)
”Hyvä esimies huolehtii siitä, että tieto kulkee mahdollisimman
hyvin työyhteisössä alhaalta ylös, ylhäältä alas sekä
vaakatasossa.” (T18)
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”Tasapuolisuutta on myös hyvä kaikille yhteneväisesti kulkeva
tiedonkulku niissä asioissa, jotka koskettavat kaikkia alaisia. On
tärkeää, ettei kukaan koe jäävänsä pimentoon huonon tiedonkulun
takia.” (K7)
Ryhmittelin tiedottamisalakategoriaan:
•
•
•
•

ja

viestintätaidon

merkitysyksiköt

neljään

tiedottaa asioista ja päätöksistä (viitattu 7 teemakirjoitelmassa)
kommunikointitaitoinen (4 teemakirjoitelmaa)
pitää säännölliset palaverit (4 teemakirjoitelmaa)
huolehtii tiedonkulusta (3 teemakirjoitelmaa).

Hyvä esimies ”tiedottaa asioista ja päätöksistä” ja ”välittää tietoa”. Hänellä on
”hyvä kommunikointitaito” ja ”tiedottamistaito”. Hän ”pitää säännölliset
palaverit” ja ”säännölliset työpaikkakokoukset”, ”kehittää tiedottamista” ja
”huolehtii tiedonkulusta”.
Johtamistaito
Johtamistaidon
kuvauskategoriaan
teemakirjoitelmasta (N = 38).

löytyi

merkitysyksiköitä

13

Johtamistaidoksi olen nimennyt kuvauskategorian, johon liittämäni
merkitysyksiköt kuvastavat johtamista ja johtajan perustehtävää: johtajan tehtävä
on johtaa. Esimiehen pitää olla yhtä aikaa taustalla oleva suunnan näyttäjä,
delegoija ja organisoija, tiedon välittäjä, palautteen antaja ja motivoija, mutta
myös aktiivinen ja määrätietoinen johtaja. (ks. Järvinen 2001.) Johtamistaito on
Druckerin (2001) mielestä väline ja pohjimmiltaan työtä ja suorituksia. Taito
johtaa perustuu organisaation tehtävän selkeään määrittämiseen. ”Johtajan
päämäärät erottavat hänet harhaanjohtajasta”. (Drucker 2001, 268-270.)
”Hyvä esimies osaa ’luotsata laivaansa’ asetettujen tavoitteiden
suuntaan.” (K16)
”Hyvän johtajan tulisi ottaa ja saada aikaa johtaa työtä ja
henkilöstöä.” (T1)
”Johtamistaito on tärkeä osa-alue esimiestyötä. ”Hajoita ja
hallitse” -periaate kuuluu romukoppaan.” (T20)
Johtamistaidon
alakategoriaa:
•

kuvauskategorian

merkitysyksiköistä

muodostin

kolme

näyttää suuntaa (viitattu 7 teemakirjoitelmassa)
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•
•

osaa johtaa (6 teemakirjoitelmaa)
johtaa asioita ja ihmisiä (5 teemakirjoitelmaa).

Kuntaesimiehet totesivat teemakirjoitelmissaan, että hyvä esimies on
”strateginen ohjaaja”, ”suunnan näyttäjä” ja ”kapteeni”. Hänellä on ”selkeä
johtamistapa”, ”taito johtaa” ja hän on ”hyvä johtaja”. Hän ”johtaa työtä ja
henkilöstöä”, on ”asioiden johtaja”, ”työnjohtaja” ja ”hyvä henkilöstöjohtaja”.
Henkilöstöhallinnon osaaja
Henkilöstöhallinnon ja työlainsäädännön osaamiseen liittyviä merkitysyksiköitä
näkyi 10 teemakirjoitelmassa (N = 38).
Suomalaisessa työlainsäädännössä on määritelty työantajan ja työntekijän
velvollisuudet ja oikeudet. Esimiehen on oltava perillä näistä määräyksistä ja
tunnettava keskeisimmiltä kohdiltaan myös omaan organisaatioon sovellettava
työehtosopimus.
Osa
hyvän
esimiehen
ominaisuuksia
pohtineista
kuntaesimiehistä kiinnitti huomiota myös näiden asioiden hallintaan.
”Hyvä esimies …noudattaa olemassa olevia sääntöjä ja
määräyksiä. Hänellä on tietoa esim. työehtosopimuksista ja muista
työelämässä noudatettavista laeista ja asetuksista.” (K5)
”Hyvä esimies tuntee työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
(työehtosopimus) ja noudattaa niissä annettuja ohjeita.” (T12)
Teemakirjoitelmista esiin nousseista merkitysyksiköistä ei muodostunut
alakategorioita. Hyvä esimies on ”henkilöstöhallinnon osaaja” ja
”työlainsäädännön osaaja”. Hän ”tuntee työntekijöiden aseman ja
velvollisuudet”, ”huolehtii turvallisuudesta” ja ”tuntee ohjeet ja säännöt”.
Talousasioiden osaaja
Talousasioiden osaajan kuvauskategoriaan liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 10
teemakirjoitelmasta (N = 38).
Kunnissa tarvitaan palvelurakenteen uudistamiseen, palveluiden turvaamiseen ja
toiminnan tehostamiseen entistä enemmän taloudellista ajattelua ja
kustannustietoisuutta. Tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisen pitäisi olla
Nivalan (2006, 137) mielestä julkisen johtamisen sisään rakentunut ajattelutapa,
ei taloudellisesta ahdingosta aiheutunut välttämätön paha. Talousasioiden
osaamisen parantamiseen on kiinnitettävä huomiota kaikilla esimiestasoilla.
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”Esimiehellä pitää olla taloudenhallinnan välineet ja taitoa
seurata ja tehdä tarvittavia muutoksia talouden hallitsemiseksi.”
(K17)
”Hyvä esimies ymmärtää taloudellisuuden merkityksen ja osaa
laatia, seurata ja toteuttaa taloussuunnitelmaa.” (T4)
Talousasioiden osaamiseen liittyvistä merkitysyksiköistä ei muodostunut
alakategorioita. Hyvä esimies on ”talousasioiden osaaja” ja ”tiukka asioiden ja
talouden hoitaja”, joka ”hallitsee taloutta”, ”huolehtii taloudellisista
resursseista” ja ”kantaa tulosvastuun”. Hänen keskeisiä tavoitteitaan ovat
toiminnan ”tuottavuus” ja ”taloudellisuus”.
Ongelmanratkaisutaito
Ongelmanratkaisutaitoon liittyviä merkitysyksiköitä löytyi 7 teemakirjoitelmasta
(N = 38).
Ongelmanratkaisutaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja määritellä ongelmia
sekä tuottaa niihin toimivia ja tehokkaita ratkaisuja (esim. Bar-On 2000, 366).
Ongelmanratkaisutaitoon liittyy Eversin ym. (1998, 41) mukaan analyyttisyys:
ongelmien tunnistaminen, priorisointi ja ratkaiseminen yksin ja ryhmissä, kyky
tehdä oikeita kysymyksiä, kyky jäsennellä ongelmia sekä kehitellä ideoita ja
vastauksia ongelmiin. Esimies ratkaisee ongelmat niiden luonteesta riippuen joko
yksin tai yhdessä muiden kanssa käyttäen demokraattista ja osallistuvaa
johtamistapaa (Juuti 2006a, 168-172).
Ongelmanratkaisutaidon kuvauskategoriaan eivät tässä sisälly työyhteisön
jäsenten erilaiset ristiriitatilanteet. Niitä koskevat merkitysyksiköt olen liittänyt
tunneälytaitojen kuvauskategoriaan ”taito hallita konflikteja”.
”Hyvä esimies osaa olla myös ongelmanratkaisija – tai ainakin
kannustaa toisia ratkaisemaan ongelmia.” (T13)
”Esimies joutuu päivittäin ratkaisemaan lukuisia ongelmia, uusia
ongelmia tai rutiiniratkaisuja…Jos ongelmanratkaiseminen
koetaan tehtävään kuuluvaksi, siitä voi saada lisää energiaa, vaatii
vain kykyä löytää itsestään ongelmanratkaisutaitoja.” (K12)
Ongelmanratkaisutaidon kuvauskategorian merkitysyksiköistä en muodostanut
alakategorioita. Hyvällä esimiehellä on ”ongelmanratkaisutaidot” ja ”kyky
ratkaista ongelmatilanteita”. Hän on ”ongelmanratkaisija”, joka ”puuttuu
epäkohtiin ja ongelmakohtiin”.
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Huumorintaju
Omaksi kuvauskategoriakseen nousi esimiesten teemakirjoitelmista myös
huumorintaju, joka näkyi merkitysyksikkönä 3 teemakirjoitelmassa (N = 38).
Myös Golemanin (2006, 276-277) omien kansainvälisten selvitystensä
yhteenveto hyvän esimiehen ominaisuuksista sisälsi yhtenä ominaisuutena
huumorintajun.
”Hyvä esimies on huumorintajuinen, positiivinen ja karismaattinen
henkilö.” (T3)
”Hyvä esimies on oma itsensä, huumorintajuinen…” (T15)
Esimies, jolla on tunneälytaitoihin sisältyvä hyvä itsetuntemus, suhtautuu
huumorilla myös itseensä (Goleman ym. 2002, 253-254).

5.1.4 Yhteenveto
Analysoin teemakirjoitelmia sisällönanalyysillä sekä aineistolähtöisesti
(induktiivisesti), teorialähtöisesti (deduktiivisesti) että teoriaohjaavasti
(abduktiivisesti).
Jaoin
hyvän
esimiehen
ominaisuuksia
kuvaavat
merkitykselliset ilmaukset (merkitysyksiköt) kahteen pääkategoriaan:
tunneälytaidot (Goleman ym. 2002) ja muut kompetenssit. Ryhmittelin
pääkategorioiden sisältämät merkitysyksiköt kuvauskategorioiksi ja muodostin
niiden sisään aineistosta esiin nousseita alakategorioita. Jatkoin sisällönanalyysiä
aineiston kvantifioinnilla laskemalla kuvauskategorioiden, alakategorioiden,
merkitysyksiöiden ja viittausten määrät (ks. taulukko 15).
Analyysin tuloksena syntyi tunneälytaitojen kuvauskategorioita Golemanin ym.
(2002) mallin mukaisesti 18 kappaletta ja muiden kompetenssien
kuvauskategorioita 11 kappaletta. Tarkastelin 38 kuntaesimiehen käsityksiä
hyvän esimiehen kompetenssien tärkeydestä asettamalla muodostamani
kuvauskategoriat niiden yleisyyden mukaiseen järjestykseen (taulukko 16).
Hyvän esimiehen kompetensseissa korostuivat tunneälytaidot ja erityisesti
ihmissuhdejohtamisen taidot. Ryhmä- ja yhteistyötaito, läpinäkyvyys,
kannustavuus, empatia ja kyky kehittää toisia olivat esimiehen kompetensseja ja
kuvauskategorioita, joihin liittyviä merkityksellisiä ilmauksia näkyi kaikkein
eniten. Ryhmä- ja yhteistyötaitoon liittyviä merkitysyksiköitä löytyi jokaisesta
38 teemakirjoitelmasta. Hyvä esimies on yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen,
luo ryhmähenkeä, tarjoaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja
kunnioittaa ja arvostaa henkilöstöään.
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Läpinäkyvyyteen liittyviä ilmauksia toi pohdinnassaan esiin 35 kuntaesimiestä,
kannustavuuteen liittyviä ilmauksia 30 esimiestä, empatiaan liittyviä ilmauksia
29 esimiestä ja kykyyn kehittää toisia liittyviä ilmauksia 28 kuntaesimiestä.
Hyvä esimies on tasapuolinen ja oikeudenmukainen, luotettava, rehellinen ja
avoin. Hän on kannustava, innostava ja motivoiva, huomioi ja hyväksyy
erilaisuuden ja on empaattinen ja hyvä kuuntelija. Hyvä esimies auttaa
henkilöstöään kehittymään, hyödyntää erilaisuutta ja antaa kannustavaa ja
rakentavaa palautetta.
Muista kompetensseista kuin tunneälytaidoista kuntaesimiehet arvostivat
erityisesti delegointikykyä, johon liittyviä merkitysyksiköitä ja viittauksia löytyi
24 teemakirjoitelmasta sekä organisointikykyä ja päätöksentekotaitoa, joihin
viitattiin 23 teemakirjoitelmassa. Vastuunkantokyky ja substanssiosaaminen
näkyivät hyvän esimiehen kompetensseina 22 kuntaesimiehen kirjoitelmissa.
Hyvä esimies jakaa työtä, vastuuta ja valtuuksia, luottaa alaisiin, organisoi
työtehtäviä, ohjaa toimintaa ja hallitsee kokonaisuuksia. Hänellä on taito tehdä
päätöksiä, hän on vastuunkantaja ja hänellä on hyvä oman alansa ammattitaito.
Tunneälytaitojen
kuvauskategoriasta
vähiten
viittauksia
kohdistui
organisaatiotuntemukseen (7 teemakirjoitelmaa). Ehkä hieman yllättävänä voi
pitää sitä, että emotionaalisen itsetietoisuuteen (12), taitoon hallita konflikteja
(12) ja itsekontrolliin (12) viittasi hyvän esimiehen kompetensseina vain alle
kolmasosa kirjoittajista.
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5.2 Oman esimiehen tunneälytaidot
5.2.1 Kaikki vastaajat
Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa (osa A) vastaajia pyydettiin arvioimaan
viisiportaisella Likert -asteikolla oman esimiehensä valmiuksia kunkin
esimiestaidon osalta. Taulukossa 17 on esitetty koko aineiston (N = 1290)
vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat (SD). Keskihajontaluvut ilmoittavat,
kuinka kaukana yksittäiset muuttujan arvot ovat keskimäärin kyseisen muuttujan
(ominaisuuden) aritmeettisesta keskiarvosta (mm. Nummenmaa 2006, 62).

Taulukko 17. Kunta-alan henkilöstön arviot oman esimiehen tunneälytaidoista

Kaikki vastaajat
N = 1290
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

M

SD

3,2
3,2
3,4
3,3
3,1
3,3
3,2
3,3
3,4
3,2
3,4
3,4
3,0
3,2
3,0
3,2
2,9
3,0

0,9
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1

Tutkimuksen kohteena olevien kuntaorganisaatioiden henkilöstö arvioi oman
esimiehensä tunneälytaidot miltei kaikilta osin keskitasolle tai hieman sen
yläpuolelle (1 = erittäin heikko, 2 = keskitasoa heikompi, 3 = keskitasoa, 4 =
keskitasoa parempi, 5 = erittäin hyvä). Kaikkia kahdeksaatoista tunneälytaitoa
koskevien vastausten keskiarvo oli 3.2 (SD = 1.0).
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Parhaimpina oman esimiehen tunneälytaitoina pidettiin itseluottamusta (M =
3.4, SD = 1.0), optimismia (M = 3.4, SD = 1.0), organisaatiotuntemusta (M =
3.4, SD = 1.0) ja palvelualttiutta (M = 3.4, SD = 1.1). Heikoimmiksi
ominaisuuksiksi koettiin taito hallita konflikteja (M = 2.9, SD = 1.0),
kannustavuus (M = 3.0, SD = 1.1), kyky kehittää toisia (M = 3.0, SD = 1.0) sekä
ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 3.0, SD = 1.1). Heikoimmiksi arvioidut oman
esimiehen tunneälytaidot sijoittuvat ihmissuhdejohtamisen kompetenssialueelle.
Kuviossa 14 on esitetty graafisesti kaikkien vastaajien arviot oman esimiehensä
tunneälytaidoista.

Oma esimies
- kaikki vastaajat
5

4
3,4

3,3

3,1

3,3

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

3,2

3,0

3,2

3,0

3,2

3

2,9

3,0

Ryhmä- ja
yhteistyötaito

3,2

Taito hallita
konflikteja

3,2

2

Kyky käynnistää
muutoksia

Kyky kehittää toisia

Vaikutusvalta

Kannustavuus

Palvelualttius

Organisaatiotuntemus

Empaattisuus

Optimismi

Aloitteellisuus

Suorituskyky

Sopeutumiskyky

Läpinäkyvyys

Itsekontrolli

Itseluottamus

Hyvä itsetuntemus

Omien tunteiden
tiedostaminen

1

Kuvio 14. Kunta-alan henkilöstön arviot oman esimiehen tunneälytaidoista

5.2.2 Ikäryhmät
Ikäjohtamisen kannalta keskeistä tutkimuskysymystä ”Millaisia ovat eri-ikäisten
arviot oman esimiehensä tunneälytaidoista” tarkasteltiin neljän ikäryhmän
kautta: alle 35-vuotiaat (n = 173), 35-44-vuotiaat (n = 301), 45-54-vuotiaat (n =
459) ja yli 54-vuotiaat (n = 230). Onko eri-ikäisten esimiesten ja työntekijöiden
näkemyksissä oman esimiehen tunneälytaidoista eroja? Jos on, niin miltä osin ja
missä määrin nämä näkemykset eroavat toisistaan? Analyysimenetelminä
käytettiin
epäparametrista
Kruskal-Wallisin
testiä
ja
bayesilaista
luokitteluanalyysia.
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Kruskal-Wallisin testi
Taulukko 18 sisältää kunkin neljän ikäluokan vastausten keskiarvot (M) ja
keskihajonnat (SD) kyselylomakkeen A-osan kysymysten suhteen sekä
ikäryhmien välisen vertailun Kruskal-Wallisin testin avulla. Taulukosta nähdään,
että eri ikäryhmien käsitykset oman esimiehen tunneälytaidoista ovat valtaosin
lähellä toisiaan. Vain muutamien kompetenssien kohdalla eri-ikäisten vastausten
eroilla on tilastollista merkitsevyyttä. Omien tunteiden tiedostaminen (M = 3.1 –
3.4), läpinäkyvyys (M = 3.0 – 3.3) ja palvelualttius (M = 3.3. – 3.6) ovat
ominaisuuksia, joissa erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < .01). Alimman
arvion näistä tunneälytaidoista antoivat 45-54-vuotiaat ja parhaimman arvion
nuorimmat eli alle 35 -vuotiaat.
Itseluottamuksen (M = 3.3 – 3.5), organisaatiotuntemuksen (M = 3.4 – 3.6),
vaikutusvallan (M = 3.1 – 3.3) sekä ryhmä- ja yhteistyötaidon (M = 2.9 – 3.2)
osalta erot ovat tilastollisesti melkein merkitseviä (p < .05). Alimman arvion
näistäkin kompetensseista antoivat 45-54-vuotiaat ja ylimmän arvion alle 35vuotiaat sekä itseluottamuksen osalta myös vanhimmat, yli 54-vuotiaat.
Kaikissa ikäryhmissä esimiehen vahvimmiksi tunneälytaidoiksi koettiin
organisaatiotuntemus (M = 3.4 – 3.6), palvelualttius (M = 3.3 – 3.6),
itseluottamus (M = 3.3 – 3.5) ja optimismi (M = 3.3 – 3.5). Oman esimiehen
heikoimmiksi arvioidut tunneälytaidot liittyivät kullakin ikäryhmällä
ihmissuhdejohtamiseen: taitoon hallita konflikteja (M = 2.9 – 3.0), ryhmä- ja
yhteistyötaitoon (M = 2.9 – 3.2), kannustavuuteen (M = 3.0 – 3.2) sekä kykyyn
kehittää toisia (M = 3.0 – 3.2). Vanhimpien ikäryhmien, 45-54-vuotiaiden ja yli
54-vuotiaiden, näkemyksissä oman esimiehen heikoimpiin tunneälytaitoihin
lukeutui myös läpinäkyvyys (M = 3.0 – 3.1).
Ikänsä ilmoittamatta jättäneiden ryhmä (n = 127), joka ei ole mukana KruskalWallisin testillä toteutetussa ikäryhmävertailussa, arvioi esimiehensä
tunneälytaidot jonkin verran kaikkia neljää ikäryhmää huonommiksi. Alle
keskitason jäivät taito hallita konflikteja (M = 2.7, SD = 1.0), kannustavuus (M =
2.7, SD = 1.0), ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 2.8, SD = 1.0), kyky kehittää toisia
(M = 2.9, SD = 1.0) ja läpinäkyvyys (M = 2.9, SD = 1.0).
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Taulukko 18. Eri ikäryhmien käsitykset oman esimiehen tunneälytaidoista

< 35
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

35-44

45-54

> 54

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

χ2

p

3,4
3,4
3,5
3,4
3,3
3,4
3,3
3,4
3,5
3,4
3,6
3,6
3,2
3,3
3,2
3,3
3,0
3,2

0,951
1,000
0,884
1,037
0,975
0,906
0,875
0,981
0,978
1,087
0,933
1,034
1,080
0,944
1,039
1,008
1,036
1,070

3,2
3,2
3,4
3,4
3,2
3,4
3,2
3,3
3,4
3,2
3,5
3,5
3,0
3,2
3,1
3,2
2,9
3,0

0,990
1,101
1,115
1,074
1,032
0,998
0,979
1,056
0,972
1,185
0,994
1,060
1,142
1,082
1,119
1,074
1,102
1,179

3,1
3,1
3,3
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,4
3,3
3,0
3,1
3,0
3,1
2,9
2,9

0,916
0,994
0,998
1,098
0,989
0,937
0,930
0,981
0,989
1,119
1,017
1,101
1,107
1,007
1,036
0,991
1,019
1,080

3,2
3,2
3,5
3,3
3,1
3,3
3,4
3,4
3,4
3,2
3,4
3,5
3,0
3,2
3,0
3,3
3,0
3,1

0,848
0,915
0,961
0,986
0,888
0,953
0,935
0,908
0,832
1,043
0,877
1,021
1,045
0,918
0,956
0,962
0,952
1,060

13,590
6,853
8,117
5,435
15,504
5,928
5,978
4,540
6,551
7,741
8,855
11,460
4,134
9,013
3,846
4,357
4,137
8,709

0,004**
0,077
0,044*
0,143
0,001**
0,115
0,113
0,209
0,088
0,052
0,031*
0,009**
0,247
0,029*
0,279
0,225
0,247
0,033*

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Bayesilainen luokitteluanalyysi
Ikäryhmien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä oman esimiehen tunneälytaitojen
arvioinnissa tarkasteltiin myös bayesilaisen luokitteluanalyysin avulla.
Luokittelumuuttujana toimi vastaajien ikä jaettuna viiteen luokkaan: alle 35vuotiaat, 35-44-vuotiaat, 45-54-vuotiaat, yli 54-vuotiaat ja ikänsä ilmoittamatta
jättäneet vastaajat (NA). Luokitteluanalyysilla pyrittiin selvittämään, mitkä
kyselylomakkeen A-osan kahdeksastatoista esimiehen tunneälytaidosta
ennustavat parhaiten ikäryhmien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.
Luokitteluanalyysin tuloksena syntyneellä Bayes-verkolla voidaan tarkastella
kunkin ikäryhmän ominaispiirteitä ja verrata niitä muihin ryhmiin. (ks. Silander
& Tirri 1999; Nokelainen 2005)

Kuvio 15.
Bayesilainen luokittelumalli oman esimiehen tunneälytaitoja
parhaiten ikäryhmittäin ennustavista muuttujista (kyselylomakkeen A-osa,
ennustetarkkuus 36.3 % / 20.9 %)
Bayesilaiseen luokittelumalliin (kuvio 15) valikoitui neljä ikäryhmien välisiä
eroja esiin tuovaa ennustemuuttujaa (ns. erottelevat komponentit): a01 ”Omien
tunteiden tiedostaminen”, a02 ”Itsetuntemus”, a08 ”Aloitteellisuus” ja a12
”Palvelualttius”. Muut 14 muuttujaa (ns. yhteiset komponentit) jäivät mallin
ulkopuolelle. Näin ollen eri ikäryhmien edustajien oman esimiehen
tunneälytaitoja koskevissa vastauksissa (liitteenä olevan kyselylomakkeen Aosa) on enemmän samankaltaisuutta (14/18 komponenttia) kuin eroavaisuutta
(4/18 komponenttia). Tämän mallin ennustetarkkuus on 36.3 prosenttia (N =
1290), joka on 15.4 prosenttia oletusmallin ennustetarkkuutta (20.9 %) parempi.
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Kuviossa 16 tarkastellaan edellä kuvattua luokittelumallia ehdollisten
todennäköisyysjakaumien
ennustamisen
näkökulmasta.
Kun
kukin
luokittelumuuttujan viidestä arvosta ”kiinnitetään” (havainnoidaan aineistossa
vain tuon kyseisen ikäryhmän vastaustendenssi), Bayes-verkko päivittyy
näyttämään mikä on todennäköisin vastausjakauma kunkin ennustemuuttujan
(tunneälytaidon) osalta ko. ikäryhmän edustajien mielestä.
Kuvion 16 ensimmäisessä sarakkeessa Bayes-verkko on initiaalitilassa, ts.
kaikkien ikäryhmien vastaukset ovat aineistossa esiintyvien vastausten kaltaisia.
Toisessa sarakkeessa tarkastellaan ennustemuuttujien vastausjakaumia toisen
ikäryhmän (35-44-vuotiaat) osalta ja kolmannessa sarakkeessa kolmannen
ikäryhmän (45-54-vuotiaat) osalta. Neljännessä sarakkeessa tarkastellaan
ennustemuuttujien vastausjakaumia ensimmäisen ikäryhmän (alle 35-vuotiaat)
osalta, viidennessä sarakkeessa ikänsä ilmoittamatta jättäneiden osalta ja
kuudennessa sarakkeessa neljännen ikäryhmän (yli 54-vuotiaat) osalta.
Kuvion 16 ennustejakaumamallista käy ilmi, että 40 prosenttia alle 35-vuotiaista
ja 38.9 prosenttia 35-44-vuotiaista pitää esimiehensä omien tunteiden
tiedostamista keskitasoa parempana tai erittäin hyvänä. Iän kasvaessa oman
esimiehen emotionaaliseen itsetietoisuuteen ollaan vähemmän tyytyväisiä (4554-vuotiaat = 29 prosenttia ja yli 54-vuotiaat = 32.5 prosenttia). Kriittisimpiin
vastaajiin kuuluvat myös ikänsä ilmoittamatta jättäneet, joilla vastaava
prosenttiosuus oli 29.5 prosenttia.
Esimiehensä hyvää itsetuntemusta pitää keskitasoa parempana tai erittäin hyvänä
46 prosenttia alle 35-vuotiaista ja 43 prosenttia 35-44-vuotiaista. Iän kasvaessa
henkilöstön tyytymättömyys kasvaa tämänkin ominaisuuden osalla. 45-54vuotiailla vastaava osuus on 37.5 prosenttia ja yli 54-vuotiailla 33.7 prosenttia.
Ikänsä ilmoittamatta jättäneet ovat selvästi tyytymättömimpiä esimiehensä
itsetuntemukseen. Heistä vain 27.8 prosenttia valitsisi ennustemallin mukaan
keskitason yläpuolella olevan vastausvaihtoehdon.
Oman esimiehensä aloitteellisuuteen ovat tyytyväisimpiä nuorimmat, alle 35vuotiaat sekä toisaalta vanhimmat, yli 54-vuotiaat. Erot kahden muun ikäryhmän
käsityksiin eivät kuitenkaan ole kovin suuria. Alle 35-vuotiaista 45 prosenttia ja
yli 54-vuotiaista 43.7 prosenttia pitää esimiehensä aloitteellisuutta keskitasoa
parempana tai erittäin hyvänä. Tyytymättömimpiä esimiehensä aloitteellisuuteen
ovat ikänsä ilmoittamatta jättäneet, joilla vastaava osuus on 32.8 prosentia.
Ennustejakaumamalliin valikoituneista muuttujista parhaimmat tulokset saa
kaikilta ikäryhmiltä oman esimiehen palvelualttius. Alle 35-vuotiaista 54
prosenttia, 35-44-vuotiaista 52 prosenttia ja yli 54-vuotiaista 51 prosenttia näkee
esimiehensä palvelualttiuden keskitasoa paremmaksi tai erittäin hyväksi. 45-54vuotiaiden ryhmä (42 %) poikkeaa muiden ikäryhmien käsityksistä jonkin
verran. Kriittisimmin esimiehensä palvelualttiuteen suhtautuvat ennustemallin
mukaan ikänsä ilmoittamatta jättäneet, joista keskitasoa paremman tai erittäin
hyvän arvioin antaa 38 prosenttia.
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Kuvio 16. Bayesilaisen luokittelumallin ehdolliset todennäköisyysjakaumat neljän malliin valitun muuttujan (a01, a02, a08, a18) osalta
ikäryhmittäin tarkasteltuna (NA = vastaajat joiden ikää ei tunneta)
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5.2.3 Muut taustamuuttujat
Seuraavassa tarkastellaan muiden taustamuuttujien kuin ikä yhteyttä oman
esimiehen tunneälytaitoja koskeviin arvioihin. Tarkasteltavia taustamuuttujia
ovat vastaajien sukupuoli (naiset/miehet), koulutus (pohjakoulutus ja
ammatillinen koulutus), työtehtävä (esimies/työntekijä), työsuhteen luonne
(vakinainen/määräaikainen), toimiala ja työkokemus. Analyysimenetelminä
käytettiin kahden ryhmän vertailun osalta Mann-Whitneyn U-testiä ja useamman
kuin kahden ryhmän osalta Kruskal-Wallisin testiä.
Sukupuoli
Naisten (n = 1136) ja miesten (n = 153) oman esimiehen tunneälytaitoja
koskevia arvioita analysoitiin epäparametrisella Mann-Whitneyn U-testillä. Eri
sukupuolten käsityksissä ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä eroja.

Taulukko 19. Naisten ja miesten arviot oman esimiehen tunneälytaidosta
Naiset
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Miehet

M

SD

M

SD

p

3,2
3,2
3,4
3,3
3,1
3,3
3,2
3,3
3,3
3,2
3,4
3,4
3,0
3,2
3,0
3,2
2,9
3,0

0,938
1,013
1,015
1,063
0,988
0,955
0,945
0,982
0,952
1,117
0,985
1,072
1,096
1,012
1,046
1,004
1,033
1,092

3,1
3,2
3,4
3,4
3,2
3,3
3,2
3,2
3,4
3,2
3,4
3,4
2,9
3,3
3,0
3,1
2,9
3,0

1,045
1,084
1,102
1,091
1,055
0,984
1,121
1,056
1,035
1,099
1,127
1,106
1,161
1,054
1,085
1,114
1,039
1,122

0,841
0,805
0,984
0,529
0,105
0,710
0,552
0,692
0,525
0,584
0,631
0,866
0,428
0,182
0,631
0,827
0,746
0,999

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Taulukosta 19 näkyy, että sekä naiset että miehet kokivat esimiehensä
parhaimmiksi tunneälytaidoiksi itseluottamuksen (M = 3.4), organisaatiotuntemuksen (M = 3.4), palvelualttiuden (M = 3.4), itsekontrollin (M = 3.3 – 3.4)
ja optimismin (M = 3.3 – 3.4). Heikoimmiksi esimiehen ominaisuuksiksi
arvioitiin molemmissa ryhmissä taito hallita konflikteja (M = 2.9), kannustavuus
(M = 3.0 – 2.9), kyky kehittää toisia (M = 3.0) sekä ryhmä- ja yhteistyötaito (M =
3.0).
Koulutus
Pohjakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteyttä oman esimiehen
tunneälytaitojen arviointiin tarkasteltiin Kruskal-Wallisin testin avulla.
Pohjakoulutus jaoteltiin neljään ryhmään: kansakoulu (n = 247), keskikoulu (n =
177), peruskoulu (n = 248), ylioppilas (n = 600). Ammatilliselle koulutukselle
annettiin viisi vastausvaihtoehtoa: ammatillinen oppilaitos (n = 627),
ammattikorkeakoulu (n = 142), yliopisto tai korkeakoulu (n = 269), muu
koulutus (n = 167), ei ammatillista koulutusta (n = 58). Luokitukset perustuvat
Tilastokeskuksen julkisen hallinnon suositukseen JHS 140 (JUHTA 2005).
Liitteen 3 taulukosta ilmenee, että eri pohjakoulutuksen saaneista
myönteisimmän
arvion
esimiehensä
tunneälytaidoista
antoivat
ylioppilastutkinnon suorittaneet. Erot muiden vastaajaryhmien alimpiin
vastauskeskiarvoihin olivat itseluottamuksen, itsekontrollin, läpinäkyvyyden,
sopeutumiskyvyn, organisaatiotuntemuksen ja palvelualttiuden osalta
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001) ja hyvän itsetuntemuksen,
aloitteellisuuden ja vaikutusvallan osalta tilastollisesti merkitseviä (p < .01).
Esimiehen parhaimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikilla
vastaajaryhmillä organisaatiotuntemus, palvelualttius, itseluottamus ja
optimismi. Ylioppilastutkinnon suorittaneet arvostivat korkealle myös
esimiehensä itsekontrollia (M = 3.5, SD = 1.1). Ero muiden ryhmien
vastauskeskiarvoihin (M = 3.1 – 3.3) oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p <
.001).
Esimiehen heikoimpiin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikissa vastaajaryhmissä
taito hallita konflikteja, kannustavuus, ryhmä- ja yhteistyötaito sekä kyky
kehittää toisia. Kansa- ja keskikoulupohjaisten arvioissa oman esimiehen
heikoimpiin ominaisuuksiin lukeutui lisäksi läpinäkyvyys (M = 2.9, SD = 0.9).
Ero kahden muun ryhmän vastauskeskiarvoihin (M = 3.2) on tilastollisesti
erittäin merkitsevä ( p < .001).
Ammatillisen koulutuksen vastaukset liitteen 4 taulukossa tukevat
pohjakoulutuksen tulosta: mitä enemmän koulutusta vastaajalla on, sitä
myönteisempi käsitys hänellä on oman esimiehensä tunneälytaidoista. Erot
yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden ylimpien ja muiden ryhmien
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alempien vastauskeskiarvojen välillä olivat itseluottamuksen ja vaikutusvallan
kohdalla tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001) ja itsekontrollin,
suorituskyvyn, aloitteellisuuden ja organisaatiotuntemuksen kohdalla
tilastollisesti merkitseviä (p < .01).
Oman esimiehen parhaimpiin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikilla ammatillisen
koulutuksen
vastaajaryhmillä
itseluottamus,
organisaatiotuntemus,
palvelualttius, ja optimismi. Yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet
arvostivat myös esimiehensä itsekontrollia (M = 3.5, SD = 1.1), sopeutumiskykyä
(M = 3.5, SD = 1.0 ja aloitteellisuutta (M = 3.5, SD = 1.0).
Taito hallita konflikteja, kannustavuus, ryhmä- ja yhteistyötaito, kyky kehittää
toisia ja läpinäkyvyys lukeutuivat eri vastaajaryhmillä esimiehen heikoimpiin
tunneälytaitoihin eikä ryhmien vastauskeskiarvojen välillä ollut tilastollisesti
merkitseviä eroja.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet kokivat
esimiehensä vaikutusvallan muita ammatillisen koulutuksen ryhmiä
huonommaksi (M = 3.0 – 3.4). Ero ylimpään vastauskeskiarvoon (yliopisto- tai
korkeakoulututkinto) on tilastollisesti erittäin merkitsevä ( p < .001).
Työtehtävä
Esimiesten (n = 129) ja työntekijöiden (n = 1146) käsityksiä esimiehensä
tunneälytaidoista analysoitiin epäparametrisella Mann-Whitneyn U-testillä.
Käsityksissä ei ilmene tilastollisesti merkitseviä eroja (taulukko 20). Yksi tulos
analyysistä voidaan nostaa kuitenkin esiin. Esimiehet arvioivat oman
esimiehensä suorituskyvyn hieman paremmaksi kuin työntekijät oman
esimiehensä suorituskyvyn (M = 3.4 – 3.2). Ero on tilastollisesti melkein
merkitsevä (p < .05).
Oman esimiehen vahvimpiin ominaisuuksiin kuuluivat molemmilla ryhmillä
itseluottamus (M = 3.4 – 3.5), organisaatiotuntemus (M = 3.4) ja palvelualttius
(M = 3.4). Esimiehet arvioivat samalle tasolle myös itsekontrollin,
sopeutumiskyvyn,
suorituskyvyn,
aloitteellisuuden
ja
optimismin.
Vastauskeskiarvojen ero työntekijöiden vastausten keskiarvoihin ei ole
suorituskykyä lukuun ottamatta tilastollisesti merkitsevä. Alhaisimmat arviot
saivat tässäkin tarkastelussa taito hallita konflikteja (M = 2.9 – 3.0),
kannustavuus (M = 3.0), ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 3.0) sekä kyky kehittää
toisia (M = 3.0 – 3.1).
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Taulukko 20. Esimiesten
tunneälytaidoista

ja

työntekijöiden

Esimies
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

M

SD

3,2
3,2
3,5
3,4
3,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,1
3,4
3,4
3,0
3,2
3,0
3,2
3,0
3,0

0,891
0,983
0,986
0,977
0,947
0,918
0,950
0,985
0,933
0,995
1,009
0,995
1,028
0,982
0,962
1,035
0,949
1,043

arviot

oman

esimiehen

Työntekijä
M
SD
3,2
3,2
3,4
3,3
3,1
3,3
3,2
3,3
3,3
3,2
3,4
3,4
3,0
3,2
3,1
3,2
2,9
3,0

0,946
1,015
1,016
1,067
0,992
0,957
0,941
0,979
0,956
1,131
0,981
1,080
1,105
1,016
1,057
1,002
1,041
1,093

p
,913
,845
,081
,128
,469
,256
,016*
,062
,259
,318
,846
,386
,926
,400
,233
,524
,229
,686

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Työsuhteen luonne
Vakinaisessa (n = 1047) tai määräaikaisessa (n = 220) työ- tai virkasuhteessa
olevien henkilöiden arvioita esimiehensä tunneälytaidoista analysoitiin
epäparametrisella Mann-Whitneyn U-testillä.
Taulukosta 21 näkyy, että
määräaikaisessa työsuhteessa toimivilla oli vakinaista henkilöstöä myönteisempi
kuva lähes kaikista oman esimiehensä tunneälytaidoista ja vastauskeskiarvojen
erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < .01) tai erittäin merkitseviä (p < .001).
Ainoastaan esimiehen kyvyssä käynnistää muutoksia vakinaisen ja määräaikaisen
henkilöstön käsitykset vastasivat toisiaan.
Organisaatiotuntemus (M = 3.4 – 3.6), palvelualttius (M = 3.4 – 3.6),
itseluottamus (M = 3.3 – 3.6), itsekontrolli (M = 3.3 – 3.5) sekä optimismi (M =
3.3 – 3.6) kuuluivat sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön mielestä
oman esimiehen parhaimpiin tunneälytaitoihin. Määräaikaiset kokivat
keskimääräistä parempana myös esimiehensä itsetuntemuksen (M = 3.5, SD =
1.0), sopeutumiskyvyn (M = 3.5, SD = 0.9) ja aloitteellisuuden (M = 3.5, SD =
1.0).
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Taulukko 21. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön arviot oman esimiehen
tunneälytaidoista

a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Vakinainen
M
SD

Määräaikainen
M
SD

3,1
3,1
3,3
3,3
3,0
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,4
3,4
2,9
3,1
3,0
3,2
2,9
2,9

3,4
3,5
3,6
3,5
3,4
3,5
3,4
3,5
3,6
3,4
3,6
3,6
3,2
3,4
3,3
3,3
3,1
3,3

0,930
1,010
1,025
1,071
0,988
0,959
0,946
0,980
0,959
1,124
0,980
1,076
1,095
1,012
1,045
1,008
1,037
1,091

0,897
0,956
0,908
0,969
0,903
0,869
0,898
0,954
0,867
1,036
0,953
1,002
1,042
0,978
0,986
0,974
0,974
1,060

p
,000***
,000***
,002**
,004**
,000***
,001**
,008**
,002**
,000***
,000***
,000***
,001**
,000***
,002**
,000***
,111
,001**
,000***

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa toimivien matalimmat arviot esimiehen
tunneälytaidoista liittyivät erityisesti ihmissuhdejohtamiseen. Kannustavuus (M
= 2.9, SD = 1.1), taito hallita konflikteja (M = 2.9, SD = 1.0) sekä ryhmä- ja
yhteistyötaito (M = 2.9, SD = 1.1) jäivät arvioissa hieman keskitason alapuolelle.
Niukasti näitä paremmiksi esimiehen ominaisuuksiksi koettiin läpinäkyvyys (M =
3.0, SD = 1.0) ja kyky kehittää toisia (M = 3.0, SD = 1.0).
Määräaikaiset arvioivat esimiehensä heikoimmaksi tunneälyn kompetenssiksi
taidon hallita konflikteja (M = 3.1, SD = 1.0). Kannustavuuden (M = 3.2, SD =
1.0), ryhmä- ja yhteistyötaidon (M = 3.3, SD = 1.1), kyvyn kehittää toisia (M =
3.3, SD = 1.0) ja läpinäkyvyyden (M = 3.4, SD = 0.9) osalta määräaikainen
henkilöstö näki esimiehensä taidot vakinaisia parempina. Erot ovat tilastollisesti
erittäin merkitseviä (p < .001).
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Toimiala
Tutkimuksessa haluttiin selvittää myös, onko eri toimialoilla työskentelevien
arvioissa oman esimiehen tunneälytaidoista eroja.
Analyysimenetelmänä
käytettiin epäparametrista Kruskal-Wallisin testiä. Tarkastelun kohteena olivat
keskushallinto (n = 70), perusturva (n = 384), sivistystoimi (n = 207), tekninen
toimi (n = 86), liikelaitokset (n = 35) ja terveystoimi (n = 491). Tutkimuksessa
käytetyt toimialojen nimikkeet sovittiin yhdessä kuntajohtajien kanssa.
Liitteen 5 taulukosta selviää, että eri toimialojen vastauskeskiarvojen erot olivat
lähes kaikkien ominaisuuksien kohdalla tilastollisesti erittäin merkitseviä (p <
.001). Koko aineiston ja useimpien taustamuuttujien analyysissä jo tutuiksi
tulleet esimiehen vahvuudet ja heikkoudet näkyvät tässäkin aineistossa.
Esimiehen parhaimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin kuuluivat useimmilla
toimialoilla itseluottamus (M = 3.0 – 3.6), organisaatiotuntemus (M = 3.1 – 3.6),
palvelualttius (M = 2.9 – 3.6) ja optimismi (M = 3.0 – 3.5). Heikoimpiin
esimiehen kompetensseihin lukeutuivat kaikilla toimialoilla taito hallita
konflikteja (M = 2.5 – 3.1), ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 2.5 – 3.2),
kannustavuus (M = 2.6 – 3.2) ja kyky kehittää toisia (M = 2.6 – 3.1). Myönteisin
käsitys oman esimiehen tunneälytaidoista oli sivistystoimen (M = 3.1 – 3.6) ja
terveystoimen (M = 3.0 – 3.6) henkilöstöllä. Näillä toimialoilla vastaukset ylsivät
kaikilta osin keskitasolle ja jonkin verran sen yläpuolelle.
Muita
heikomman
arvion
esimiehensä
tunneälytaidoista
antoivat
keskushallinnossa (M = 2.4 – 3.2) ja teknisessä toimessa (M = 2.5 – 3.1)
työskentelevät henkilöt. Keskushallinnossa kiinnittyy huomio erityisesti
eläytymiskykyyn eli empaattisuuteen, jota pidettiin huomattavasti alle keskitason
olevana oman esimiehen tunneälytaitona (M = 2.4, SD = 1.1). Ero muiden
toimialojen vastauksiin (M = 2.9 – 3.3) on tilastollisesti erittäin merkitsevä ( p <
.001).
Työkokemus
Vastaajien työkokemuksen yhteyttä oman esimiehen tunneälytaitoja koskeviin
arvioihin tarkasteltiin kolmen taustamuuttujan kautta: työvuodet nykyisessä
tehtävässä, työvuodet työelämässä yhteensä sekä työvuodet esimiestehtävissä
yhteensä. Analyysimenetelmänä käytettiin näissäkin epäparametrista KruskalWallisin testiä.
Työvuodet nykyisessä tehtävässä jaettiin neljään ryhmään: alle 5 vuotta (n =
337), 5-10 vuotta (n = 268), 11-20 vuotta (n = 353) ja yli 20 vuotta (n = 270).
Liitteen 6 taulukosta näkyy, että tyytyväisimpiä oman esimiehensä
tunneälytaitoihin olivat alle 5 vuotta nykyisessä tehtävässään toimineet, joilla
kaikkia kahdeksaatoista tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvo oli 3.4
(SD = 1.0). Tyytymättömimpiä esimiehensä tunneälytaitoihin olivat nykyisessä
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työtehtävässään 11-20 vuotta työskennelleet henkilöt, joilla kaikkien vastausten
keskiarvo oli 3.1 (SD = 1.0).
Vastauskeskiarvojen erot olivat useimpien tunneälytaitojen kohdalla
tilastollisesti merkitseviä (p <.01) tai erittäin merkitseviä (p <.001).
Heikoimmiksi arvioituja tunneälytaitoja olivat kannustavuus (M = 2.8 – 3.2),
kyky kehittää toisia (M = 2.8 – 3.3), taito hallita konflikteja (M = 2.8 – 3.1) sekä
ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 2.8 – 3.2). Alle 5 vuotta nykyisessä tehtävässä
toimineiden arviot oman esimiehen tunneälytaidoista olivat hyvin lähellä
määräaikaisten henkilöiden vastauskeskiarvoja ja tätä pitempään nykyisessä
tehtävässä
toimineiden
puolestaan
lähellä
vakinaisten henkilöiden
vastauskeskiarvoja (ks. taulukko 21).
Työkokemuksen kokonaispituus, työvuodet työelämässä, jaettiin sekin neljään
ryhmään: alle 11 vuotta (n = 181), 11-20 vuotta (n = 302), 21-30 vuotta (n = 460)
ja yli 30 vuotta (n = 291). Tällä ryhmäjaolla saatiin vertailupohjaa myös eri
ikäryhmien vastauksiin. Liitteen 7 taulukosta havaitaan, että keskimäärin
myönteisimmän arvion (M = 3.4, SD = 1.0) oman esimiehensä tunneälytaidoista
antoivat enintään kymmenen vuotta työelämässä toimineet henkilöt.
Tilastollisesti erittäin merkitsevät erot muiden ryhmien vastauksiin olivat
esimiehen hyvässä itsetuntemuksessa (M = 3.1 – 3.5), läpinäkyvyydessä (M = 3.0
– 3.4) ja organisaatiotuntemuksessa (M = 3.3 – 3.7). Ne tunneälytaidot, joiden
vastauskeskiarvojen eroilla oli työkokemuksella tarkasteltuna tilastollista
merkitsevyyttä, tulivat pääosin esiin myös ikäryhmien välisessä vertailussa.
Ikäryhmistä myönteisimmän arvion oman esimiehen tunneälytaidoista antoivat
nuorimmat, alle 35-vuotiaat vastaajat.
Työkokemukseen liittyvänä taustamuuttujana tarkasteltiin myös työvuosia
esimiestehtävissä: alle 5 vuotta (n = 53), 5-10 vuotta (n = 48), 11-20 vuotta (n =
51) ja yli 20 vuotta (n = 37). Liitteen 8 taulukossa on nähtävissä eri
vastaajaryhmien käsityksissä melko suuria eroja, mutta niillä ei ole ryhmien
pienuuden vuoksi tilastollista merkitsevyyttä.

5.2.4 Yhteenveto
Millaisiksi kunta-alan henkilöstö arvioi oman esimiehensä tunneälytaidot?
Tutkimuksen kohteena olleiden kuntaorganisaatioiden henkilöstö arvioi oman
esimiehensä tunneälytaidot miltei kaikilta osin keskitasolle tai hieman sen
yläpuolelle. Kahdeksantoista mitatun ominaisuuden keskiarvo (M) oli 3.2.
Parhaimpina oman esimiehen tunneälytaitoina (M = 3.4) pidettiin
organisaatiotuntemusta, palvelualttiutta, itseluottamusta ja optimismia.
Heikoimmiksi ominaisuuksiksi koettiin taito hallita konflikteja (M = 2.9),
kannustavuus (M = 3.0), kyky kehittää toisia (M = 3.0) sekä ryhmä- ja
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yhteistyötaito (M = 3.0), jotka kaikki sijoittuvat ihmissuhdejohtamisen
kompetenssialueelle (a13-a18).
Millaisia ovat eri-ikäisten arviot oman esimiehensä tunneälytaidoista?
Neljää ikäryhmää, alle 35-vuotiaat (n = 173), 35-44-vuotiaat (n = 301), 45-54vuotiaat (n = 459) ja yli 54-vuotiaat (n = 230), vertailtiin Kruskal-Wallisin
testillä. Bayesilaisessa luokitteluanalyysissä oli mukana myös ikänsä
ilmoittamatta jättäneiden NA-ryhmä (n = 127).
Eri ikäryhmien oman esimiehen tunneälytaitoja koskevat vastaukset olivat
pääosin lähellä toisiaan. Esimiehen vahvimmiksi tunneälytaidoiksi koettiin
organisaatiotuntemus, palvelualttius, itseluottamus ja optimismi. Oman
esimiehen heikoimmiksi arvioidut tunneälytaidot liittyivät kullakin ikäryhmällä
ihmissuhdejohtamiseen: taitoon hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaitoon,
kannustavuuteen sekä kykyyn kehittää toisia. Vanhimpien ikäryhmien, 45-54vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden, näkemyksissä oman esimiehen heikoimpiin
tunneälytaitoihin lukeutui myös läpinäkyvyys.
Bayesilaiseen luokittelumalliin valikoitui neljä ikäryhmien välisiä eroja esiin
tuovaa ennustemuuttujaa (ns. erottelevat komponentit): omien tunteiden
tiedostaminen, hyvä itsetuntemus, aloitteellisuus ja palvelualttius. Eri ikäryhmien
edustajien oman esimiehen tunneälytaitoja koskevissa vastauksissa
(kyselylomakkeen A-osa) oli bayesilaisen luokitteluanalyysin mukaan enemmän
samankaltaisuutta (14/18 komponenttia) kuin eroavaisuutta (4/18 komponenttia).
Parhaimmat
arviot
bayesilaiseen
luokittelumalliin
valikoituneista
tunneälytaidoista antoivat neljästä ikäryhmästä alle 35-vuotiaat. Alimmat arviot
esimiehen
omien
tunteiden
tiedostamisesta,
aloitteellisuudesta
ja
palvelualttiudesta tulivat 45-54-vuotiailta ja itsetuntemuksesta yli 54-vuotiailta.
Kaikkein tyytymättömin esimiehensä tunneälytaitoihin oli ikänsä ilmoittamatta
jättäneiden NA-ryhmä.
Miten muut taustamuuttujat kuin ikä ovat yhteydessä oman esimiehen
tunneälytaitoja koskeviin arvioihin?
Taustamuuttujien analysoinnissa käytettiin kahden ryhmän vertailun osalta
analyysimenetelmänä Mann-Whitneyn U-testiä ja useamman kuin kahden
ryhmän osalta Kruskall-Wallisin testiä. Tarkasteltavia taustamuuttujia olivat
erityishuomion kohteena olleen iän lisäksi sukupuoli, koulutus, työsuhteen
luonne, työtehtävä, toimiala ja työkokemus.
Naisten ja miesten käsityksissä oman esimiehensä tunneälytaidoista ei ilmennyt
tilastollisesti merkitseviä eroja. Koulutuksen osalta omaa esimiestä koskevissa
arvioissa oli havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitseviäkin eroja. Eri
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pohjakoulutuksen
saaneista
myönteisimmän
arvion
esimiehensä
tunneälytaidoista antoivat ylioppilastutkinnon suorittaneet. Ammatillisen
koulutuksen vastaukset tukivat pohjakoulutuksen tulosta: mitä enemmän
koulutusta kyselyyn vastanneella oli, sitä myönteisempi käsitys hänellä oli oman
esimiehensä tunneälytaidoista.
Työntekijöiden ja esimiesten käsityksissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.
Ainoastaan oman esimiehen suorituskykyä koskevissa arvioissa ero oli
tilastollisesti lähes merkitsevä. Esimiehet arvioivat oman esimiehensä
suorituskyvyn hieman paremmaksi kuin työntekijät oman esimiehensä vastaavan
ominaisuuden. Määräaikaisessa työsuhteessa toimivilla oli vakinaista henkilöstöä
myönteisempi kuva lähes kaikista oman esimiehensä tunneälytaidoista.
Vastauskeskiarvojen erot olivat tilastollisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä.
Ainoastaan esimiehen kyvyssä käynnistää muutoksia vakinaisen ja määräaikaisen
henkilöstön käsitykset vastasivat toisiaan.
Toimialojen vastauskeskiarvojen erot olivat miltei kaikkien ominaisuuksien
kohdalla tilastollisesti erittäin merkitseviä. Myönteisin käsitys oman esimiehen
tunneälytaidoista oli sivistystoimen ja terveystoimen henkilöstöllä. Näillä
toimialoilla arviot ylsivät kaikilta osin keskitasolle ja jonkin verran sen
yläpuolelle. Muita toimialoja heikomman arvion esimiehensä tunneälytaidoista
antoivat keskushallinnossa ja teknisessä toimessa työskentelevät henkilöt.
Keskushallinnossa kiinnittyi huomio erityisesti empaattisuuteen, jonka osalta
vastausten keskiarvo jäi huomattavasti alle keskitason.
Työkokemuksen osalta tarkasteltiin vastaajien työvuosia nykyisessä tehtävässä,
työelämässä yhteensä sekä työvuosia esimiestehtävissä. Tyytyväisimpiä oman
esimiehensä tunneälytaitoihin olivat alle 5 vuotta nykyisessä tehtävässään ja
enintään 10 vuotta yhteensä työelämässä toimineet, joilla kaikkia
kahdeksaatoista tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvo oli 3.4 (SD =
1.0). Tyytymättömimpiä esimiehensä tunneälytaitoihin olivat nykyisessä
työtehtävässään 11-20 vuotta työskennelleet henkilöt, joilla kaikkien vastausten
keskiarvo oli 3.1 (SD = 1.0). Ne tunneälytaidot, joiden vastauskeskiarvojen
eroilla oli työkokemuksella tarkasteltuna tilastollista merkitsevyyttä, tulivat
pääosin esiin myös ikäryhmien välisien vastauskeskiarvojen vertailussa.
Työkokemukseen
liittyvänä
taustamuuttujana
tarkasteltiin
myös
esimiestehtävissä kertyneitä työvuosia.
Vastaajaryhmien käsityksissä oli
nähtävissä melko suuriakin eroja, mutta niillä ei ollut ryhmien pienuuden vuoksi
tilastollista merkitsevyyttä.
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5.3 Tunneälytaitojen tärkeys
5.3.1 Kaikki vastaajat
Kyselylomakkeen toisessa osassa (osa B) vastaajia pyydettiin arvioimaan
viisiportaisella Likert -asteikolla lomakkeessa kuvattujen kahdeksantoista
tunneälytaidon tärkeyttä esimiestyössä menestymiselle. Taulukossa 22 on
esitetty koko aineiston (N = 1290) vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat
(SD).

Taulukko 22. Kunta-alan henkilöstön arviot esimiehen tunneälytaitojen
tärkeydestä

Kaikki vastaajat
N = 1290
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

M

SD

3,8
4,2
4,0
4,3
4,1
4,2
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Tutkimuksen kohteena olleiden kuntaorganisaatioiden henkilöstö piti kaikkia
arvioitavia esimiehen tunneälytaitoja vähintään melko tärkeinä tai tärkeinä (1 =
ei lainkaan tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = melko tärkeä, 4 = tärkeä, 5 = erittäin
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tärkeä). Kahdeksaatoista tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvo oli 4.1
(SD = 0.8).
Tärkeimmiksi esimiehen ominaisuuksiksi nähtiin ryhmä- ja yhteistyötaito (M =
4.5, SD = 0.8), kannustavuus (M = 4.4, SD = 0.8), taito hallita konflikteja (M =
4.4, SD = 0.8), itsekontrolli (M = 4.3, SD = 0.8) ja empaattisuus (M = 4.3, SD =
0.8). Lähes yhtä tärkeiksi tunneälytaidoiksi arvioitiin hyvä itsetuntemus,
sopeutumiskyky, palvelualttius ja kyky kehittää toisia (M = 4.2). Vähiten
tärkeiksi esimiehen tunneälytaidoiksi arvioitiin suorituskyky (M = 3.6, SD = 0.8)
ja omien tunteiden tiedostaminen (M = 3.8, SD = 0.8).
Taulukon keskihajontaluvut (SD) osoittavat, että yksittäisten vastaajien antamat
arviot tunneälytaitojen tärkeydestä ovat jonkin verran lähempänä toisiaan
(vastaajat ovat yksimielisempiä) kuin omaa esimiestä koskevissa arvioissa.
Kuviossa 17 on esitetty graafisesti kaikkien vastaajien arviot tunneälytaitojen
tärkeydestä esimiestyössä menestymiselle.

Tunneälytaitojen tärkeys
- kaikki vastaajat
5
4

3,8

4,2

4,3
4,0

4,1

4,2
3,6

3,9

4,0

4,3

4,0

4,2

4,4
3,9

4,2

4,4

4,5

4,0

3
2

Kuvio x. Kunta-alan henkilöstön arviot oman esimiehen tunneälytaidoista
Kyky käynnistää
muutoksia
Taito hallita
konflikteja
Ryhmä- ja
yhteistyötaito

Kyky kehittää toisia

Vaikutusvalta

Kannustavuus

Palvelualttius

Organisaatiotuntemus

Empaattisuus

Optimismi

Aloitteellisuus

Suorituskyky

Sopeutumiskyky

Läpinäkyvyys

Itsekontrolli

Itseluottamus

Hyvä itsetuntemus

Omien tunteiden
tiedostaminen

1

Kuvio 17. Kunta-alan henkilöstön arviot esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä

5.3.2 Ikäryhmät
Ikäjohtamisen kannalta toista keskeistä tutkimuskysymystä ”Millaisia ovat eriikäisten arviot tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä menestymiselle”
tarkasteltiin edelleen neljän ikäryhmän kautta: alle 35 -vuotiaat (n = 173), 35-44
-vuotiaat (n = 301), 45-54 -vuotiaat (n = 459) ja yli 54 -vuotiaat (n = 230). Onko
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eri-ikäisten esimiesten ja työntekijöiden näkemyksissä tunneälytaitojen
tärkeydestä eroja? Jos on, niin miltä osin ja missä määrin nämä näkemykset
eroavat toisistaan? Analyysimenetelminä käytettiin epäparametrista KruskalWallisin testiä ja bayesilaista luokitteluanalyysia.

Kruskal-Wallisin testi
Taulukko 23 sisältää kunkin neljän ikäluokan vastausten keskiarvot (M) ja
keskihajonnat (SD) kyselylomakkeen B-osan kysymysten suhteen sekä
ikäryhmien välisen vertailun Kruskal-Wallisin testin avulla. Taulukosta voidaan
havaita, että eri ikäryhmien käsitykset tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä
menestymiselle ovat lähellä toisiaan. Ainoastaan yhden ominaisuuden,
suorituskyvyn, osalta eri-ikäisten vastausten ero on tilastollisesti merkitsevä (p <
.01 . Alimman arvion (M = 3.5, SD = 0.9) antoivat alle 35 -vuotiaat ja ylimmän
arvion (M = 3.8, SD = 0.8) yli 54 -vuotiaat. Iän kasvaessa suorituskyvyn arvostus
näyttää lisääntyvän.
Kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimpiä tunneälytaitoja olivat ryhmä- ja
yhteistyötaito (M = 4.5 – 4.7), kannustavuus (M = 4.4 – 4.5), taito hallita
konflikteja (M = 4.3 – 4.5), itsekontrolli (M = 4.2 – 4.4) sekä empaattisuus (M =
4.2 – 4.4). Vähiten tärkeäksi ominaisuudeksi kaikki ikäryhmät arvioivat
esimiehen suorituskyvyn (M = 3.5 – 3.8).
Todettakoon vielä, että ikänsä ilmoittamatta jättäneiden (n =127) ryhmän
vastaukset noudattelivat neljän ikäryhmän antamia arvioita tunneälytaitojen
tärkeydestä. Tärkeimmiksi tunneälytaidoiksi esimiestyössä menestymiselle
arvioitiin ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 4.4, SD = 0.8), kannustavuus (M = 4.3,
SD = 0.8), taito hallita konflikteja (M = 4.3, SD = 0.8), itsekontrolli (M = 4.2, SD
= 0.9) ja empaattisuus (M = 4.2, SD = 0.9). Alhaisimman vastauskeskiarvon sai
tältäkin ryhmältä suorituskyky (M = 3.6, SD = 0.9).
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Taulukko 23. Eri ikäryhmien käsitykset esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä
< 35
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

35-44

45-54

> 54

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

χ2

p

3,8
4,2
4,0
4,4
4,0
4,1
3,5
4,0
3,9
4,4
4,0
4,2
4,5
3,9
4,2
4,0
4,5
4,6

0,767
0,805
0,896
0,771
0,790
0,762
0,867
0,781
0,785
0,800
0,885
0,843
0,789
0,815
0,883
0,850
0,751
0,703

3,9
4,2
4,0
4,4
4,1
4,2
3,6
4,0
4,1
4,4
4,0
4,3
4,5
4,0
4,3
4,1
4,5
4,7

0,815
0,717
0,831
0,667
0,767
0,720
0,829
0,775
0,761
0,777
0,810
0,735
0,670
0,866
0,763
0,829
0,705
0,616

3,9
4,2
4,0
4,3
4,1
4,1
3,6
3,9
4,0
4,3
4,1
4,2
4,4
3,9
4,2
3,9
4,4
4,5

0,820
0,815
0,848
0,793
0,855
0,829
0,854
0,860
0,885
0,852
0,866
0,836
0,842
0,850
0,879
0,860
0,841
0,829

3,9
4,1
4,0
4,2
4,1
4,2
3,8
4,0
4,1
4,2
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,3
4,5

0,817
0,784
0,819
0,788
0,765
0,713
0,791
0,820
0,727
0,801
0,837
0,797
0,775
0,835
0,775
0,797
0,826
0,776

0,979
6,219
0,563
6,681
3,348
2,312
14,429
0,780
4,404
3,912
2,746
2,550
9,635
3,687
5,093
5,242
4,135
9,264

0,806
0,101
0,905
0,083
0,341
0,510
0,002**
0,854
0,221
0,271
0,433
0,466
0,022*
0,297
0,165
0,155
0,247
0,026*

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Bayesilainen luokitteluanalyysi
Eri ikäryhmien arvioita esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä tarkasteltiin myös
bayesilaisen luokitteluanalyysin avulla. Luokittelumuuttujana toimi edellisen
osan tavoin vastaajien ikä jaettuna viiteen luokkaan: alle 35- vuotiaat, 35-44vuotiaat, 45-54-vuotiaat, yli 54-vuotiaat ja ikänsä ilmoittamatta jättäneet
vastaajat (NA). Luokitteluanalyysilla pyrittiin selvittämään, mitkä
kyselylomakkeen B-osan kahdeksastatoista esimiehen tunneälytaidosta
ennustavat parhaiten edellä mainitun luokittelumuuttujan ryhmien välisiä eroja ja
yhtäläisyyksiä. Luokitteluanalyysin tuloksena syntyneellä Bayes-verkolla
voidaan tässäkin tarkastella kunkin ryhmän ominaispiirteitä ja verrata niitä
muihin ryhmiin. (ks. Silander & Tirri 1999; Nokelainen 2005)

Kuvio 18. Bayesilainen luokittelumalli esimiehen tunneälytaitojen tärkeyttä
parhaiten ikäryhmittäin ennustavista muuttujista (kyselylomakkeen B-osa,
ennustetarkkuus 36.3 % / 21.4 %)

Bayesilaiseen luokittelumalliin (kuvio 18) valikoitui neljä ikäryhmien välisiä
eroja esiin tuovaa ennustemuuttujaa (ns. erottelevat komponentit): b05
”Läpinäkyvyys”, b13 ”Kannustavuus”, b16 ”Kyky käynnistää muutoksia” ja b18
”Ryhmä- ja yhteistyötaito”. Muut 14 muuttujaa (ns. yhteiset komponentit) jäivät
mallin ulkopuolelle. Näin ollen eri ikäryhmien edustajien tunneälytaitojen
tärkeyttä koskevissa vastauksissa (liitteenä olevan kyselylomakkeen B-osa) on
enemmän samankaltaisuutta (14/18 komponenttia) kuin eroavaisuutta (4/18
komponenttia). Tämän mallin ennustetarkkuus on 36.3 prosenttia (N = 1290),
joka on 14.9 prosenttia oletusmallin ennustetarkkuutta parempi (21.4 %).
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Kuviossa 19 tarkastellaan edellä kuvattua luokittelumallia ehdollisten
todennäköisyysjakaumien
ennustamisen
näkökulmasta.
Kun
kukin
luokittelumuuttujan viidestä arvosta ”kiinnitetään” (havainnoidaan aineistossa
vain tuon kyseisen ikäryhmän vastaustendenssi), Bayes-verkko päivittyy
näyttämään malliin valikoitujen neljän ennustemuuttujan (b05, b13, b16, b18)
osalta niiden arvojen todennäköisyysjakauman (mikä on todennäköisin
vastausjakauma kunkin ennustemuuttujan osalta ko. ikäryhmän edustajien
mielestä).
Kuviosta 19 käy ilmi, että 35-44-vuotiaat (78 %) ja yli 54-vuotiaat (79 %) pitävät
läpinäkyvyyttä muita ikäryhmiä tärkeämpänä tunneälytaitona, tosin hyvin
pienellä erolla muihin ryhmiin verrattuna (vaihteluväli 74 – 77 %). Ikänsä
ilmoittamatta jättäneet pitävät esimiehen tunteiden, käsitysten ja toimintojen
luontevaa ja avointa ilmaisemista selvästi muita ryhmiä vähemmän tärkeänä
ominaisuutena: heistä 7.1 prosenttia valitsisi ennustemallin mukaan
vastausvaihtoehdoksi ”ei lainkaan tärkeä” tai ”ei kovin tärkeä” (muiden ryhmien
vaihteluväli on 1.4 – 3.3 prosenttia).
Kannustavuuden näkee ennustemallin mukaan tärkeänä tai erittäin tärkeänä
esimiehen ominaisuutena 92 prosenttia 35-44-vuotiaista. Vain 1 prosentti tästä
ikäryhmästä arvioi kannustavuuden ”ei lainkaan tärkeäksi” tai ”ei kovinkaan
tärkeäksi” tunneälytaidoksi. Ero muihin vastaajaryhmiin ei ole suuri ylimpien
arvioiden vaihdellessa välillä 85 – 89 prosenttia ja alimpien arvioiden välillä
2.2–3.9 prosenttia.
Kyky käynnistää muutoksia jää arvioidussa tärkeydessä jälkeen muista
ennustemallin muuttujista. Ikänsä ilmoittamatta jättäneet suhtautuvat muutosten
käynnistämiseen selvästi muita kriittisemmin: NA-ryhmästä 67 prosenttia pitää
tätä esimiehen ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä, kun neljällä
varsinaisella ikäryhmällä kahden ylimmän vastausvaihtoehdon valinneiden osuus
vaihtelee välillä 72 – 76 prosenttia.
Ennustejakaumamalliin valikoituneista muuttujista esimiehen tärkeimmäksi
tunneälytaidoksi nousee esimiehen ryhmä- ja yhteistyötaito. Peräti 95 prosenttia
35-44-vuotiaista pitäisi ennustemallin mukaan tätä ominaisuutta tärkeänä tai
erittäin tärkeänä. Muilla ryhmillä prosenttiosuuksien vaihteluväli on 85 – 91
prosenttia.
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Kuvio 19. Bayesilaisen luokittelumallin ehdolliset todennäköisyysjakaumat neljän malliin valitun muuttujan (b05, b15, b16, b18) osalta
ikäryhmittäin tarkasteltuna (NA = vastaajat joiden ikää ei tunneta).
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5.3.3 Muut taustamuuttujat
Seuraavassa tarkastellaan muiden taustamuuttujien kuin ikä yhteyttä esimiehen
tunneälytaitojen tärkeyttä koskeviin arvioihin. Tarkasteltavia taustamuuttujia
ovat vastaajien sukupuoli (miehet/naiset), koulutus (pohjakoulutus ja
ammatillinen koulutus), työtehtävä (esimies/työntekijä), työsuhteen luonne
(vakinainen/määräaikainen), toimiala ja työkokemus. Analyysimenetelminä
käytettiin kahden ryhmän vertailun osalta Mann-Whitneyn U-testiä ja useamman
kuin kahden ryhmän osalta Kruskal-Wallisin testiä.
Sukupuoli
Naisten (n = 1136) ja miesten (n = 153) ja tunneälytaitojen tärkeyttä koskevia
arvioita analysoitiin epäparametrisella Mann-Whitneyn U-testillä. Eri
sukupuolten näkemyksissä on joidenkin ominaisuuksien kohdalla tilastollisesti
merkitseviä (p < .01) , jopa erittäin merkitseviä eroja (p < .001).
Taulukko 24. Naisten ja miesten arviot esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä
Naiset
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Miehet

M

SD

M

SD

p

3,9
4,2
4,0
4,4
4,1
4,2
3,6
4,0
4,0
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,3
4,0
4,4
4,5

0,802
0,768
0,850
0,759
0,805
0,766
0,825
0,794
0,801
0,804
0,853
0,790
0,775
0,825
0,815
0,818
0,778
0,739

3,7
4,0
4,0
4,2
3,8
4,0
3,7
3,8
4,0
4,1
4,0
4,0
4,3
3,8
4,0
3,9
4,2
4,3

0,851
0,925
0,873
0,833
0,879
0,811
0,969
0,998
0,873
0,905
0,925
0,913
0,849
0,958
0,902
0,982
0,867
0,886

0,037*
0,079
0,511
0,002**
0,000***
0,011*
0,283
0,472
0,693
0,000***
0,776
0,001**
0,003**
0,103
0,002**
0,657
0,000***
0,007**

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

187

Taulukosta 24 näkyy, että sekä naiset että miehet pitivät ryhmä- ja
yhteistyötaitoa (M = 4.5 ja 4.3), kannustavuutta (M = 4.4 ja 4.3), itsekontrollia
(M = 4.4 ja 4.2) ja taitoa hallita konflikteja (M = 4.4 ja 4.2) esimiehen
tärkeimpinä tunneälytaitoina. Naiset arvostivat miehiä enemmän kaikkia näitä
ominaisuuksia. Ero on konfliktien hallintataidon osalta tilastollisesti erittäin
merkitsevä (p < .001). Muiden edellä mainittujen kompetenssien osalta erot ovat
tilastollisesti merkitseviä (p < .01).
Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero ( p < .001) naisten ja miesten näkemyksissä
on nähtävissä myös empaattisuudessa (M = 4.3 ja 4.1 ja läpinäkyvyydessä (M =
4.1 ja 3.8). Naiset arvioivat nämäkin tunneälytaidot jonkin verran tärkeämmiksi
kuin miehet. Kannattaa vielä huomata, että tärkeäksi koettu tunneälytaito, kyky
kehittää toisia, ei sekään nouse miesten arvioissa (M = 4.0) naisten vastausten
(M = 4.3) tasolle. Tulos on tilastollisesti merkitsevä ( p < .01).
Vähiten tärkeänä tunneälytaitona esimiestyössä menestymiselle sekä naiset (M =
3.6) että miehet (M = 3.7) pitivät suorituskykyä. Vähäisellä vastauskeskiarvojen
erolla ei ole tilastollista merkitsevyyttä.
Koulutus
Pohjakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteyttä tunneälytaitojen
tärkeyden arviointiin tarkasteltiin epäparametrisen Kruskal-Wallisin testin
avulla. Pohjakoulutus jaoteltiin neljään ryhmään: kansakoulu (n = 247),
keskikoulu (n = 177), peruskoulu (n = 248), ylioppilas (n = 600). Ammatilliselle
koulutukselle annettiin viisi vastausvaihtoehtoa: ammatillinen oppilaitos (n =
627), ammattikorkeakoulu (n = 142), yliopisto tai korkeakoulu (n = 269), muu
koulutus (n = 167), ei ammatillista koulutusta (n = 58). Luokitukset perustuvat
Tilastokeskuksen julkisen hallinnon suositukseen JHS 140 (JUHTA 2005).
Liitteen 9 taulukosta ilmenee, että useimpien kompetenssien kohdalla
ylioppilastutkinnon suorittaneet kuuluivat tunneälytaitojen tärkeydestä
korkeimman arvion antaneiden ja kansakoulun käyneet alimman arvion
antaneiden joukkoon. Hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, organisaatiotuntemus,
palvelualttius, kannustavuus, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja
yhteistyötaito olivat ominaisuuksia, joiden kohdalla vastauskeskiarvojen erot
olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001). Palvelualttiudesta (M = 4.1 –
4.3) ylimmät keskiarvot tulivat keski- ja peruskoulun käyneiltä.
Esimiehen tärkeimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikilla
vastaajaryhmillä ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, taito hallita konflikteja,
itsekontrolli ja empaattisuus. Ylioppilastutkinnon suorittaneet näkivät esimiehen
hyvän itsetuntemuksen kaikkia muita vastaajaryhmiä selvästi tärkeämmäksi (M =
4.3 – 3.9). Tulos on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001).
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Suorituskykyä (M = 3.5 – 3.7) pidettiin esimiehen vähiten tärkeänä
tunneälytaitona. Alimman arvion antoivat keskikoulun käyneet, mutta ero
muihin vastaajaryhmiin ei ole tilastollisesti merkitsevä. Alhaisimmat
vastauskeskiarvot saaneisiin esimiehen kompetensseihin kuului myös omien
tunteiden tiedostaminen, jota kansakoulupohjaiset vastaajat (M = 3.7, SD = 0.9)
pitivät vähemmän tärkeänä kuin muun pohjakoulutuksen saaneet (M = 3.8 – 3.9).
Tulos on tilastollisesti merkitsevä (p < .01).
Ammatillisen koulutuksen koulutusasteella ei ole yhtä voimakasta yhteyttä
tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin kuin pohjakoulutuksella (liite 10).
Yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden käsitykset esimiehen
tunneälytaitojen
tärkeydestä
olivat
valtaosin
samalla
tasolla
ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen käyneiden kanssa. Muista
ryhmistä keskimäärin alemmat arviot (M = 3.9) esimiehen tunneälytaitojen
tärkeydestä antoivat kokonaan ilman ammatillista koulutusta olevat henkilöt. On
kuitenkin huomattava, että tärkeimpien ihmissuhdetaitojen osalta erilaisen
ammatillisen koulutuksen saaneiden, ja myös vailla ammatillista koulutusta
olevien, käsitykset olivat hyvin lähellä toisiaan.
Erot ammatillisen koulutuksen vastaajaryhmien välillä olivat hyvän
itsetuntemuksen, organisaatiotuntemuksen ja palvelualttiuden kohdalla
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001) ja aloitteellisuuden sekä
vaikutusvallan kohdalla tilastollisesti merkitseviä (p < .01). Huomionarvoista on,
että palvelualttiuden tärkeydestä alimman arvion antoivat yliopisto- tai
korkeakoulututkinnon suorittaneet (M = 4.0, SD = 0.8) ja ylimmän arvion
ammatillisen oppilaitoksen käyneet (M = 4.3, SD = 0.8). Ero on tilastollisesti
erittäin merkitsevä (p < .001).
Esimiehen tärkeimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikilla
ammatillisen koulutuksen vastaajaryhmillä ryhmä- ja yhteistyötaito,
kannustavuus, taito hallita konflikteja, itsekontrolli ja empaattisuus. Yliopistotai korkeakoulututkinnon suorittaneet näkivät esimiehen hyvän itsetuntemuksen
(M = 4.3, SD = 0.8) muita vastaajaryhmiä tärkeämmäksi. Tulos on myös
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001).
Suorituskykyä (M = 3.5 – 3.7) pidettiin kaikissa ammatillisenkin koulutuksen
vastaajaryhmissä esimiehen vähiten tärkeänä tunneälytaitona. Alimman arvion
antoivat vailla ammatillista koulutusta olevat, mutta ero muihin vastaajaryhmiin
ei ole tilastollisesti merkitsevä (huom. n = 58). Lähes samalle tasolle
suorituskyvyn kanssa arvioitiin omien tunteiden tiedostaminen (M = 3.6 – 3.9).
Vastauskeskiarvojen eroilla ei tässäkään ole tilastollista merkitsevyyttä.
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Työtehtävä
Esimiesten (n = 129) ja työntekijöiden (n = 1146) käsityksiä esimiehen
tunneälytaitojen tärkeydestä analysoitiin epäparametrisella Mann-Whitneyn Utestillä. Taulukosta 25 voidaan nähdä, että esimiesten arviot olivat keskimäärin
hieman työntekijöiden näkemysten yläpuolella. Tilastollisesti merkitseviä eroja
oli kuitenkin vain kolmen ominaisuuden kohdalla.
Esimiehet arvioivat
optimismin tärkeämmäksi tunneälytaidoksi kuin työntekijät (M = 4.2 ja 4.0). Ero
on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001). Esimiehet pitivät työntekijöitä
tärkeämpinä kompetensseina myös itseluottamusta (M = 4.2 ja 4.0) ja
aloitteellisuutta (M = 4.2 ja 3.9). Erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p <.01).

Taulukko 25. Esimiesten ja työntekijöiden arviot esimiehen tunneälytaitojen
tärkeydestä
Esimies
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

M

SD

3,9
4,3
4,2
4,4
4,1
4,2
3,7
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,5
4,1
4,3
4,1
4,5
4,5

0,818
0,654
0,726
0,661
0,749
0,751
0,805
0,712
0,761
0,710
0,823
0,830
0,729
0,821
0,687
0,797
0,662
0,697

Työntekijä
M
SD
3,8
4,1
4,0
4,3
4,1
4,2
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

0,809
0,798
0,862
0,773
0,824
0,767
0,843
0,830
0,810
0,828
0,858
0,801
0,785
0,840
0,839
0,842
0,798
0,757

p
,155
,015*
,006**
,836
,780
,924
,102
,003**
,000***
,060
,012*
,779
,778
,013*
,363
,043*
,968
,414

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
Esimiehen tärkeimpiin tunneälytaitoihin lukeutuivat kummallakin ryhmällä
ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, taito hallita konflikteja, itsekontrolli,
empaattisuus ja kyky kehittää toisia. Esimiehet näkivät tärkeimpiin kuuluvaksi
esimiehen kompetenssiksi myös hyvän itsetuntemuksen (M = 4.3, SD = 0.7). Ero
työntekijöiden näkemykseen (M = 4.1, SD = 0.8) on tilastollisesti melkein
merkitsevä (p < .05).
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Vähiten tärkeinä esimiehen tunneälytaitoina sekä esimiehet että työntekijät
pitivät suorituskykyä (M = 3.7 ja 3.6) ja omien tunteiden tiedostamista (M = 3.9
ja 3.8).
Työsuhteen luonne
Vakinaisessa (n = 1047) tai määräaikaisessa (n = 220) työ- tai virkasuhteessa
olevien henkilöiden arvioita esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä analysoitiin
epäparametrisella Mann-Whitneyn U-testillä. Käsityksissä ei ole tilastollisesti
merkitseviä eroja (taulukko 26).

Taulukko 26. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön arviot esimiehen
tunneälytaitojen tärkeydestä

b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Vakinainen
M
SD

Määräaikainen
M
SD

3,8
4,1
4,0
4,3
4,1
4,1
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

3,9
4,2
4,0
4,4
4,1
4,2
3,6
3,9
3,9
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,3
4,0
4,4
4,5

0,810
0,784
0,852
0,776
0,814
0,789
0,837
0,823
0,809
0,825
0,857
0,807
0,797
0,848
0,829
0,845
0,799
0,776

0,820
0,818
0,862
0,754
0,851
0,702
0,867
0,820
0,815
0,803
0,877
0,826
0,754
0,812
0,846
0,821
0,783
0,706

p
,741
,231
,977
,617
,411
,706
,570
,761
,015*
,548
,962
,965
,943
,553
,316
,212
,159
,671

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Sekä vakinainen että määräaikainen henkilöstö piti esimiehen tärkeimpinä
tunneälytaitoina ryhmä- ja yhteistyötaitoa, kannustavuutta, taitoa hallita
konflikteja, itsekontrollia ja kykyä kehittää toisia. Vähiten tärkeäksi esimiehen
kompetenssiksi arvioitiin suorituskyky.
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Toimiala
Toimialojen välisiä eroja tunneälytaitojen tärkeyden arvioinnissa analysoitiin
epäparametrisella Kruskal-Wallisin testillä. Tarkastelun kohteena olivat
keskushallinto (n = 70), perusturva (n = 384), sivistystoimi (n = 207), tekninen
toimi (n = 86), liikelaitokset (n = 35) ja terveystoimi (n = 491).
Liitteen 11 taulukosta näkyy, että eri toimialojen vastauskeskiarvojen erot ovat
kuuden ominaisuuden kohdalla tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<.001) ja
kuuden muun ominaisuuden kohdalla tilastollisesti merkitseviä (p<.01).
Korkeimman arvion tunneälytaitojen tärkeydestä antoivat sivistystoimessa (M =
3.7 – 4.6) ja terveystoimessa (M = 3.6 – 4.6) työskentelevät henkilöt, alimman
arvion teknisen toimen henkilöstö (M = 3.5 – 4.2).
Kaikilla toimialoilla arvioitiin tärkeimmiksi esimiehen tunneälytaidoiksi ryhmäja yhteistyötaito (M = 4.2 – 4.6), kannustavuus (M = 4.1 – 4.5), taito hallita
konflikteja (M = 4.0 – 4.5) ja itsekontrolli (M = 4.1 – 4.4). Teknistä toimea
lukuun ottamatta myös empaattisuuden nähtiin kuuluvan esimiehen tärkeimpiin
ominaisuuksiin. Sivistystoimen ylimmän (M = 4.4) ja teknisen toimen alimman
(M = 3.9) vastauskeskiarvon ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001).
Suorituskykyä (M = 3.5 – 3.7) pidettiin jokaisella toimialalla esimiehen vähiten
tärkeänä tunneälytaitona. Alimman arvion antoivat teknisen toimen ja
liikelaitosten vastaajat, mutta ero muihin vastaajaryhmiin ei ole tilastollisesti
merkitsevä.
Alhaisimmat
vastauskeskiarvot
saaneisiin
esimiehen
kompetensseihin (M = 3.5 – 3.9) kuului myös omien tunteiden tiedostaminen.
Sivistystoimen (M = 3.9, SD = 0.8) ja terveystoimen (M = 3.9, SD = 0.7)
henkilöstö arvosti tämän ominaisuuden muiden toimialojen henkilöstöä
korkeammalle. Ero teknisen toimen heikoimpaan vastauskeskiarvoon (M = 3.5)
on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001).
Työkokemus
Vastaajien työkokemuksen yhteyttä tunneälytaitojen tärkeyttä koskeviin
arvioihin tarkasteltiin kolmen taustamuuttujan kautta: työvuodet nykyisessä
tehtävässä, työvuodet työelämässä yhteensä sekä työvuodet esimiestehtävissä
yhteensä. Analyysimenetelmänä käytettiin epäparametrista Kruskal-Wallisin
testiä.
Työvuodet nykyisessä tehtävässä jaettiin neljään ryhmään: alle 5 vuotta (n =
337), 5-10 vuotta (n = 268), 11-20 vuotta (n = 353) ja yli 20 vuotta (n = 270).
Liitteestä 12 selviää, että kaikki vastaajaryhmät pitivät esimiehen tärkeimpinä
tunneälytaitoina ryhmä- ja yhteistyötaitoa (M = 4.4 – 4.6), kannustavuutta (M =
4.3 – 4.5), taitoa hallita konflikteja (M = 4.3 – 4.5), itsekontrollia (M = 4.2 – 4.4)
ja empaattisuutta (M = 4.2 – 4.4). Alimman arvion näistä kompetensseista
antoivat yli 20 vuotta nykyisessä tehtävässään toimineet ja ylimmän arvion alle 5
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vuotta nykyisessä tehtävässään työskennelleet henkilöt. Eroilla oli myös
tilastollista merkitsevyyttä. Kaikki vastaajaryhmät pitivät esimiehen
suorituskykyä vähiten tärkeänä tunneälytaitona (M = 3.6 – 3.7).
Työkokemuksen kokonaispituus, työvuodet työelämässä, jaettiin myös neljään
ryhmään: alle 11 vuotta (n = 181), 11-20 vuotta (n = 302), 21-30 vuotta (n = 460)
ja yli 30 vuotta (n = 291). Ryhmien vastausten välillä oli ikäryhmävertailun
tapaan vain vähäisiä eroja (ks. liite 13). Kaikissa vastaajaryhmissä esimiehen
tärkeimpiin tunneälytaitoihin lukeutuivat ryhmä- ja yhteistyötaito (M = 4.5 –
4.6), kannustavuus (M = 4.3 – 4.5), taito hallita konflikteja (M = 4.3 – 4.5),
itsekontrolli (M = 4.3 – 4.5) sekä empaattisuus (M = 4.2 – 4.4). Ainoa
tilastollisesti merkitsevä (p<.01) ero oli vähiten tärkeänä pidetyn suorituskyvyn
(M = 3.5 – 3.7) vastauksissa. Korkeimman arvion tämän tunneälytaidon
tärkeydestä antoivat yli 30 vuotta työelämässä palvelleet henkilöt.
Työkokemukseen liittyvänä taustamuuttujana tarkasteltiin myös työvuosia
esimiestehtävissä: alle 5 vuotta (n = 53), 5-10 vuotta (n = 48), 11-20 vuotta (n =
51) ja yli 20 vuotta (n = 37). Liitteen 14 taulukossa on löydettävissä eri
vastaajaryhmien käsityksissä joitakin eroja, mutta niillä ei ole ryhmien
pienuuden vuoksi tilastollista merkitsevyyttä.

5.3.4 Yhteenveto
Mitkä ovat kunta-alan
tunneälytaitoja?

henkilöstön

mielestä

esimiehen

tärkeimpiä

Tutkimuksen kohteena olleiden kuntaorganisaatioiden henkilöstö piti kaikkia
arvioitavia esimiehen tunneälytaitoja vähintään melko tärkeinä tai tärkeinä (1 =
ei lainkaan tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = melko tärkeä, 4 = tärkeä, 5 = erittäin
tärkeä). Kahdeksaatoista tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvo oli 4.1.
Tärkeimmiksi esimiehen ominaisuuksiksi nähtiin ryhmä- ja yhteistyötaito (M =
4.5), kannustavuus (M = 4.4), taito hallita konflikteja (M = 4.4), itsekontrolli (M
= 4.3) ja empaattisuus (M = 4.3). Vähiten tärkeiksi esimiehen tunneälytaidoiksi
arvioitiin suorituskyky (M = 3.6) ja omien tunteiden tiedostaminen (M = 3.8).

Millaisia ovat eri-ikäisten arviot tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä
menestymiselle?
Neljää ikäryhmää, alle 35-vuotiaat (n = 173), 35-44-vuotiaat (n = 301), 45-54vuotiaat (n = 459) ja yli 54-vuotiaat (n = 230), vertailtiin Kruskal-Wallisin
testillä. Bayesilaisessa luokitteluanalyysissä oli mukana myös ikänsä
ilmoittamatta jättäneiden NA-ryhmä (n = 127).

193

Eri ikäryhmien esimiehen tunneälytaitojen tärkeyttä koskevat vastaukset olivat
pääosin lähellä toisiaan. Kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimpiä
tunneälytaitoja olivat ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, taito hallita
konflikteja, itsekontrolli sekä empaattisuus. Keskimääräistä tärkeämmiksi
tunneälytaidoiksi arvioitiin myös hyvä itsetuntemus, sopeutumiskyky,
palvelualttius ja kyky kehittää toisia. Vähiten tärkeäksi ominaisuudeksi eriikäiset arvioivat esimiehen suorituskyvyn, josta alimman arvion antoivat alle 35vuotiaat ja ylimmän arvion yli 54-vuotiaat. Iän kasvaessa suorituskyvyn arvostus
näyttää jonkin verran lisääntyvän.
Bayesilaiseen luokittelumalliin valikoitui neljä ikäryhmien välisiä eroja esiin
tuovaa ennustemuuttujaa (ns. erottelevat komponentit): läpinäkyvyys,
kannustavuus, kyky käynnistää muutoksia ja ryhmä- ja yhteistyötaito. Eri
ikäryhmien edustajien tunneälytaitojen tärkeyttä koskevissa vastauksissa
(kyselylomakkeen B-osa) oli bayesilaisen luokitteluanalyysin mukaan enemmän
samankaltaisuutta (14/18 komponenttia) kuin eroavaisuutta (4/18 komponenttia).
Ennustejakaumamalliin valikoituneista muuttujista esimiehen tärkeimmäksi
tunneälytaidoksi nousee esimiehen ryhmä- ja yhteistyötaito. 35-44-vuotiaista
vastaajista 95 prosenttia ja muidenkin ikäryhmien vastaajista 88-91 prosenttia
pitäisi ennustemallin mukaan tätä ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Kyky käynnistää muutoksia jää arvioidussa tärkeydessä selvästi jälkeen muista
ennustemallin muuttujista. Ikänsä ilmoittamatta jättäneet suhtautuvat muutosten
käynnistämiseen selvästi muita kriittisemmin.

Miten muut taustamuuttujat kuin ikä ovat yhteydessä tunneälytaitojen tärkeyttä
koskeviin arvioihin?
Analyysimenetelminä käytettiin tässäkin kahden ryhmän vertailun osalta MannWhitneyn U-testiä ja useamman kuin kahden ryhmän osalta Kruskall-Wallisin
testiä. Iän lisäksi tarkasteltiin vastaajien sukupuolen, koulutuksen, työsuhteen
luonteen, työtehtävän, toimialan ja työkokemuksen yhteyttä tunneälytaitojen
tärkeyttä koskeviin arvioihin.
Naisten ja miesten käsityksissä tunneälytaitojen tärkeydestä oli, toisin kuin oman
esimiehen tunneälytaitojen arvioissa, tilastollisesti merkitseviä, jopa erittäin
merkitseviä eroja. Naiset arvioivat tunneälytaitojen tärkeyden keskimäärin
esimiehiä korkeammalle. Läpinäkyvyydessä, empaattisuudessa ja taidossa
hallita konflikteja naisten ja miesten vastausten ero oli tilastollisesti erittäin
merkitsevä. Eri pohjakoulutuksen saaneista korkeimman arvion tunneälytaitojen
tärkeydestä antoivat useimpien kompetenssien kohdalla ylioppilastutkinnon
suorittaneet ja alimman arvion kansakoulun käyneet. Erot olivat pääosin
tilastollisesti erittäin merkitseviä. Kokonaan vailla ammatillista koulutusta olevat
henkilöt antoivat esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä keskimäärin alemmat
arviot kuin muut ammatillisen koulutuksen ryhmät.
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Esimiesten arviot olivat keskimäärin hieman työntekijöiden näkemysten
yläpuolella. Tilastollisesti merkitsevät erot koskivat kuitenkin vain kolmea
ominaisuutta: optimismia, itseluottamusta ja aloitteellisuutta. Niitä esimiehet
pitivät jonkin verran työntekijöitä tärkeämpinä tunneälytaitoina. Vakinaisten ja
määräaikaisten käsityksissä tunneälytaitojen tärkeydestä ei ollut tilastollisesti
merkitseviä eroja.
Eri toimialojen vastauskeskiarvojen erot olivat useimpien ominaisuuksien
kohdalla tilastollisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä. Korkeimman arvion
tunneälytaitojen tärkeydestä antoivat sivistystoimessa ja terveystoimessa
työskentelevät henkilöt, alimman arvion teknisen toimen henkilöstö.
Työkokemuksen osalta tarkasteltiin taustamuuttujina vastaajien työvuosia
nykyisessä tehtävässä, työelämässä yhteensä sekä työvuosia esimiestehtävissä.
Työvuodet nykyisessä tehtävässä eivät erotelleet vastaajaryhmiä merkittävästi
toisistaan. Kaikki ryhmät pitivät esimiehen tärkeimpinä tunneälytaitoina ryhmäja yhteistyötaitoa, kannustavuutta, taitoa hallita konflikteja, itsekontrollia ja
empaattisuutta. Alimman arvion näistä kompetensseista antoivat yli 20 vuotta
nykyisessä tehtävässään toimineet ja ylimmän arvion alle 5 vuotta nykyisessä
tehtävässään työskennelleet henkilöt.
Edellistäkin vähemmän oli eroa neljässä vastaajaryhmässä, jotka oli määritelty
työelämässä yhteensä palveltujen työvuosien pohjalta. Ainoa tilastollisesti
merkitsevä (p<.01) ero oli vähiten tärkeänä pidetyn suorituskyvyn vastauksissa.
Korkeimman arvion tämän tunneälytaidon tärkeydestä antoivat yli 30 vuotta
työelämässä palvelleet henkilöt.
Vastaajien työkokemus työelämässä korreloi positiivisesti iän kanssa.
”Työvuosia työelämässä” ja ”ikä” -muuttujien välistä korrelaatiota tarkasteltiin
sekä jatkuvana että kategorisoituna neljään luokkaan. Korrelaatioanalyysi osoitti,
että jatkuvien muuttujien välinen korrelaatio oli erittäin korkea, r = .90**.
”Työvuodet työelämässä” -muuttujan neljää ryhmää verrattiin neliluokkaisen
”ikä” -muuttujan kanssa. Myös tämä analyysi osoitti voimakasta positiivista
korrelaatiota muuttujien välillä, r = .77**.
Työkokemukseen liittyvänä taustamuuttujana olivat myös esimiestehtävissä
kertyneet työvuodet. Vastaajaryhmien käsityksissä oli nähtävissä joitakin eroja,
mutta niillä ei ollut ryhmien pienuuden vuoksi tilastollista merkitsevyyttä.
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5.4 Tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarve
ikäjohtamisessa
5.4.1 Kehittämistarpeen tarkastelu ikäryhmittäin
Kunta-alan esimiesten tunneälytaitojen kehittämistarvetta tarkasteltiin eri
ikäryhmien vastausten pohjalta Wilcoxonin merkkitestillä (Wilcoxon signed rank
test) ja kuiluanalyysillä. Kuiluanalyysi vertaa A-osan ja B-osan
vastauskeskiarvoja toisiinsa. Epäparametrinen Wilcoxonin merkkitesti ottaa
huomioon myös vastausten jakautumisen ja kertoo, onko vastauskeskiarvojen
välisillä eroilla tilastollista merkitsevyyttä.
Alle 35-vuotiaat
Taulukossa 27 on vertailtu alle 35-vuotiaiden vastaajien arvioita oman
esimiehensä tunneälytaidoista (A-osa) ja niiden tärkeydestä (B-osa). Kaikkien
tunneälytaitojen osalta on esitetty vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat
(SD). Taulukko osoittaa, että alle 35-vuotiaat ovat keskimäärin arvioineet
kaikkien tunneälytaitojen osalta oman esimiehensä osaamisen tunneälytaitojen
tärkeyttä heikommaksi. Nämä erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < .01) ja
erittäin merkitseviä (p < .001).
Wilcoxonin merkkitestin Z-arvosta voidaan päätellä, mitkä ovat niitä
tunneälytaitoja, joissa A- ja B-osien vastaukset eroavat eniten toisistaan.
Vastausjakaumien perustunnuslukuja tarkastelemalla varmistetaan tärkeimmät
kehittämisen kohteet. Eniten oppimis- ja kehittämistarvetta kuntaesimiehillä on
alle 35-vuotiaiden vastausten perusteella taidossa hallita konflikteja (Z = -9.771),
ryhmä- ja yhteistyötaidossa (Z = -9.604), kannustavuudessa (Z = -9.567),
empaattisuudessa (Z = -8.297), kyvyssä kehittää toisia (Z = -8.022) ja
itsekontrollissa (Z = -7.992).
Wilcoxonin merkkitestiin liittyvät perustunnusluvut ilmoittavat vastausten
jakautumisen kolmeen ryhmään: 1) arvio tunneälytaitojen tärkeydestä on alempi
kuin arvio oman esimiehen tunneälytaidoista (negative ranks), 2) arvio
tunneälytaitojen tärkeydestä on korkeampi kuin arvio oman esimiehen
tunneälytaidoista (positive ranks) ja 3) arviot oman esimiehen tunneälytaidoista
ja niiden tärkeydestä ovat yhtä suuria (ties). Z-arvot määrittyvät näiden
jakaumien perusteella. Esimerkiksi 75 prosenttia alle 35-vuotiaista arvioi
esimiehensä taidon hallita konflikteja heikommaksi kuin kyseisen tunneälytaidon
tärkeyden. Vain 5,8 prosenttia oli sitä mieltä, että oman esimiehen taito hallita
konflikteja on parempi kuin sen tärkeys. (ks. Metsämuuronen 2005, 957-968.)
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Taulukko 27. Alle 35-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidoista (A) ja
niiden tärkeydestä(B)

Alle 35-vuotiaat
n = 173
Omien tunteiden tiedostaminen
Hyvä itsetuntemus
Itseluottamus
Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Sopeutumiskyky
Suorituskyky
Aloitteellisuus
Optimismi
Empaattisuus
Organisaatiotuntemus
Palvelualttius
Kannustavuus
Vaikutusvalta
Kyky kehittää toisia
Kyky käynnistää muutoksia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito

A

B

M

SD

M

SD

Z

p

3,4
3,4
3,5
3,4
3,3
3,4
3,3
3,4
3,5
3,4
3,6
3,6
3,2
3,3
3,2
3,3
3,0
3,2

0,951
1,000
0,884
1,037
0,975
0,906
0,875
0,981
0,978
1,087
0,933
1,034
1,080
0,944
1,039
1,008
1,036
1,070

3,8
4,2
4,0
4,4
4,0
4,1
3,5
4,0
3,9
4,4
4,0
4,2
4,5
3,9
4,2
4,0
4,5
4,6

0,767
0,805
0,896
0,771
0,790
0,762
0,867
0,781
0,785
0,800
0,885
0,843
0,789
0,815
0,883
0,850
0,751
0,703

-5,089
-7,137
-5,766
-7,992
-6,502
-7,415
-2,652
-6,406
-4,875
-8,297
-3,811
-5,606
-9,567
-6,284
-8,022
-7,297
-9,771
-9,604

***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
Kuiluanalyysissä verrattiin A-osan ja B-osan vastauskeskiarvoja toisiinsa.
Nykytilan (A-osa) ja tärkeyden (B-osa) erotusta kutsutaan kuiluksi, joka
kuvastaa kyseisen tunneälytaidon oppimis- ja kehittämistarvetta. Alle 35vuotiaiden vastauksista kuiluanalyysi tuotti vastaavat tulokset kuin Wilcoxonin
merkkitesti. Suurin oppimis- ja kehittämistarve (kuilu) kunta-alan esimiehillä on
taidossa hallita konflikteja (-1.5), ryhmä- ja yhteistyötaidossa (-1.4) ja
kannustavuudessa (-1.3). Seuraavina tulevat itsekontrolli (-1.0), empaattisuus (1.0) ja kyky kehittää toisia (-1.0). Esimiehen suorituskyvyssä (-0.2) ei nuorin
ikäryhmä nähnyt juuri lainkaan kehittämisen tarvetta.
35–44-vuotiaat
Taulukossa 28 on vertailtu 35-44-vuotiaiden vastaajien arvioita oman
esimiehensä tunneälytaidoista (A-osa) ja niiden tärkeydestä (B-osa).
Tunneälytaitojen osalta on esitetty vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat
(SD). Taulukko osoittaa, että 35-44-vuotiaat ovat arvioineet oman esimiehensä
tunneälytaidot keskimäärin alemmalle tasolle kuin niiden tärkeyden. Erot ovat
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001).
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Taulukko 28. 35-44-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidoista (A) ja
niiden tärkeydestä(B)

35-44-vuotiaat
n = 301
Omien tunteiden tiedostaminen
Hyvä itsetuntemus
Itseluottamus
Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Sopeutumiskyky
Suorituskyky
Aloitteellisuus
Optimismi
Empaattisuus
Organisaatiotuntemus
Palvelualttius
Kannustavuus
Vaikutusvalta
Kyky kehittää toisia
Kyky käynnistää muutoksia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito

A

B

M

SD

M

SD

Z

p

3,2
3,2
3,4
3,4
3,2
3,4
3,2
3,3
3,4
3,2
3,5
3,5
3,0
3,2
3,1
3,2
2,9
3,0

0,990
1,101
1,115
1,074
1,032
0,998
0,979
1,056
0,972
1,185
0,994
1,060
1,142
1,082
1,119
1,074
1,102
1,179

3,9
4,2
4,0
4,4
4,1
4,2
3,6
4,0
4,1
4,4
4,0
4,3
4,5
4,0
4,3
4,1
4,5
4,7

0,815
0,717
0,831
0,667
0,767
0,720
0,829
0,775
0,761
0,777
0,810
0,735
0,670
0,866
0,763
0,829
0,705
0,616

-8,531
-10,982
-6,776
-11,493
-10,787
-10,47
-4,645
-8,729
-8,476
-11,171
-7,57
-9,103
-12,912
-8,9
-12,045
-9,868
-13,539
-13,273

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

p < .05; ** p < .01; *** p < .001
35-44-vuotiaiden vastausten perusteella kuntaesimiehillä on eniten oppimis- ja
kehittämistarvetta taidossa hallita konflikteja (Z = -13.539), ryhmä- ja
yhteistyötaidossa (Z = -13.273), kannustavuudessa (Z = -12.912), kyvyssä
kehittää toisia (Z = -12.045), itsekontrollissa (Z = -11.493) ja empaattisuudessa
(Z = -11.171). Lähellä empaattisuutta on hyvä itsetuntemus (Z = -10.982).
Kuiluanalyysi tuotti 35-44-vuotiaiden vastauksista samansuuntaiset tulokset
kuin Wilcoxonin merkkitesti. Suurin oppimis- ja kehittämistarve (kuilu) kuntaalan esimiehillä on tämänkin ikäryhmän vastausten perusteella ryhmä- ja
yhteistyötaidossa
(-1.7),
taidossa
hallita
konflikteja (-1.6)
sekä
kannustavuudessa (-1.5). Näiden jälkeen tulevat empaattisuus (-1.2), kyky
kehittää toisia (-1.2), hyvä itsetuntemus (-1.0) ja itsekontrolli (-1.0).
45–54-vuotiaat
Taulukossa 29 on vertailtu 45-54-vuotiaiden vastaajien arvioita oman
esimiehensä tunneälytaidoista (A-osa) ja niiden tärkeydestä (B-osa).
Tunneälytaitojen osalta on esitetty vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat
(SD).
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Taulukko 29. 45-54-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidoista (A) ja
niiden tärkeydestä (B)

45-54-vuotiaat
n = 459
Omien tunteiden tiedostaminen
Hyvä itsetuntemus
Itseluottamus
Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Sopeutumiskyky
Suorituskyky
Aloitteellisuus
Optimismi
Empaattisuus
Organisaatiotuntemus
Palvelualttius
Kannustavuus
Vaikutusvalta
Kyky kehittää toisia
Kyky käynnistää muutoksia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito

A

B

M

SD

M

SD

Z

p

3,1
3,1
3,3
3,2
3,0
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,4
3,3
3,0
3,1
3,0
3,1
2,9
2,9

0,916
0,994
0,998
1,098
0,989
0,937
0,930
0,981
0,989
1,119
1,017
1,101
1,107
1,007
1,036
0,991
1,019
1,080

3,9
4,2
4,0
4,3
4,1
4,1
3,6
3,9
4,0
4,3
4,1
4,2
4,4
3,9
4,2
3,9
4,4
4,5

0,820
0,815
0,848
0,793
0,855
0,829
0,854
0,860
0,885
0,852
0,866
0,836
0,842
0,850
0,879
0,860
0,841
0,829

-12,423
-13,906
-10,277
-14,023
-14,292
-13,761
-6,561
-11,358
-11,096
-14,537
-11,139
-11,921
-15,368
-11,997
-14,576
-12,023
-16,06
-15,989

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

Taulukosta 29 näkyy, että 45-54-vuotiaat ovat arvioineet oman esimiehensä
tunneälytaidot keskimäärin alemmalle tasolle kuin niiden tärkeyden. Erot ovat
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001).
45-54-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidosta ja niiden tärkeydestä
osoittavat, että esimiehillä on eniten oppimis- ja kehittämistarvetta taidossa
hallita konflikteja (Z = -16.060), ryhmä- ja yhteistyötaidossa (Z = -15.989),
kannustavuudessa (Z = -15.368), kyvyssä kehittää toisia (Z = -14.576),
empaattisuudessa (Z = -14.537) ja läpinäkyvyydessä (Z = -14.292). Merkittävää
oppimis- ja kehittämistarvetta kohdistuu tämän ikäryhmän arvioissa myös
itsekontrolliin (Z = -14.023) ja hyvään itsetuntemukseen (Z = -13.906).
Kuiluanalyysi antoi 45-54-vuotiaiden vastauksista tässäkin samansuuntaiset
tulokset kuin Wilcoxonin merkkitesti. Suurin oppimis- ja kehittämistarve (kuilu)
kunta-alan esimiehillä on tämän ikäryhmän vastausten perusteella ryhmä- ja
yhteistyötaidossa
(-1.6),
taidossa
hallita
konflikteja (-1.5)
sekä
kannustavuudessa (-1.4). Seuraavina tulevat empaattisuus (-1.2), kyky kehittää
toisia (-1.2), hyvä itsetuntemus (-1.1), itsekontrolli (-1.1) ja läpinäkyvyys (-1.1).
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Yli 54-vuotiaat
Taulukossa 30 on vertailtu yli 54-vuotiaiden vastaajien arvioita oman
esimiehensä tunneälytaidoista (A-osa) ja niiden tärkeydestä (B-osa).
Tunneälytaitojen osalta on esitetty vastausten keskiarvot (M) ja keskihajonnat
(SD). Taulukko osoittaa, että yli 54-vuotiaat ovat arvioineet oman esimiehensä
tunneälytaidot kaikilta osin keskimäärin alemmalle tasolle kuin niiden tärkeyden.
Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < .001).
Yli 54-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidosta ja niiden tärkeydestä
osoittavat, että esimiehillä on eniten oppimis- ja kehittämistarvetta ryhmä- ja
yhteistyötaidossa (Z = -11.133), taidossa hallita konflikteja (Z = -11.033),
kannustavuudessa (Z = -10.872), kyvyssä kehittää toisia (Z = -10.460),
läpinäkyvyydessä (Z = -10.155) ja itsekontrollissa (Z = -9.637).
Taulukko 30. Yli 54-vuotiaiden arviot oman esimiehen tunneälytaidoista (A) ja
niiden tärkeydestä (B)

Yli 54-vuotiaat
n = 230
Omien tunteiden tiedostaminen
Hyvä itsetuntemus
Itseluottamus
Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Sopeutumiskyky
Suorituskyky
Aloitteellisuus
Optimismi
Empaattisuus
Organisaatiotuntemus
Palvelualttius
Kannustavuus
Vaikutusvalta
Kyky kehittää toisia
Kyky käynnistää muutoksia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito

A
M

SD

M

SD

Z

p

3,2
3,2
3,5
3,3
3,1
3,3
3,4
3,4
3,4
3,2
3,4
3,5
3,0
3,2
3,0
3,3
3,0
3,1

0,848
0,915
0,961
0,986
0,888
0,953
0,935
0,908
0,832
1,043
0,877
1,021
1,045
0,918
0,956
0,962
0,952
1,060

3,9
4,1
4,0
4,2
4,1
4,2
3,8
4,0
4,1
4,2
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,3
4,5

0,817
0,784
0,819
0,788
0,765
0,713
0,791
0,820
0,727
0,801
0,837
0,797
0,775
0,835
0,775
0,797
0,826
0,776

-7,357
-9,046
-6,086
-9,637
-10,155
-9,319
-5,176
-7,453
-8,067
-9,318
-7,531
-7,581
-10,872
-8,198
-10,46
-7,764
-11,033
-11,133

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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B

Kuiluanalyysin mukaan suurin oppimis- ja kehittämistarve (kuilu) kunta-alan
esimiehillä on vanhimman ikäryhmän vastausten perusteella ryhmä- ja
yhteistyötaidossa (-1.4), kannustavuudessa (-1.4) sekä taidossa hallita
konflikteja (-1.3). Näiden jälkeen tulevat kyky kehittää toisia (-1.2), empaattisuus
(-1.0) ja läpinäkyvyys (-1.0).
Ikänsä ilmoittamatta jättäneiden ryhmän (n = 127) kuiluanalyysin tulokset
vastasivat neljän luokitellun ikäryhmän tuloksia. Suurin kuilu (-1.6) oli ryhmä- ja
yhteistyötaidossa, kannustavuudessa ja taidossa hallita konflikteja. Seuraavaksi
suurin ero (-1.2) oman esimiehen tunneälytaitojen ja niiden tärkeyden välillä oli
empaattisuudella, läpinäkyvyydellä ja kyvyllä kehittää toisia. Itsekontrollin
osalta kuilu eli ero nykytilan ja tärkeyden välillä oli -1.0.

5.4.2 Yhteenvetoanalyysi eli synteesi
Yhteenvetoanalyysissä eli synteesissä selvitetään tutkimuksen päätavoitteen
mukaisesti ne tunneälytaidot, joihin kunta-alan esimiehillä kohdistuu
ikäjohtamisen
näkökulmasta
suurin
oppimisja
kehittämistarve.
Ikäryhmäkohtaisista Wilcoxonin merkkitestin ja kuiluanalyysin tuloksista
tehdään aluksi yhteenveto ja esitetään ne tunneälytaidot, joissa eri ikäryhmien
vastausten perusteella näyttäisi esimiehillä olevan eniten kehittämistarvetta. Sen
jälkeen tarkastellaan kaikkien vastaajien (N = 1290) osalta A-osan (oma esimies)
ja B-osan (tunneälytaitojen tärkeys) vastauskeskiarvoja kuiluanalyysin avulla ja
tehdään eri ikäryhmien ja koko aineiston tutkimustuloksista synteesi.
Kun ikäryhmäkohtaiset Wilcoxonin merkkitestin ja kuiluanalyysin tulokset
(kuilu vähintään -1.0) yhdistetään, koskee suurin oppimis- ja kehittämistarve
seuraavia esimiehen tunneälytaitoja:
•
•

•

•

Alle 35-vuotiaat: taito hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaito,
kannustavuus, empaattisuus, kyky kehittää toisia ja itsekontrolli
35-44-vuotiaat: taito hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaito,
kannustavuus, kyky kehittää toisia, itsekontrolli, empaattisuus ja hyvä
itsetuntemus
45-54-vuotiaat: taito hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaito,
kannustavuus, kyky kehittää toisia, empaattisuus, läpinäkyvyys,
itsekontrolli ja hyvä itsetuntemus
Yli 54-vuotiaat: ryhmä- ja yhteistyötaito, taito hallita konflikteja,
kannustavuus, kyky kehittää toisia, läpinäkyvyys, itsekontrolli ja
empaattisuus
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Kaikille ikäryhmille yhteisiä tunneälytaitoja, joiden oppimis- ja kehittämistarve
on kunta-alan esimiehillä suuri, ovat taito hallita konflikteja, ryhmä- ja
yhteistyötaito, kannustavuus, kyky kehittää toisia, empaattisuus ja itsekontrolli.
35-44-vuotiaiden ja 45-54-vuotiaiden ryhmissä tunneälytaitoihin, joihin liittyy
merkittävää kehittämistarvetta, kuului myös hyvä itsetuntemus. Kahden
vanhimman ikäryhmän, 45-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden osalta oli
nähtävissä merkittävää kehittämistarvetta myös esimiesten läpinäkyvyydessä.
Taulukossa 31 on vertailtu kaikkien tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden
(mukana myös ikänsä ilmoittamatta jättäneet) arvioita oman esimiehen
tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä. Luvut ovat vastausten keskiarvoja.
Suurin ero (kuilu) esimiehen tunneälytaitojen ja niiden tärkeyden välillä on
ryhmä- ja yhteistyötaidossa, taidossa hallita konflikteja ja kannustavuudessa.
Nämä kolme ihmissuhdejohtamisen osa-alueelle sijoittuvaa ominaisuutta, joihin
kohdistuu kuiluanalyysin pohjalta suurin oppimis- ja kehittämistarve, on arvioitu
myös tunneälytaidoista tärkeimmiksi. Kuiluanalyysillä tarkasteltuna muita
tärkeitä kehittämiskohteita (kuilu vähintään -1.0) ovat kyky kehittää toisia,
empaattisuus, itsekontrolli, hyvä itsetuntemus ja läpinäkyvyys.

Taulukko 31. Oman esimiehen tunneälytaitojen ja niiden tärkeyden vertailu

Kaikki vastaajat
N = 1290
Omien tunteiden tiedostaminen
Hyvä itsetuntemus
Itseluottamus
Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Sopeutumiskyky
Suorituskyky
Aloitteellisuus
Optimismi
Empaattisuus
Organisaatiotuntemus
Palvelualttius
Kannustavuus
Vaikutusvalta
Kyky kehittää toisia
Kyky käynnistää muutoksia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito
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Oma esimies

Tärkeys

Kuilu

3,2
3,2
3,4
3,3
3,1
3,3
3,2
3,3
3,4
3,2
3,4
3,4
3,0
3,2
3,0
3,2
2,9
3,0

3,8
4,2
4,0
4,3
4,1
4,2
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

-0,6
-1,0
-0,6
-1,0
-1,0
-0,9
-0,4
-0,6
-0,6
-1,1
-0,6
-0,8
-1,4
-0,7
-1,2
-0,8
-1,5
-1,5

Seuraava kuilukuvio (kuvio 20) antaa kokonaiskuvan tunneälytaitojen
arvioidusta tärkeydestä ja oppimis- ja kehittämistarpeesta kaikkien vastausten
pohjalta. Kuvioon on sijoitettu kuilumuuttujan lisäksi tunneälytaitojen tärkeys ja
palkit on lajiteltu tärkeyden mukaiseen järjestykseen. Kuviossa ylimpänä ovat
tärkeimmiksi arvioidut tunneälytaidot, oikealla niiden keskiarvoja kuvaavat
palkit ja vasemmalla kuilut, jotka kuvaavat eroa nykytilaan eli oman esimiehen
tunneälytaitoihin. (ks. Manninen 2004, 62.) Kuilukuviossa sopeutumiskyky ja
palvelualttius sijoittuvat arvioidussa tärkeydessä läpinäkyvyyden edelle, mutta
niiden oppimis- ja kehittämistarvetta kuvaava kuilu jää hieman pienemmäksi.

Ryhmä- ja
yhteistyötaito
Kannustavuus
Taito hallita
konflikteja
Itsekontrolli

-1,5

4,5

-1,4

4,4

-1,5

4,4

-1,0

4,3

Empaattisuus

-1,1

4,3

Kyky kehittää toisia

-1,2

4,2

-0,8

Palvelualttius

4,2

Hyvä itsetuntemus

-1,0

4,2

Sopeutumiskyky

-0,9

4,2

Kuilu

Läpinäkyvyys

-1,0

4,1

Tärkeys

Organisaatiotuntemus

-0,6

4,0

Optimismi

-0,7

4,0

Itseluottamus
Kyky käynnistää
muutoksia
Aloittee llisuus

-0,6

4,0

Vaikutusvalta
Omien tunte iden
tiedostaminen
Suorituskyky

-0,8

4,0

-0,7

3,9

-0,8

3,9

-0,7

3,8

-0,4

-2

-1

0

3,6

1

2

3

4

5

k
Kuvio 20. Kuilukuvio: tunneälytaitojen arvioitu tärkeys ja ero nykytilaan (kuilu)

Kaikkien vastaajien (N = 1290) arvioista tehdyn kuiluanalyysin tulokset
vastaavat
ikäryhmäkohtaista
yhteenvetoa
esimiesten
tärkeimmistä
tunneälytaidoista ja tunneälytaitojen kehittämistarpeesta.
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Taulukon 32 yhteenvedossa on esitetty osa-alueittain (Goleman ym. 2002) ne
kahdeksan tunneälytaitoa, joiden osalta kunta-alan esimiesten oppimis- ja
kehittämistarve on eri-ikäisen henkilöstön johtamisessa tämän tutkimuksen
perusteella kaikkein suurin.

Taulukko 32. Tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarve ikäjohtamisessa

Osa-alue
I Itsetietoisuus

Tunneälytaito
Hyvä itsetuntemus

Ikäryhmä
35-44- ja 45-54-vuotiaat

II Oman toiminnan
johtaminen
III Sosiaalinen tietoisuus

Itsekontrolli
Läpinäkyvyys
Empaattisuus

Kaikki ikäryhmät
45-54- ja yli 54-vuotiaat
Kaikki ikäryhmät

IV Ihmissuhdejohtaminen

Kannustavuus
Kyky kehittää toisia
Taito hallita konflikteja
Ryhmä- ja yhteistyötaito

Kaikki ikäryhmät
Kaikki ikäryhmät
Kaikki ikäryhmät
Kaikki ikäryhmät

Henkilökohtaisten (intrapersoonallisten) kompetenssien osalta suurin oppimis- ja
kehittämistarve koskee kolmea tunneälytaitoa. Itsetietoisuuden osa-alueella
eniten kehitettävää on erityisesti kahden keskimmäisen ikäryhmän arvioiden
perusteella esimiehen itsetuntemuksessa. Oman toiminnan johtamisen osaalueella kuntaesimiesten olisi kehitettävä omien tunteidensa hallintaa eli
itsekontrollia sekä läpinäkyvyyttä, jonka vanhimmat ikäryhmät näkivät kuuluvan
esimiehensä heikoimpiin tunneälytaitoihin.
Sosiaalisten (interpersoonallisten) kompetenssien ja erityisesti sen
ihmissuhdejohtamisen
alueelle
kohdistuu
kuntaesimiehillä
keskeisin
tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarve, josta eri ikäryhmät olivat hyvin
yksimielisiä. Ryhmä- ja yhteistyötaito, taito hallita konflikteja ja kannustavuus
ovat kunta-alan henkilöstön vastauksissa kolme esimiehen tärkeintä
tunneälytaitoa ja myös oman esimiehen kolme heikointa tunneälytaitoa.
Kehittämiskohteena niitä täydentää esimiehen heikoimpiin tunneälytaitoihin
kuuluva kyky kehittää toisia. Sosiaalisen tietoisuuden osa-alueella tärkeimpänä
kehittämiskohteena nousee esiin eläytymiskyky eli empaattisuus.
Tarkastelen
näiden
tunneälytaitojen
keskeistä
merkitystä
hyvässä
ikäjohtamisessa ja henkilöstöjohtamisessa tämän tutkimuksen pohdintaosassa
(luku 6).
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5.5 Tunneälytaitojen verkkomalli
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että bayesilainen analyysi tarjoaa
mielekkään
ei-parametrisen
tilastollisen
vaihtoehdon
perinteisille
analyysimenetelmille tarkasteltaessa havaittujen muuttujien välisiä suhteita tai
ryhmien välisiä eroja (Nokelainen & Ruohotie 2006, 66). Bayesilaisen
riippuvuussuhdemallinnuksen (BDM) avulla vastataan tämän tutkimuksen
neljänteen tutkimuskysymykseen: Miten kunta-alan henkilöstön arvioimat
esimiehen tunneälytaidot ovat yhteydessä toisiinsa?
Tutkimusaineiston analysoinnissa selvitettiin muuttujien (18 tunneälytaitoa)
välisiä riippuvuussuhteita sekä ikäryhmittäin että kaikkien vastaajien osalta.
Bayes-verkkomallit tuotettiin sekä oman esimiehen tunneälytaitoja koskevien
arvioiden (kyselylomakkeen A-osa) että tunneälytaitojen tärkeyttä
(kyselylomakkeen B-osa) koskevien arvioiden pohjalta. Yhdistetyssä aineistossa
(N = 1290) kaikki muuttujien väliset vaikutussuhteet olivat mallien kannalta yhtä
merkityksellisiä. Ikäryhmittäiset Bayes-verkot olivat niin ikään yhtenäisiä ja
moniulotteisia, mutta niissä oli myös muita kuin mustia kaaria (nuolia) eli
evidenssiä ei ollut tarpeeksi mallin kannalta äärettömän tärkeän vaikutussuhteen
toteamiseen. Siksi niitä ei tarkastella lähemmin tässä yhteydessä.
Oman esimiehen tunneälytaitojen verkkomalli
Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus (BDM) tuotti kunta-alan henkilöstön
arvioimista oman esimiehen tunneälytaidoista yhtenäisen, kaksiulotteisen mallin,
jossa ovat mukana kaikki arvioinnin kohteena olleet kahdeksantoista tunneälyn
kompetenssia (kuvio 21). Muuttujien väliset vaikutussuhteet olivat yhtä
voimakkaita (mustat nuolet) osoittaen muuttujien samanarvoista panosta mallin
muodostumisessa. Tulos tuki olettamusta mallin sisältämien kompetenssien
hyödyllisyydestä ja osoitti myös, että Golemanin ym. (2002) malli esimiehen ja
johtajan tunneälytaidoista toimii käytännössä ja tämän tutkimuksen empiirisessä
aineistossa.
Kaksiulotteinen malli jakautuu kahteen isompaan kokonaisuuteen:
henkilökohtaisiin
tunneälytaitoihin
ja
sosiaalisiin
tunneälytaitoihin.
Henkilökohtaiset tunneälytaidot sisältävät pääosin itsetietoisuuden ja oman
toiminnan johtamisen kompetenssit ja sosiaaliset taidot sosiaalisen tietoisuuden
ja ihmissuhdejohtamisen kompetenssit. Golemanin ym. (2002) mallista poiketen
organisaatiotuntemus (a11) ja kyky käynnistää muutoksia (a16) sijoittuvat
mallissa henkilökohtaisten tunneälytaitojen puolelle ja optimismi (a09)
sosiaalisten taitojen puolelle.
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Itsetietoisuus ja
oman toiminnan
johtaminen

Sosiaalinen
tietoisuus ja
ihmissuhdejohtaminen
a01

a02

a05

a04

a03

a10

a06

a08

a07

a17

a18

a11

a16

a09

a13

a14

a12

a15

a01

Omien tunteiden tiedostaminen

a02

Hyvä itsetuntemus

a03

Itseluottamus

a04

Itsekontrolli

a05

Läpinäkyvyys

a06

Sopeutumiskyky

a07

Suorituskyky

a08

Aloitteellisuus

a09

Optimismi

a10

Empaattisuus

a11

Organisaatiotuntemus

a12

Palvelualttius

a13

Kannustavuus

a14

Vaikutusvalta

a15

Kyky kehittää toisia

a16

Kyky käynnistää muutoksia

a17

Taito hallita konflikteja

a18

Ryhmä- ja yhteistyötaito

Kuvio 21. Oman esimiehen tunneälytaitojen verkkomalli
Tämän verkkomallin lähtökohtasolmuna voidaan pitää omien tunteiden
tiedostamista, joka liittyy hyvään itsetuntemukseen ja empaattisuuteen. Hyvä
itsetuntemus on perustana oman toiminnan johtamiselle ja empaattisuus
ihmissuhdejohtamiselle. Vastaavaan tulokseen ovat tulleet tutkimuksissaan
Boyatzis, Jacobs ja Goleman (Goleman 2001b,5). Heidän mukaansa omien
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tunteiden tiedostaminen on välttämätön edellytys tehokkaalle oman toiminnan
johtamiselle. Hyvä ihmissuhdejohtaminen edellyttää puolestaan hyvää oman
toiminnan johtamista ja empaattisuutta, jotka kumpikin perustuvat hyvään
itsetuntemukseen.
Hyvä itsetuntemus kytkeytyy oman esimiehen tunneälytaitojen verkkomallissa
välittömästi oman toiminnan johtamisen kompetensseihin, läpinäkyvyyteen ja
sopeutumiskykyyn sekä välillisesti itsekontrolliin, aloitteellisuuteen ja
suorituskykyyn. Sopeutumiskyky on yhteydessä myös sosiaalisen tietoisuuden
osa-alueen organisaatiotuntemukseen. Mallia tulkittaessa on syytä muistaa, että
kahden solmun välillä oleva kaari (nuoli) ilmaisee tilastollista
riippuvuussuhdetta, jonka suuntaa ei tiedetä (Nokelainen 2005).
Itseluottamuksesta, suorituskyvystä, aloitteellisuudesta ja kyvystä käynnistää
muutoksia voitaisiin muodostaa muutoksen johtamiseen liittyvä alaklusteri.
Vastaava klusteri on löydettävissä Nokelaisen ja Ruohotien (2006, 68)
tutkimuksesta, jossa suomalaisen teollisuusyrityksen työntekijät arvioivat
esimiestensä tunneälytaitoja Golemanin ym. (2002) mallin pohjalta. Nokelaisen
ja Ruohotien riippuvuussuhdemallissa nämä neljä kompetenssia olivat
yhteydessä ihmissuhdejohtamisen osa-alueeseen. Kuvion 21 verkkomallissa
muutosten käynnistäminen näyttää perustuvan ensisijaisesti henkilökohtaisiin
tunneälytaitoihin: hyvään itsetietoisuuteen ja oman toiminnan johtamiseen, joita
täydentää organisaatiotuntemus.
Taito hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaito ja kannustavuus, jotka kuntaalan henkilöstö koki esimiehen heikoimmiksi tunneälytaidoiksi, muodostavat
kuvatussa Bayes-verkossa ihmissuhdejohtamisen osa-alueen rungon. Ryhmä- ja
yhteistyötaitoon ovat yhteydessä myös esimiehen optimismi ja vaikutusvalta ja
kannustavuuteen palvelualttius sekä kyky kehittää toisia. Onnistunut
ihmissuhdejohtaminen edellyttää sosiaalista tietoisuutta. Empaattisuus ja sen
lisäksi myös palvelualttius muodostavat tässä mallissa perustan ihmisten
johtamiselle. (vrt. Goleman 2001b; Goleman ym. 2002)
Nokelainen ja Tirri (2007, 424-438) tutkivat suomalaisten opettajien käsityksiä
esimiestensä tunneälytaidoista 51-kohtaisen ELQ-mittarin (Emotional
Leadership Questionnaire) avulla. Mittari pohjautuu Golemanin ym. (2002)
tunneälymalliin ja sen sisältämiin kahdeksaantoista kompetenssiin. Myös heidän
tutkimuksensa Bayes-verkossa muodostivat emotionaalinen itsetietoisuus ja hyvä
itsetuntemus, osittain myös itseluottamus, oman klusterinsa. Oman toiminnan
johtamiseen liittyvät kompetenssit olivat optimismia lukuun ottamatta omana
ryhmänään. Itseluottamus, aloitteellisuus sekä suorituskyky olivat vaikutusvallan
kanssa läheisessä yhteydessä kykyyn käynnistää muutoksia. Empaattisuus oli
tässäkin mallissa lähtökohtana ihmissuhdejohtamiselle.
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Tunneälytaitojen ”ihanneprofiilin” verkkomalli
Aikaisemmat tutkimukset, joissa on käytetty analyysimenetelmänä bayesilaista
riippuvuussuhdemallinnusta (Nokelainen & Ruohotie 2006; Nokelainen & Tirri
2007), ovat mitanneet henkilöstön käsityksiä oman esimiehensä
tunneälytaidoista, eivät käsityksiä tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä
menestymiselle. Tässä tutkimuksessa selvitetään myös, minkälaiseksi
riippuvuussuhteiden verkoksi esimiehen tunneälytaidot mallintuvat niiden
arvioidun tärkeyden perusteella ja verrataan mallia nykytilan pohjalta tuotettuun
malliin. Syntynyttä Bayes-verkkoa (kuvio 22) voitaneen kutsua tunneälytaitojen
”ihanneprofiilin” verkkomalliksi, jos ihannetila määritellään henkilöstön
käsitykseksi esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä.
Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus (BDM) tuotti kunta-alan henkilöstön
vastauksista yhtenäisen, yksiulotteisen mallin, jossa ovat mukana kaikki
arvioinnin kohteena olleet kahdeksantoista tunneälyn kompetenssia (kuvio 22).
Muuttujien väliset vaikutussuhteet olivat tässäkin mallissa yhtä voimakkaita
(mustat nuolet) osoittaen muuttujien samanarvoista panosta mallin
muodostumisessa.
Oman esimiehen tunneälytaitoja koskevien arvioiden kaksiulotteinen Bayesverkko jakautui henkilökohtaisten ja sosiaalisten tunneälytaitojen muodostamiin
alueisiin. Tunneälytaitojen tärkeyteen perustuva yksiulotteinen malli jakaa
henkilökohtaiset emotionaalisen älykkyyden kompetenssit kahteen ryppääseen,
joiden väliin jää sosiaalisten taitojen kokonaisuus. Henkilökohtaisten taitojen
kaksi klusteria sisältävät läpinäkyvyyttä lukuun ottamatta kaikki Golemanin ym.
(2002) tunneälymallin itsetietoisuuden ja oman toiminnan johtamisen
kompetenssit ja sosiaalisten taitojen yhtenäinen alue sosiaalisen tietoisuuden ja
ihmissuhdejohtamisen kompetenssit.
Hyvä ihmissuhdejohtaminen edellyttää hyvää itsetietoisuutta ja oman toiminnan
johtamista ja hyvää sosiaalista tietoisuutta (Goleman 2001b; Goleman ym.
2002). Omien tunteiden tiedostaminen ja hyvä itsetuntemus verkkomallin
ylimmässä ja itseluottamus alimmassa klusterissa ovat kiinteässä yhteydessä
oman toiminnan johtamisen kompetensseihin; empaattisuus, palvelualttius ja
organisaatiotuntemus ihmissuhdejohtamisen kompetensseihin. Muistutettakoon
tässäkin, että kahden solmun välillä oleva nuoli ilmaisee tilastollista
riippuvuussuhdetta, mutta ei välttämättä sen suuntaa (Nokelainen 2005).
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Itseluottamus
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b05
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b06

Sopeutumiskyky

b07

Suorituskyky

b08

Aloitteellisuus

b09

Optimismi

b10

Empaattisuus

b11

Organisaatiotuntemus

b12

Palvelualttius

b13

Kannustavuus

b14

Vaikutusvalta

b15

Kyky kehittää toisia

b16

Kyky käynnistää muutoksia

a17

Taito hallita konflikteja

b18

Ryhmä- ja yhteistyötaito

Kuvio 22. Tunneälytaitojen ”ihanneprofiilin” verkkomalli
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Tunneälytaidot, jotka ovat kunta-alan henkilöstön mielestä tärkeimpiä ja joiden
oppimis- ja kehittämistarve on tämän tutkimuksen perusteella kunta-alan
esimiehillä kaikkein suurin, painottuvat mallin ylempään osaan. Omien tunteiden
tiedostamiseen perustuva hyvä itsetuntemus on lähtökohtana oman toiminnan
johtamiselle, sopeutumiskyky ja itsekontrolli ihmisten johtamiselle.
Läpinäkyvyys vaikuttaa ihmisten johtamiseen empaattisuuden kautta. Taito
hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteistyötaito ja kannustavuus ovat esimiehen
tärkeimmiksi arvioituja kompetensseja. Kannustavuus, vaikutusvalta ja
organisaatiotuntemus tukevat esimiehen kykyä kehittää henkilöstön osaamista.
Nykytilaa kuvaavassa Bayes-verkossa kyky käynnistää muutoksia liittyi
läheisesti esimiehen itseluottamukseen, aloitteellisuuteen ja suorituskykyyn.
”Ihannetilassa” muutosten käynnistämiskyky on nykytilan tapaan yhteydessä
esimiehen henkilökohtaisiin tunneälytaitoihin, mutta se on myös sidoksissa
esimiehen sosiaalisiin taitoihin, erityisesti kykyyn kehittää eri-ikäisen
henkilöstön osaamista. Viitalan (2005, 27-30) mukaan muutoksen johtaminen on
organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden osaamisen ja oppimisen johtamista.
Tunneälytaitojen ”ihanneprofiilin” verkkomalli perustuu kunta-alan henkilöstön
käsityksiin esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä. Yhtenäinen, yksiulotteinen
malli sisältää kaikki Golemanin ym. (2002) tunneälymallin kahdeksantoista
kompetenssia ja liittää ne vahvoilla sidoksilla toisiinsa. Mallin sisältämät eri
kompetenssien väliset vaikutussuhteet tukevat tämän tutkimuksen tulosta
esimiehen tärkeimmistä tunneälytaidoista, joita kehittämällä voidaan vastata
ikäjohtamisen ja myös muutoksen johtamisen haasteisiin kunta-alalla.
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6 TULOSTEN POHDINTA JA
JOHTOPÄÄTÖKSET

Vuodesta toiseen tutkimukset ovat osoittaneet henkilöstöjohtamisen olevan
suomalaisen yrityskulttuurin suurin haaste. Työpaikkojen kannustavuus,
innovatiivisuus ja ilmapiiri ovat heikentyneet ja stressi ja uupumus lisääntyneet.
Työpaikkojen huonon ilmapiirin nähdään johtuvan ennen kaikkea esimies- ja
johtamistaitojen puutteesta. Jatkuvan muutoksen keskellä esimiehet ja johtajat
tarvitsevat monia kompetensseja kuten hyvää itsetuntemusta ja kykyä johtaa
itseään sekä sosiaalisia taitoja ja ihmissuhdejohtamisen taitoja. Tunteet ja
esimiehen tunneälytaidot nousevat yhä tärkeämpään rooliin.
Työelämää kohtaa Suomessa suuri rakenteellinen muutos suurten ikäluokkien
siirtyessä eläkkeelle. Väestön ja työvoiman ikärakenteen nopea muutos on suuri
haaste sekä yksilöille, yrityksille että koko hyvinvointiyhteiskunnalle. Erityisen
suurena tämä haaste kohdistuu suuren murroksen keskellä olevalle
kuntasektorille: kolmasosa kuntien henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle
seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Kuntasektorin työntekijät myös kokevat
kiireen ja työn henkisen rasittavuuden lisääntyneen ja oman työkykynsä
heikentyneen muita sektoreita enemmän (Ylöstalo 2007).
Hallittuun kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseen ja henkilöstön ikärakenteen
ja määrän muutokseen tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista ja myös hyvää
ikäjohtamista. Ikäjohtaminen on osa yrityksen ja organisaation strategista
johtamista ja henkilöstöstrategiaa. Sen perustavoitteita ovat hyvinvoiva
työyhteisö
ja
tuloksellinen
toiminta.
Ikäjohtaminen
on
hyvää
henkilöstöjohtamista, jolla vaikutetaan henkilöstön osaamiseen, yhteistyöhön,
työmotivaatioon, työkykyyn ja jaksamiseen. Ikäjohtaminen arvostaa ja
hyödyntää erilaisuuden voimaa ja tekee siitä yrityksen kilpailu- ja
menestystekijän. (Ilmarinen 2005; Työterveyslaitos 2004.)
Ikäjohtamisen on usein ja virheellisesti ymmärretty kohdistuvan ainoastaan
ikääntyviin ja ikääntyneisiin henkilöihin. Ikäjohtamisessa on kuitenkin kysymys
kyvystä johtaa eri-ikäisiä ihmisiä ilman lukkiutuneita ja vääristyneitä
ennakkoasenteita. Tässä tutkimuksessa ikäjohtamisella tarkoitetaan työntekijän
iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioonottamista päivittäisjohtamisessa, työn
suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen työntekijä – ikään
katsomatta – voi kokea olevansa arvokas ja saavuttaa sekä henkilökohtaiset että
organisaation tavoitteet (ks. Ilmarinen ym. 2003; Ilmarinen 2005).
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Esimiehen tunneälytaidoilla ja johtamistyylillä on monien tutkimusten mukaan
merkittävä vaikutus organisaation ilmapiiriin sekä toiminnan tehokkuuteen ja
tuloksiin. Tämän tutkimuksen lähtökohtaoletuksena oli, että kunta-alan esimiehet
ja johtajat voivat edistää hyvää henkilöstöjohtamista ja ikäjohtamista
kehittämällä tunneälytaitojaan.
Tunneälytaitojen perusjäsentelyksi valittiin tässä tutkimuksessa Golemanin ym.
(2002) kompetenssipohjainen tunneälymalli. Emotionaalinen älykkyys eli
tunneäly tarkoittaa Golemanin (1998a; 2001a) mukaan kykyä havaita tunteita
sekä itsessä että muissa ja hallita tehokkaasti sekä omia että ihmissuhteisiin
liittyviä tunnetiloja. Tunneälytaito on tunneälyyn perustuva kyky tunnistaa,
ymmärtää ja käyttää itseä ja muita koskevaa tunneinformaatiota tavalla, joka
johtaa tehokkaisiin ja korkeatasoisiin työsuorituksiin (Boyatzis & Sala 2004).
Tutkimuksen tavoitteiden kannalta on keskeistä, että tunneälytaitoja voi jokainen
esimies oppia ja kehittää (ks. Ballou ym. 1999; Boyatzis 1994; 2000; 2006).
Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joiden
oppimis- ja kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä ikäjohtamisen
näkökulmasta kaikkein suurin. Tutkimuksessa analysoitiin myös, millainen rooli
tunneälytaidoilla on hyvässä esimiestyössä, millaisia ovat tutkimuskohteena
olevien kuntaorganisaatioiden esimiesten tämänhetkiset tunneälytaidot ja kuinka
tärkeinä kunta-alan henkilöstö niitä pitää. Tutkimusprosessin päätteeksi
tarkasteltiin, miten arvioidut esimiesten tunneälytaidot ovat yhteydessä toisiinsa
ja millaisiksi riippuvuussuhteiden verkoiksi ne mallintuvat.
Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset metodologisella ja metodisella
triangulaatiolla. Kuntaesimiesten teemakirjoitelmat (N = 38) hyvän esimiehen
ominaisuuksista toimivat lomakekyselyn kvalitatiivisena esitutkimusaineistona.
Kvantitatiivisella survey-tutkimuksella (N = 1290) kartoitettiin eri-ikäisten ja eri
toimialoja edustavan kuntahenkilöstön käsityksiä oman esimiehen
tunneälytaidoista ja tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä menestymiselle.
Kyselylomakkeen pohjana oli Ruohotien (2005c) kehittämä ja testaama
johtamisen
tunneälykkyyden
mittausinstrumentti
LCCQ
(Leadership
Competencies and Characteristics Questionnaire), joka perustuu Golemanin ym.
(2002) tunneälymalliin.
Tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia voidaan pitää hyvänä. Kvalitatiivisten
teemakirjoitelmien osalta reliabiliteetti ja validiteetti perustuvat tietojenkeruun ja
analysoinnin tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Kvantitatiivisen kyselytutkimuksen
kohdejoukko oli laaja ja vastausprosentti tutkimuksen tavoitteiden kannalta
riittävä. Vastaajat edustivat monipuolisesti eri kuntaorganisaatioita, toimialoja ja
ikäryhmiä ja heidän keski-ikänsä vastasi kunta-alalla työskentelevän henkilöstön
keski-ikää. Tutkimustulosten yleistettävyyttä kunta-alalla voidaan pitää koko
aineiston ja ikäryhmäkohtaisen tarkastelun osalta hyvänä. (ks. luku 4.4)
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Millaisiksi kunta-alan esimiehet kuvaavat hyvän esimiehen ominaisuuksia?
Kuntaesimiesten
teemakirjoitelmissa
korostuivat
hyvän
esimiehen
ominaisuuksina tunneälytaidot, erityisesti ihmissuhdejohtamisen taidot. Ryhmäja yhteistyötaito, läpinäkyvyys, kannustavuus, empatia ja kyky kehittää toisia
olivat kompetensseja, joihin liittyviä erilaisia ilmauksia ja sanoja näkyi
esimiesten pohdinnoissa selvästi eniten. Hyvällä esimiehellä on kaikkien
kirjoittajien mielestä hyvät ryhmä- ja yhteistyötaidot. Hyvä esimies on yhteistyöja vuorovaikutustaitoinen, luo ryhmähenkeä, tarjoaa osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnioittaa ja arvostaa henkilöstöään.
Hyvää esimiestä kuvataan tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi, luotettavaksi,
rehelliseksi ja avoimeksi. Hän on kannustava, innostava ja motivoiva, huomioi
ja hyväksyy erilaisuuden ja on empaattinen ja hyvä kuuntelija. Hyvä esimies
auttaa henkilöstöään kehittymään, hyödyntää erilaisuutta ja antaa kannustavaa ja
rakentavaa palautetta. Suurin osa kirjoittajista näki hyvän esimiestoiminnan
perustuvan hyvään itsetuntemukseen.
Hyvän esimiehen muista kompetensseista arvostettiin teemakirjoitelmissa eniten
delegointikykyä ja organisointikykyä. Kirjoittajien enemmistö toi hyvän
esimiehen ominaisuuksina esiin myös päätöksentekotaidon, vastuunkantokyvyn
ja ammatin edellyttämän substanssiosaamisen. Hyvä esimies jakaa työtä,
vastuuta ja valtuuksia, luottaa alaisiin, organisoi työtehtäviä, ohjaa toimintaa ja
hallitsee kokonaisuuksia. Hänellä on taito tehdä päätöksiä, hän on vastuunkantaja
ja hänellä on hyvä oman alansa ammattitaito.
Kolme neljäsosaa eli 75 prosenttia kaikista hyvän esimiehen kuvauksista liittyi
tunneälyn kompetensseihin. Tutkimuksen tulos on samansuuntainen monien
kansainvälisten tutkimusten kanssa. Niiden mukaan jopa 85-90 prosenttia
kompetensseista, jotka erottavat huippujohtajat keskinkertaisista johtajista, on
tunneälypohjaisia (ks. Boyatzis & McKee 2005; Goleman 1998b; 2001a; Watkin
2000). Mitä ylemmällä tasolla johtaja tai esimies työskentelee, sitä suurempi on
tutkimusten mukaan tunneälytaitojen yhteys toiminnan tuloksiin (Goleman ym.
2002). Tässä tutkimuksessa teemakirjoitelmien kirjoittajat olivat pääosin
kuntasektorin eri toimialoilla työskenteleviä lähiesimiehiä.
Teemakirjoitelmien
tekstit
kuvasivat
hyvin
sitä
todellisuutta
ja
merkitysmaailmaa, jossa kunta-alan esimiehet elävät. Pohdinnoista kävi ilmi,
minkälaisia johtamiskompetensseja eri kuntaorganisaatioiden ja toimialojen
esimiehet pitävät tärkeinä jatkuvan muutoksen keskellä. Sisällönanalyysin
tulokset vahvistivat ymmärrystäni tunneälytaitojen keskeisestä merkityksestä
kunta-alan esimiestyössä. Teemakirjoitelmien alustava analysointi, jossa vertasin
aineistosta löytämiäni tunneälytaitoja Golemanin ym. (2002) ja Bar-Onin (2000)
tunneälymalleihin, tuki myös tutkimukseni kompetenssipohjaista teoria- ja
mittarivalintaa. Golemanin ym. (2002) tunneälymallin kaikki 18 tunneälyn
johtamiskompetenssia nousivat esiin jo teemakirjoitelmista.
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Millaisiksi kunta-alan henkilöstö arvioi oman esimiehensä tunneälytaidot ja
tunneälytaitojen tärkeyden esimiestyössä menestymiselle?
Lomakekyselyssä kuntaorganisaatioiden henkilöstö arvioi oman esimiehensä
tunneälytaidot miltei kaikilta osin keskitasolle tai hieman sen yläpuolelle.
Parhaimpina oman esimiehen tunneälytaitoina pidettiin organisaatiotuntemusta,
palvelualttiutta, itseluottamusta ja optimismia. Heikoimmiksi kuntaesimiesten
ominaisuuksiksi arvioitiin taito hallita konflikteja, kannustavuus, ryhmä- ja
yhteistyötaito sekä kyky kehittää toisia. Heikoimmiksi arvioidut tunneälytaidot
sijoittuvat ihmissuhdejohtamisen osa-alueelle.
Kuntahenkilöstö piti kaikkia arvioitavia esimiehen tunneälytaitoja vähintään
melko tärkeinä tai tärkeinä. Tärkeimmiksi esimiehen tunneälytaidoiksi nähtiin
ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, taito hallita konflikteja, itsekontrolli ja
empaattisuus. Vähiten tärkeinä esimiehen tunneälytaitoina pidettiin
suorituskykyä ja omien tunteiden tiedostamista.
Kyselytutkimuksen vastauksissa näkyy ihmissuhdetaitojen suuri merkitys kuntaalan henkilöstön johtamisessa ja esimiestyössä. Ryhmä- ja yhteistyötaito, taito
hallita konflikteja ja kannustavuus ovat tämän tutkimuksen mukaan
kuntaesimiesten kolme heikointa, mutta myös kolme tärkeintä tunneälytaitoa.
Ihmisten johtamistaitojen kehittäminen on eri tutkimusten mukaan kuntien
esimiestyön suurimpia haasteita henkilöstövoimavarojen hallinnassa ja
muutoksen johtamisessa (mm. Koivuniemi 2004; Stenvall ym. 2007).
Vastaavia tutkimustuloksia on saatu myös kunta-alan ulkopuolelta. Esimerkiksi
Nokelaisen ja Ruohotien (2006) tutkimuksessa suomalaisen teollisuusyrityksen
työntekijät (n = 296) kokivat esimiesten heikoimmaksi tunneälyn osa-alueeksi
ihmissuhdejohtamisen. Siihen liittyvistä kompetensseista saivat keskimääräistä
alemmat arviot kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja ja kannustavuus.
Keskimääräistä heikompina pidettyjä esimiehen tunneälytaitoja olivat myös
emotionaalinen itsetietoisuus ja empaattisuus. Tutkimuksessa ei arvioitu
tunneälytaitojen tärkeyttä.
Tämän tutkimuksen johdanto-osassa kerroin jo monista samantyyppisistä
tutkimustuloksista. Keskuskauppakamarin (2006) tekemä selvitys osoitti
henkilöstöjohtamisen olevan suomalaisen yrityskulttuurin suurin haaste.
Sosiaalija
terveysministeriön
(2007)
järjestämässä
”työelämän
kansanäänestyksessä” 90 prosenttia vastaajista laittaisi esimiehensä
ihmissuhdekurssille. Uutta tietoa henkilöstöjohtamisen heikosta tilasta saadaan
koko ajan. Kauppalehti Option (6.11.2008) teettämässä tutkimuksessa (n = 861)
huonon johtamisen kerrotaan olevan maassamme työpaikkojen pahoinvoinnin
ykkössyy. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista asiantuntijoista oli sitä
mieltä, ettei esimiehillä ole riittävästi taitoa hoitaa työyhteisön konflikteja.
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Millaisia ovat eri-ikäisten arviot oman esimiehensä tunneälytaidoista ja
tunneälytaitojen tärkeydestä?
Eri ikäryhmiin kuuluvan kuntahenkilöstön näkemykset oman esimiehen
tunneälytaidoista olivat lähellä toisiaan. Oman esimiehen vahvimpina tunneälyn
kompetensseina pidettiin kaikissa ikäryhmissä organisaatiotuntemusta,
palvelualttiutta, itseluottamusta ja optimismia. Esimiehen heikoimmiksi
tunneälytaidoiksi arvioitiin kaikissa ikäryhmissä taito hallita konflikteja, ryhmäja yhteistyötaito, kannustavuus ja kyky kehittää toisia.
Kahden vanhimman ikäryhmän, 45-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden,
näkemyksissä esimiehen heikoimpiin tunneälytaitoihin lukeutui myös
läpinäkyvyys. Kokeneimmat työntekijät ja esimiehet odottavat omalta
esimieheltään nuorempia enemmän avoimuutta, rehellisyyttä, lahjomattomuutta
ja luotettavuutta. Nuoret, alle 35-vuotiaat, arvioivat oman esimiehensä
tunneälytaidot keskimäärin hieman muita ikäryhmiä paremmiksi. Kuntien
eläkevakuutuksen työhyvinvointia mittaavassa Kunta-alan työsyke 2008 tutkimuksessa tehtiin samansuuntainen havainto: nuoremmat työntekijät
arvioivat esimiestyötä myönteisemmin kuin vanhemmat työntekijät (Kuntien
eläkevakuutus 2008b).
Tunneälytaitojen tärkeydestä eri ikäryhmiin kuuluvat vastaajat olivat jokseenkin
yksimielisiä. Esimiehen tärkeimpiin tunneälytaitoihin kuuluivat kaikkien
ikäryhmien arvioissa ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, taito hallita
konflikteja, itsekontrolli ja empaattisuus. Keskimääräistä tärkeämpinä
tunneälytaitoina pidettiin myös hyvää itsetuntemusta, sopeutumiskykyä,
palvelualttiutta ja kykyä kehittää toisia. Vähiten tärkeäksi tunneälyn
kompetenssiksi arvioitiin esimiehen suorituskyky. Yli 54-vuotiaat pitivät
suorituskykyä tärkeämpänä esimiehen ominaisuutena kuin muut ikäryhmät.
Eri-ikäisten vastaajien lähes yhdenmukainen näkemys tunneälytaitojen
tärkeydestä saattaa tuntua yllättävältä. Eri-ikäisillä on erilaisia arvoja ja erilaista
osaamista ja johtamisodotukset voivat vaihdella työelämän eri vaiheissa (ks.
Pirnes 2003; Puohiniemi 2002; Robbins 2005; Ylikoski 2000). Eri-ikäisten
johtamiseen tarvittavat, tärkeimmiksi arvioidut tunneälytaidot eivät kuitenkaan
ole tämän tutkimuksen mukaan ikäsidonnaisia.
Epitropakin ja Martinin (2004) ihanteellisen business-johtajan ominaisuuksia
koskevassa tutkimuksessa (n = 439) ei löytynyt johtajan prototyyypin tai
antiprototyypin suhteen näkemyseroja, jotka olisivat yhteydessä vastaajien ikään
(alle tai yli 39 vuotta) tai työkokemukseen (alle tai yli 12 vuotta). (ks. luku 3.3.1)
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Miten muut taustamuuttujat kuin ikä ovat yhteydessä oman esimiehen
tunneälytaitoja ja tunneälytaitojen tärkeyttä koskeviin arvioihin?
Naisten ja miesten käsitykset oman esimiehen tunneälytaidoista eivät eronneet
toisistaan. Sekä naiset että miehet kokivat oman esimiehen heikoimmiksi
tunneälytaidoiksi taidon hallita konflikteja, kannustavuuden, kyvyn kehittää
toisia sekä ryhmä- ja yhteistyötaidon. Tunneälytaitojen tärkeyden esimiestyössä
menestymiselle naiset arvioivat keskimäärin miehiä korkeammalle.
Merkittävimmät näkemyserot koskivat läpinäkyvyyttä, empaattisuutta ja
konfliktien hallintataitoa.
Vastaavan tyyppinen tulos on nähtävissä Epitropakin ja Martinin (2004)
tutkimuksessa. Se osoitti, että naisten näkemykset ihannejohtajasta poikkeavat
jonkin verran miesten näkemyksistä. Naiset yhdistivät ideaalijohtajaan miehiä
vahvemmin ymmärtäväisyyden, vilpittömyyden ja rehellisyyden ja hyväksyivät
miehiä vähemmän hallitsevuutta, tunkeilevuutta ja manipulointia. Vilpittömyys
ja rehellisyys liittyvät tunneälytaidoista läpinäkyvyyteen ja ymmärtäväisyys
empaattisuuteen eli eläytymiskykyyn. (Epitropaki & Martin 2004, 302-303.)
Pohjakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta omaa esimiestä ja
tunneälytaitojen tärkeyttä koskevissa arvioissa oli nähtävissä eroja. Mitä
enemmän koulutusta kyselyyn vastanneella oli, sitä myönteisempi käsitys
hänellä oli yleisesti oman esimiehensä tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä.
Tärkeimmiksi arvioitujen tunneälytaitojen osalta erilaisen ammatillisen
koulutuksen saaneiden käsitykset olivat kuitenkin lähellä toisiaan.
Työntekijöiden ja esimiesten käsitykset oman esimiehen tunneälytaidoista eivät
eronneet toisistaan. Esimiehet arvioivat tunneälytaitojen tärkeyden keskimäärin
hieman korkeammalle kuin työntekijät. Suurimmat näkemyserot koskivat
itseluottamusta, aloitteellisuutta ja optimismia. Epitropakin ja Martinin (2004)
tutkimuksessa esimiehet ja johtajat pitivät dynaamisuuteen liittyviä tekijöitä
tärkeämpinä esimiehen ominaisuuksina kuin ei-esimiestehtävissä toimivat.
Määräaikaisessa työsuhteessa toimivat antoivat vakinaista henkilöstöä
myönteisemmät arviot lähes kaikista oman esimiehensä tunneälytaidoista.
Esimiehensä heikoimmaksi tunneälyn kompetenssiksi määräaikainen henkilöstö
arvioi taidon hallita konflikteja. Vakinaisten ja määräaikaisten käsitykset
tunneälytaitojen tärkeydestä eivät eronneet toisistaan.
Henkilöstön käsityksissä oman esimiehensä tunneälytaidoista ja myös
tunneälytaitojen tärkeydessä oli suuriakin eroja kuntasektorin toimialojen välillä.
Sivistystoimessa ja terveystoimessa työskentelevät henkilöt antoivat korkeimmat
arviot sekä oman esimiehen tunneälytaidoista että niiden tärkeydestä. Teknisen
toimen henkilöstö piti esimiehen tunneälytaitoja vähemmän tärkeinä kuin muilla
toimialoilla toimivat. Eri toimialoilla ja erilaisissa tehtävissä työskentelevillä
ihmisillä saattaa olla erilaisia odotuksia oman esimiehensä johtamistyölle.
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Toimialaerojen taustalla voi olla myös henkilöstön erilainen sukupuolijakauma.
Epitropakin ja Martinin (2004) tutkimus tarkasteli eroja myös niissä käsityksissä,
joita miesvaltaisen teollisuuden ja naisvaltaisen palvelusektorin työntekijöillä on
ideaalijohtajasta. Palvelualoilla työskentelevät odottivat esimiehiltä erityisesti
sensitiivisyyttä (eläytymiskykyä) ja avuliaisuutta. Teollisuuden työntekijät
sietivät enemmän antiprototyyppisiä piirteitä: hallitsevuutta, tunkeilevuutta ja
manipulointia. Tässä tutkimuksessa miesten osuus oli teknisen toimialan
vastaajista lähes 40 prosenttia, sivistystoimen vastaajista vajaat 20 prosenttia ja
terveystoimen vastaajista 10 prosenttia.
Vastaajien työkokemuksella oli yhteyttä oman esimiehen tunneälytaitojen
arviointiin. Myönteisimmän arvion esimiehensä tunneälytaidoista antoivat ne
henkilöt, jotka olivat toimineet työelämässä enintään kymmenen vuotta.
Työvuodet työelämässä yhteensä eivät erotelleet vastaajaryhmiä tunneälytaitojen
tärkeyden arvioissa. Tulos vastasi ikäryhmäkohtaista vertailua.
Miten kunta-alan henkilöstön arvioimat esimiehen tunneälytaidot ovat
yhteydessä toisiinsa?
Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnuksella halusin testata tutkimukseen
valittua tunneälyteoriaa ja lisätä myös ymmärrystäni tunneälytaitojen riippuvuusja vaikutussuhteista. Mallinnus tuotti kunta-alan henkilöstön vastauksista kaksi
yhtenäistä verkkomallia. Molemmissa malleissa ovat mukana kaikki
kahdeksantoista arvioinnin kohteena ollutta tunneälytaitoa, jotka liittyvät
vahvoilla sidoksilla toisiinsa.
Riippuvuussuhdemallinnuksen tulos vahvisti olettamusta mallin sisältämien
kompetenssien hyödyllisyydestä ja osoitti, että Golemanin ym. (2002)
tunneälymalli toimii myös tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa.
Golemanin ym. (2002) teoreettinen neljän osa-alueen malli, jossa tunneälytaidot
ovat ryhmittäytyneet neljään ryppääseen, ei kuitenkaan toteutunut
kummassakaan verkkomallissa sellaisenaan (vrt. Nokelainen & Ruohotie 2006).
Oman esimiehen tunneälytaitojen arvioinneista muodostui yhtenäinen,
kaksiulotteinen Bayes-verkko, joka jakautuu henkilökohtaisten ja sosiaalisten
tunneälytaitojen muodostamiin alueisiin. Hyvä itsetuntemus on tässä mallissa
perustana oman toiminnan johtamiselle ja empaattisuus ihmissuhdejohtamiselle.
Vastaavaan tulokseen ovat tulleet tutkimuksissaan Boyatzis, Jacobs ja Goleman
(Goleman 2001b).
Tunneälytaitojen tärkeyttä koskevista arvioinneista syntyi yhtenäinen,
yksiulotteinen malli, jonka nimesin tunneälytaitojen ”ihanneprofiilin”
verkkomalliksi. Se jakaa henkilökohtaiset tunneälytaidot kahteen ryppääseen,
joiden väliin jää sosiaalisten taitojen alue. Tärkeimmiksi arvioidut tunneälytaidot
muodostavat mallin yläosaan hyvää ihmissuhdejohtamista edistävien
johtamiskompetenssien verkon.
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Millainen kehittämistarve kohdistuu kunta-alan esimiesten tunneälytaitoihin
ikäjohtamisen näkökulmasta?
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja,
joiden oppimis- ja kehittämistarve on kunta-alan esimiehillä ikäjohtamisen
näkökulmasta kaikkein suurin. Tarkastelin kuntaesimiesten tunneälytaitojen
kehittämistarvetta ikäryhmittäin oman esimiehen tunneälytaitoja ja niiden
tärkeyttä koskevien arvioiden pohjalta. Kuntaorganisaatioiden esimiesten ja
työntekijöiden arvioinnin kohteena olivat heidän oman lähimmän esimiehensä
tunneälytaidot, joten kyseessä ovat alaisarviot.
Eri ikäryhmien antamien vastausten yhteenvetoanalyysistä nousi kehittämisen
kannalta esiin kahdeksan tunneälytaitoa, jotka nimeän tunneälyn
avainkompetensseiksi ikäjohtamisessa. Tunneälyn avainkompetensseihin
kohdistuu eri-ikäisten vastausten perusteella kuntaesimiehillä suurin oppimis- ja
kehittämistarve. Ne myös kuuluvat kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimmiksi
arvioituihin tunneälytaitoihin.
Tunneälyn avainkompetensseja ovat henkilökohtaisten tunneälytaitojen alueella
hyvä itsetuntemus, itsekontrolli ja läpinäkyvyys ja sosiaalisten tunneälytaitojen
alueella empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja
sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Näihin kahdeksaan tunneälytaitoon liittyivät tämän
tutkimuksen lomakekyselyssä seuraavat kompetenssikuvaukset:
1. Hyvä itsetuntemus. Hyvä itsetuntija tietää yleensä omat rajoituksensa ja
vahvuutensa ja suhtautuu huumorilla itseensä. Hän on avoin jatkuvalle
oppimiselle ja ottaa mielellään vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta.
Hyvä itsetuntemus auttaa häntä tunnistamaan, milloin hänen tulee pyytää
apua ja miltä osin hänen tulee kehittää taitojaan ja osaamistaan.
2. Itsekontrolli. Vahva itsekontrolli auttaa esimiestä hallitsemaan tunteitaan
ja kanavoimaan niitä hyödyllisellä tavalla. Hän pysyy rauhallisena ja
kykenee ajattelemaan selväjärkisesti stressaavissa tilanteissa ja kriisin
aikana.
3. Läpinäkyvyys. Läpinäkyvä esimies elää arvomaailmansa mukaisesti.
Läpinäkyvyys – tunteiden, käsitysten ja toimintojen ilmaiseminen
luontevasti ja avoimesti – tekee ihmisestä rehellisen ja lahjomattoman.
Hän hyväksyy omat heikkoutensa ja virheensä ja puuttuu ympärillä
ilmenevään epäeettiseen käytökseen.
4. Empaattisuus. Empaattinen, eläytymiskykyinen esimies pystyy aistimaan
ja kokemaan yksilön ja ryhmän tunnetiloja. Hän kuuntelee tarkkaavaisesti
toisia ihmisiä ja pystyy ymmärtämään heidän tarkoitusperiään.
Empaattisuus auttaa häntä tulemaan toimeen erilaisista taustoista ja
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.
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5. Kannustavuus. Kannustava esimies virittää innostusta ja saa ihmiset
työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän luo mielekkyyttä
päivittäisiin tehtäviin ja osoittaa omalla toiminnallaan, mitä edellyttää
muilta. Hän osaa vedota yhteiseen visioon ja luoda uskoa tulevaisuuteen.
6. Kyky kehittää toisia. Esimiehellä on halu auttaa toisia ihmisiä
kehittymään ja hän ymmärtää näiden tavoitteita, vahvuuksia ja
heikkouksia. Hän antaa oikea-aikaista ja rakentavaa palautetta. Kehittävä
esimies on oivallinen mentori tai valmentaja.
7. Taito hallita konflikteja. Konfliktitilanteita hallitseva esimies kykenee
houkuttelemaan esiin eri osapuolten näkemykset, ymmärtää eri
näkökulmia ja osaa muotoilla yhteisen ihanteen, jonka jokainen osapuoli
voi hyväksyä. Hän pystyy selvittämään ristiriitoja ja on avoin eri
osapuolten tunteille ja näkemyksille.
8. Ryhmä- ja yhteistyötaito. Taitava ryhmänjohtaja kykenee luomaan
ystävällisen, kollegiaalisen ilmapiirin ja toimii itse esimerkkinä toisten
auttamisessa ja yhteistyössä. Hän saa ryhmän jäsenet innostumaan
käsiteltävästä asiasta ja pystyy luomaan ryhmähenkeä ja kollektiivista
identiteettiä (yhteenkuuluvaisuuden tunnetta).
Koska eri-ikäisten näkemykset esimiehen tärkeimmistä tunneälytaidoista ja
niiden kehittämistarpeesta ovat hyvin lähellä toisiaan, voidaan näitä kahdeksaa
tunneälytaitoa pitää yleisemminkin hyvän johtamisen avainkompetensseina.
Erityisen suuri merkitys tunneälytaidoilla on kuitenkin ikäjohtamisessa.
Tunneälyn
avainkompetenssien
kehittäminen
tukee
ikäjohtamisen
lähiesimiestyötä ja tavoitteita ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää
johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.
Organisaation hyvällä ilmapiirillä on merkittävä vaikutus henkilöstön
jaksamiseen ja motivaatioon sekä myös työurien pidentämiseen, mikä on
ikäjohtamisen suurin yhteiskunnallinen haaste.
Ikäjohtamisen tarve korostuu lähiesimiehen työssä. Ilmarinen ym. (2003, 161176) ovat esitelleet ikäjohtamisessa tarvittavan lähiesimiehen ”työkalupakin”.
Sen perustana ovat laajassa kuntasektorin seurantatutkimuksessa (ks. Tuomi
1995) esiin tulleet hyvän esimiestyön tunnusmerkit: oikea ikäasenne,
yhteistyötaidot, yksilöllisyyden arvostaminen ja kommunikointitaidot. Hyvä
esimiestyö parantaa ja huono esimiestyö heikentää ikääntyvien työntekijöiden
työkykyä. Lähiesimiehen ”työkalupakki” ei ole mielestäni käyttökelpoinen ilman
hyvää ikäjohtamista tukevia tunneälytaitoja.
Hyvän esimiestyön perustana on oikea tieto ikääntymisen vaikutuksista ja sille
rakentuva oma ikäasenne. Oikeudenmukainen ikäasenne edellyttää esimieheltä
hyvää itsetuntemusta ja läpinäkyvyyttä. Johdon asenne ikääntymiseen vaikuttaa
myös muiden asenteisiin. Työelämässä voi syntyä sekä työntekijöiden kesken
että esimiehen ja hänen alaisensa välille konflikteja, jotka johtuvat eri-ikäisten
erilaisesta arvomaailmasta ja erilaisista asenteista ja odotuksista työtä kohtaan.
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Näiden tilanteiden välttämiseen ja hallitsemiseen esimies tarvitsee erityisesti
itsekontrollia, empaattisuutta sekä taitoa hallita konflikteja.
Hyvään ikäjohtamiseen liittyy taito hyödyntää erilaisuutta ja erilaista osaamista.
Erilaisuuden hyödyntäminen perustuu esimiehen kannustavuuteen, kykyyn
kehittää toisia ja ryhmä- ja yhteistyötaitoon. Kannustava ja innostava esimies luo
hyvää ilmapiiriä ja saa eri-ikäiset työskentelemään yhdessä, yhdistämään
erilaista osaamistaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Nuoret voivat oppia
vanhempien työntekijöiden kokemuksesta (hiljainen tieto) ja vanhemmat saavat
nuorilta tietoa, joka auttaa heitä mukautumaan työelämän muutoksiin.
Hyvän ikäjohtamisen vaativimpana ominaisuutena Ilmarinen ym. (2003) pitävät
kykyä töiden yksilölliseen suunnitteluun ja yksilöllisyyden arvostamista.
Yksilöllisten ja joustavien ratkaisujen löytämiseen tarvitaan työyhteisön kaikkien
jäsenten yhteistyötä. Hyvältä yksilöjohtajalta edellytetään hyvää organisointi- ja
delegointikykyä, mutta myös hyviä tunneälytaitoja: erilaisuuden huomioivaa
empaattisuutta, ammatillista itsetuntoa tukevaa kannustavuutta sekä ryhmä- ja
yhteistyötaitoa. Esimiehellä on oltava myös taitoa motivoida henkilöstöään
jatkuvaan itsensä kehittämiseen.
Avoin keskustelukulttuuri ja esimiehen kommunikointitaidot ovat organisaation
yhteistyön ja toiminnan jatkuvan kehittämisen perusta. Kaikenikäiset työntekijät
voidaan saada muutosten taakse keskustelemalla, kuuntelemalla ja arvostamalla
erilaisia mielipiteitä. Kommunikoinnin avoimuus on paljolti kiinni esimiehestä ja
hänen omasta suhtautumisestaan tuleviin muutoksiin. Kommunikointijohtajalle
tärkeimpiä tunneälyn kompetensseja ovat läpinäkyvyys ja empaattisuus.
Esimiestyötä ja johtamista koskevat odotukset voivat vaihdella elämän eri
vaiheissa (mm. Ilmarinen 2005; Ylikoski 2000). Nuorille saattaa olla tärkeää
heidän omaa elämäntilannettaan ja omia uratavoiteitaan tukeva ja edistävä
johtamistapa. Vanhemmat toivovat mahdollisesti toisenlaisia, yksilöllisiä
ratkaisuja jaksamisensa, osaamisensa ja motivaationsa ylläpitämiseksi. Jokaisen
työntekijän – ikään katsomatta – pitää ikäjohtamisen tavoitteiden mukaisesti
voida kokea itsensä arvokkaaksi ja työnsä mielekkääksi.
Esimiehet tarvitsevat tunneälyn avainkompetensseja erilaisien johtamistyylien
(ks. luku 3.3.4) käyttämiseen vaihtuvissa johtamistilanteissa ja konteksteissa.
Ihmissuhdejohtaminen perustuu ryhmä- ja yhteistyötaidolle, empaattisuudelle ja
taidolle hallita konflikteja. Visionäärinen johtaminen edellyttää itsetietoisuuden
ja itseluottamuksen ohella kannustavuutta, empaattisuutta ja läpinäkyvyyttä.
Valmentavaan johtamiseen tarvitaan erityisesti kykyä kehittää toisia ja
empaattisuutta ja demokraattiseen johtamiseen ryhmä- ja yhteistyötaitoa ja
konfliktien hallintataitoa. Nämä neljä johtamistyyliä vaikuttavat positiivisesti
organisaation ilmapiiriin. (Goleman ym. 2002, 53-69.)
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Kaksi muuta Golemanin ym. (2002) johtamistyyliä, tahdin määrääminen ja
komenna ja kontrolloi -tyyli, vaikuttavat organisaation ilmapiiriin useimmiten
erittäin negatiivisesti. Niiden käyttö edellyttää esimieheltä huolellista harkintaa
ja tuekseen tunneälyn avainkompetensseja. Tahdin määrääjä tarvitsee
voimakkaan suoritustarpeensa vastapainoksi hyvää itsetuntemusta, itsekontrollia,
empaattisuutta sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoa. Itsekontrolli ja empaattisuus
auttavat komentelevaa ja kontrolloivaa johtajaa pysymään oikeilla raiteilla.
Myös kuntien yhdistymisissä ja palvelurakenteen muutosprosesseissa korostuu
lähiesimiehen rooli (ks. Stenvall ym. 2007). Työntekijät odottavat esimieheltä
läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä ristiriitojen ja ongelmatilanteiden nopeata ja
avointa käsittelyä. Itsensä likoon laittava esimies tunnustaa omat puutteensa ja
rajoituksensa, rakentaa luottamusta ja luo organisaatioon oppimista ja
kehittämistä edistävää ilmapiiriä. Henkilöstö pitää säilyttää osaavana,
motivoituneena ja hyvinvoivana, jotta kuntalaisille voitaisiin jatkossakin turvata
laadukkaat palvelut. Tunneälyn avainkompetenssit auttavat kuntaesimiehiä
henkilöstövoimavarojen hallinnassa ja muutosten läpiviennissä.
Tässä tutkimuksessa on keskitytty hyvässä johtamisessa ja esimiestyössä, etenkin
hyvässä ikäjohtamisessa, tarvittaviin johtamiskompetensseihin. Keskinen (2005)
korostaa kuitenkin, että muutosten onnistunut läpivienti edellyttää
kuntaorganisaatioissa esimiestaitojen kehittämisen rinnalle samanaikaista
alaistaitojen kehittämistä. Alaistaidoissa on kysymys aktiivisuudesta, vastuun
ottamisesta ja sitoutumisesta, hyvistä yhteistyötaidoista sekä omasta
ammatillisesta osaamisesta ja työkyvystä huolehtimisesta. Alaistaitojen
kehittymiseen eivät vaikuta jatkuvassa vuorovaikutuksessa vain esimies ja
alainen, vaan myös alaiset keskenään. Jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalta
osaltaan työyhteisönsä hyvinvoinnista ja ilmapiiristä.
Alaistaitojen kehittäminen on syytä sisällyttää ikäjohtamisen kokonaisvaltaisiin
kehittämisohjelmiin. Ikäjohtamisen haasteelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, jos
työyhteisön kaikki jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät eri-ikäisyyden ja
erilaisuuden merkityksen, jakavat ja yhdistävät osaamistaan ja toimivat yhteisten
arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti. Hyvissä alaistaidoissa, samoin kuin
esimiestaidoissa, korostuu sosiaalisten tunneälytaitojen merkitys.
Tunneälyn kompetensseja on mahdollista oppia ja kehittää. Yhdysvaltalaisten
MBA-opiskelijoiden keskuudessa tehty pitkittäistutkimus osoitti, että opitut
tunneälytaidot myös kestävät ja voivat kehittyä edelleenkin. (ks. Boyatzis 1994;
2000; 2006.) Vastaavanlaisia tuloksia saavutettiin toisella pitkittäistutkimuksella,
”kokeneiden ammattilaisten ohjelmalla”, johon osallistuneet olivat 45-55 vuotiaita johtajia ja huippuammattilaisia (Ballou ym. 1999). Uusimmat
tutkimustulokset vuosilta 2003-2005 ja 2004-2006 MBA-opiskelijoiden
tunneälytaitojen kehittymisestä osoittavat kuitenkin, että ilman jatkuvaa
koulutuksen uudistamista ja parantamista tulokset voivat jäädä vähäisiksi
(Boyatzis & Saatcioglu 2008).
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Pitkittäistutkimusten tulokset perustuivat kompetenssien kehittämisohjelmaan ja
Boyatzisin itseohjatun oppimisen malliin (ks. luku 3.3.7). Tunneälytaitojen
kehittäminen vaatii esimieheltä ja johtajalta vahvaa mielikuvaa omasta
ihanneminästään, tarkkaa käsitystä todellisesta minästään sekä harjoittelua ja
pitkäjänteisyyttä. Uusien toimintatapojen kokeiluun ja harjoitteluun esimies
tarvitsee työtovereilta saatavaa palautetta ja tukea. Monet tutkimukset osoittavat,
että tunneälytaitoja voidaan kehittää tuloksellisesti myös ammattitaitoisen
ohjauksen ja valmennuksen avulla (mm. Boyatzis & Van Oosten 2002; Isokorpi
2003; Lopes ym. 2006). Suomalaisilla koulutusorganisaatioilla on tällä alueella
paljon tehtävää, mutta myös paljon oppimista.
Esimiesten ja johtajien tunneälytaitojen, erityisesti tässä tutkimuksessa esiin
nousseiden tunneälyn avainkompetenssien, kehittäminen ja oppiminen
erityyppisissä organisaatioissa olisi mielestäni tärkeä jatkotutkimuksen kohde.
Miten tunneälyä ja tunneälytaitoja on kehitetty ja kehitetään suomalaisissa
organisaatioissa? Minkälaisia oppimistuloksia on saavutettu ja saavutetaan?
Miten tunneälyn avainkompetenssien kehittäminen ja oppiminen vaikuttaa
organisaation ilmapiiriin, eri-ikäisten hyvinvointiin, jaksamiseen ja motivaatioon
sekä johtamisen tuloksellisuuteen? Toivon myös pitkittäistutkimusta siitä, miten
ja missä määrin opitut tunneälytaidot kestävät ja kehittyvät edelleen.
Eri-ikäisten odotuksia esimiestyön suhteen voisi mielestäni selvittää myös
ryhmähaastatteluilla. Keskusteluryhmissä, joissa ”ikähaitarin” riittävästä
leveydestä on huolehdittu, olisi mahdollista saada rikasta, kumulatiivista,
keskusteluissa tarkentuvaa tietoa hyvän esimiehen ominaisuuksista.
Ammattitaitoinen haastattelija voisi saada keskustelua syntymään myös
esitettyjen käsitteiden ja ominaisuuksien sisällöstä: mitä haastateltavat
tarkoittavat avoimuudella, jämäkkyydellä, luotettavuudella jne. Keskustelun
loppuyhteenvetona jokainen osallistuja tiivistäisi vuorollaan oman
näkemyksensä hyvän esimiehen kompetensseista.
Suomalaista johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvää tunneälytutkimusta on
toistaiseksi kovin vähän. Osittain on kysymys eri tunneälymalleihin liittyvistä
näkemyseroista, mutta ehkä vieläkin enemmän mittariongelmasta. Tärkeimpien
tunneälytestien (ECI, EQ-i, MSCEIT) käyttämistä on rajoittanut niiden
kaupallisuus ja myös käyttäjiltä vaadittava asiantuntemus (ks. Saarinen 2007).
Tässä tutkimuksessa käytetty mittari, jolla kuntahenkilöstö arvioi oman
esimiehensä tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä, ei selvitä parhaalla mahdollisella
tavalla yksittäisen esimiehen tunneälyosaamista. Tunneälytaitojen nykytilan
selvittämiseen olisi hyvä käyttää 360 asteen arviointia, jossa samaa tunneälyn
kompetenssia mittaa 3-4 väittämää. Arvioijina voivat toimia esimies itse, hänen
esimiehensä, kollegansa ja alaisensa. Nokelainen ja Tirri (2007) ovat
jatkokehittäneet LCCQ:sta 51-kohtaisen ELQ-mittarin ja mitanneet sillä
suomalaisten opettajien käsityksiä esimiestensä tunneälytaidoista. Tiedossani ei
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ole, että tunneälyn johtamiskompetenssien (Goleman ym. 2002) mittaamiseen
tarkoitettua 360 asteen ECI-mittaria olisi vielä käytetty Suomessa.
Vaikka tunneälytaitojen rooli hyvässä esimiestyössä on tämänkin tutkimuksen
mukaan mitä keskeisin, ei muidenkaan kompetenssien merkitystä pidä väheksyä.
Kognitiivisen älykkyyden ja älykkyysosamäärän perusteella ei ole pystytty
ennustamaan johtamisen tehokkuutta ja tuloksellisuutta yhtä hyvin kuin
tunneälytaitojen avulla. Tunneälytaitojen kehittämisellä on osoitettu olevan
positiivinen vaikutus myös organisaation ilmapiiriin. Yleisälykkyyden,
sosiaalisen älykkyyden ja emotionaalisen älykkyyden yhdistelmä voisi olla
Riggion (2002,3) mukaan väline, joka ennustaisi menestyksellistä johtajuutta
entistä paremmin. Tälle alueelle tarvitaan hänen mielestään paljon uutta
tutkimusta. (ks. myös Boyatzis & Saatcioglu 2008)
Pitääkö eri-ikäisiä johtaa eri tavalla? Eri-ikäisillä on erilaisia arvoja ja erilaista
osaamista ja johtamisodotukset voivat vaihdella työelämän eri vaiheissa. Tämän
tutkimuksen perusteella eri-ikäisten johtamiseen ei tarvita erilaisia,
ikäsidonnaisia tunneälytaitoja. Se ei kuitenkaan poista ikäjohtamisen tarvetta.
Esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuvat erilaiset tilanteet
ja kontekstit. Johtajan ja esimiehen on otettava huomioon ihmisten erilaisuus ja
yksilöllisyys ja pystyttävä muuttamaan käyttäytymistään joustavasti. Tässä
tutkimuksessa määriteltyjen tunneälyn avainkompetenssien kehittäminen
parantaa kuntaesimiesten valmiuksia käyttää erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä
vahvistavia johtamistyylejä eri-ikäisten johtamiseen erilaisissa konteksteissa.
Tämän tutkimuksen laajempi merkitys on siinä, että se tuo uutta, kaivattua tietoa
tunneälyn johtamiskompetensseja ja ikäjohtamista koskevaan tutkimukseen. Se
myös selventää osittain kiistanalaisia ja jopa väärin ymmärrettyjä tunneälyn,
tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen käsitteitä.
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Liite 1. Lomakekyselyn lähetekirje

15.5.2006
Hyvä kunta-alan ammattilainen!
Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen asettaa kuntien ja
kuntayhtymien esimiestyölle ja johtamiselle suuret haasteet
samanaikaisesti, kun kuntarakenteisiin ja kuntien palveluiden
järjestämiseen kohdistuu voimakkaita muutospaineita.
Olen toteuttamassa kunta-alan esimiestyötä koskevaa lomakekyselyä
yhteistyössä Forssan seudun kuntien ja Forssan seudun terveydenhuollon
kuntayhtymän kanssa. Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tekeillä olevaan
väitöskirjatutkimukseeni, jonka ohjaajana on professori Pekka Ruohotie.
Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa (osa A) pyydän arviointiasi
oman esimiehesi valmiuksista erilaisten esimiestaitojen osalta ja osassa B
näkemystäsi näiden ominaisuuksien tärkeydestä esimiestyössä
menestymiselle. Lomakkeen kolmanteen osaan (osa C) pyydän sinua
merkitsemään taustatietosi.
Kerätty tieto on ehdottoman luottamuksellista. Lomakekyselyyn
vastataan nimettömänä ja myös arvioitavien esimiesten anonymiteetti
turvataan. Yksittäisiä vastauksia ei voi erottaa, koska tilastollisen
analyysin tuloksia tullaan tarkastelemaan ryhmäkohtaisesti (sukupuoli,
ikäryhmä, koulutus, kokemus, toimiala). Kyselylomake on esitestattu
eikä siihen vastaaminen vie kohtuutonta aikaa.
Vastauksesi on tärkeä! Vastaamalla huolellisesti tähän kyselyyn voit
vaikuttaa oman työyhteisösi kehittämiseen ja auttaa sitä selviämään
tulevaisuuden haasteista.
Palauta vastauksesi oheisessa palautuskuoressa joko postin (vastaanottaja
maksaa postimaksun) tai sisäisen postinne välityksellä viimeistään 2.6
2006.
Tutkimusavusta kiittäen

Hannu Simström
Tutkija
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Liite 2. Kyselylomake
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Liite 3. Pohjakoulutuksen yhteys oman esimiehen tunneälytaitojen arviointiin
Kansakoulu
M
SD
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

3,0
3,0
3,2
3,1
2,9
3,1
3,1
3,1
3,3
3,1
3,2
3,2
2,9
3,0
3,0
3,1
2,9
3,0

0,863
0,933
0,992
1,002
0,888
0,923
0,930
0,917
0,911
1,072
0,936
1,064
1,077
0,966
1,019
0,969
0,945
1,020

Keskikoulu
M
SD

Peruskoulu
M
SD

Ylioppilas
M
SD

χ

3,1
3,1
3,3
3,1
2,9
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,3
3,4
2,9
3,1
3,0
3,2
2,8
2,9

3,2
3,2
3,3
3,3
3,2
3,3
3,2
3,2
3,4
3,2
3,4
3,3
3,0
3,1
3,1
3,2
2,9
3,0

3,2
3,3
3,5
3,5
3,2
3,4
3,3
3,4
3,4
3,2
3,6
3,6
3,0
3,3
3,1
3,2
3,0
3,1

10,816
17,497
23,047
27,152
18,504
19,631
8,285
16,468
5,632
3,050
34,868
22,595
3,461
12,620
2,368
5,498
3,236
5,206

0,944
1,044
0,982
1,070
1,029
0,949
0,868
0,977
0,986
1,071
0,982
1,052
1,085
0,977
1,033
0,965
1,080
1,099

0,946
1,000
1,083
1,036
0,990
0,922
0,944
1,001
0,945
1,127
0,987
1,067
1,100
1,045
1,080
1,045
1,037
1,115

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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0,954
1,025
0,993
1,074
0,995
0,971
0,966
0,991
0,960
1,139
0,980
1,066
1,099
1,019
1,039
1,009
1,049
1,106

2

K-W H-testi
p
,013*
,001**
,000***
,000***
,000***
,000***
,040*
,001**
,131
,384
,000***
,000***
,326
,006**
,500
,139
,357
,157

Liite 4. Ammatillisen koulutuksen yhteys oman esimiehen tunneälytaitojen arviointiin

a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Ammat.oppil.
M
SD

Amk
M

SD

3,2
3,2
3,3
3,2
3,1
3,3
3,2
3,2
3,3
3,2
3,4
3,4
3,0
3,1
3,0
3,1
2,9
3,0

3,0
3,0
3,3
3,2
3,0
3,2
3,1
3,2
3,3
3,1
3,3
3,3
2,9
3,0
3,0
3,1
2,7
2,8

1,007
1,069
1,026
1,038
1,039
0,905
0,882
1,068
1,013
1,154
1,048
1,087
1,133
1,079
1,106
1,094
1,056
1,112

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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0,934
1,006
1,022
1,063
0,990
0,964
0,913
0,960
0,940
1,106
0,960
1,083
1,095
1,019
1,057
0,998
1,023
1,109

Yo, kork.koulu
M
SD
3,2
3,3
3,6
3,5
3,2
3,5
3,4
3,5
3,5
3,2
3,6
3,6
3,1
3,4
3,1
3,3
3,0
3,1

1,021
1,081
1,013
1,112
1,030
1,006
1,063
1,029
1,000
1,174
1,025
1,066
1,135
0,994
1,041
1,048
1,059
1,109

Muu koulutus
M
SD
3,1
3,2
3,3
3,3
3,0
3,2
3,3
3,3
3,3
3,0
3,3
3,4
3,0
3,1
3,0
3,2
2,9
3,0

0,833
0,926
0,963
1,009
0,911
0,905
0,877
0,867
0,893
1,032
0,949
1,103
1,058
0,958
0,966
0,908
1,052
1,050

Ei ammat. koul.
M
SD
3,2
3,3
3,3
3,2
3,1
3,3
3,2
3,1
3,4
3,3
3,4
3,4
3,0
3,2
3,2
3,2
3,0
3,2

0,693
0,870
1,001
0,997
0,832
0,828
0,939
0,968
0,823
1,041
0,907
0,873
0,991
0,763
0,999
0,909
0,936
0,961

K-W H-testi
χ
p
2

3,684
8,517
24,577
16,017
8,676
13,008
14,719
17,855
9,707
3,811
15,920
7,326
3,902
26,508
2,129
7,695
7,866
6,982

,451
,074
,000***
,003**
,070
,011
,005**
,001**
,046*
,432
,003**
,120
,419
,000***
,712
,103
,097
,137

Liite 5. Eri toimialoilla työskentelevien arviot oman esimiehen tunneälytaidoista
Keskushallinto Perusturva
M
SD
M
SD
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

2,8
2,9
3,1
3,1
2,7
3,1
3,2
3,1
3,0
2,4
3,2
3,1
2,6
2,9
2,7
3,1
2,5
2,5

1,046
1,014
0,899
0,994
1,076
0,973
0,967
0,893
1,030
1,060
1,034
1,019
1,074
0,921
1,035
0,950
0,904
0,986

3,1
3,1
3,2
3,1
3,0
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,3
3,3
2,9
3,1
3,0
3,1
2,8
2,9

0,924
0,989
1,057
1,072
0,930
0,991
0,937
0,981
0,950
1,077
0,981
1,070
1,066
1,023
1,028
1,007
0,987
1,059

Sivistystoimi
M
SD
3,3
3,4
3,6
3,5
3,3
3,4
3,2
3,4
3,5
3,3
3,6
3,6
3,2
3,4
3,1
3,2
3,1
3,2

1,061
1,101
1,000
1,111
1,044
1,023
1,079
1,057
1,032
1,206
1,035
1,108
1,202
1,044
1,075
1,032
1,136
1,155

Tekninen toimi
M
SD
2,8
2,7
3,0
3,0
2,7
3,0
2,8
2,9
3,0
2,9
3,1
2,9
2,6
2,9
2,6
2,8
2,5
2,6

0,762
0,821
0,958
1,029
0,951
0,840
0,956
0,980
0,882
0,996
0,986
0,897
1,001
0,867
0,932
1,013
0,808
0,925

Liikelaitos
M
SD
3,1
3,3
3,3
3,4
3,1
3,3
3,3
3,0
3,4
3,3
3,3
3,3
3,0
3,0
3,1
3,2
2,9
3,0

0,659
0,900
0,780
0,910
0,830
0,900
0,817
0,891
0,817
0,968
0,950
0,998
1,175
0,891
1,167
0,985
0,974
1,057

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Terveystoimi
M
SD
3,3
3,3
3,5
3,4
3,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,6
3,5
3,1
3,2
3,1
3,3
3,0
3,1

χ

2

K-W H-testi
p

0,881 49,459 0,000***
0,986 46,437 0,000***
0,995 39,891 0,000***
1,028 34,586 0,000***
0,967 37,593 0,000***
0,896 26,781 0,000***
0,878 21,334 0,001**
0,937 32,332 0,000***
0,909 33,428 0,000***
1,085 48,093 0,000***
0,923 42,303 0,000***
1,059 46,077 0,000***
1,052 31,688 0,000***
1,008 23,933 0,000***
1,034 28,328 0,000***
0,984 17,613 0,003**
1,037 36,953 0,000***
1,087 44,897 0,000***

Liite 6. Työvuosia nykyisessä tehtävässä ja oman esimiehen tunneälytaidot
Ryhmä 1
< 5 vuotta
M
SD
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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3.4
3.4
3.5
3.5
3.3
3.5
3.4
3.4
3.5
3.4
3.6
3.6
3.2
3.4
3.3
3.3
3.1
3.2

.923
.983
.949
1.055
.935
.908
.948
.992
.944
1.086
.988
.979
1.060
1.014
1.056
1.026
1.035
1.067

Ryhmä 2
5-10 vuotta
M
SD
3.1
3.1
3.4
3.2
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
3.1
3.4
3.3
2.9
3.1
3.0
3.2
2.9
3.0

.950
.993
1.008
1.023
1.029
1.004
.902
.983
.973
1.084
.957
1.091
1.041
.937
.957
.985
1.014
1.017

Ryhmä 3
11-20 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 20 vuotta
M
SD

3.0
3.1
3.3
3.3
2.9
3.2
3.2
3.2
3.3
3.1
3.3
3.3
2.8
3.1
2.8
3.1
2.8
2.8

3.1
3.1
3.3
3.2
3.0
3.3
3.2
3.3
3.3
3.1
3.4
3.4
3.0
3.1
3.0
3.2
2.9
3.0

.935
1.042
1.093
1.083
1.028
.961
.973
1.011
.971
1.190
.986
1.139
1.147
1.056
1.107
1.023
1.058
1.158

.892
.976
.961
1.074
.905
.946
.940
.910
.895
1.044
.983
1.048
1.086
.984
.993
.948
.987
1.049

K-W H-testi
χ2
p
19.700
21.920
5.928
10.756
24.856
12.794
5.957
9.819
10.723
19.111
20.478
12.834
21.682
18.938
26.052
5.567
11.987
19.227

<.001***
<.001***
.115
.013*
<.001***
.005**
.114
.020*
.013*
<.001***
<.001***
.005**
<.001***
<.001***
<.001***
.135
.007**
<.001***

Liite 7. Työvuosia työelämässä yhteensä ja oman esimiehen tunneälytaidot
Ryhmä 1
< 11 vuotta
M
SD
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

3.4
3.5
3.6
3.6
3.4
3.5
3.3
3.5
3.5
3.5
3.7
3.7
3.2
3.3
3.3
3.3
3.1
3.3

.956
1.029
.923
1.052
.999
.894
.900
.985
1.002
1.075
.948
1.037
1.087
.955
1.079
1.057
1.076
1.104

Ryhmä 2
11-20 vuotta
M
SD
3.1
3.2
3.4
3.3
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
3.1
3.4
3.4
2.9
3.2
3.0
3.2
2.8
3.0

.949
1.010
1.013
1.057
.967
.929
.930
1.002
.953
1.146
.985
1.066
1.078
1.012
1.044
.997
1.027
1.056

Ryhmä 3
21-30 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 30 vuotta
M
SD

K-W H-testi
χ2
p

3.1
3.2
3.3
3.3
3.0
3.3
3.2
3.2
3.3
3.2
3.4
3.3
2.9
3.1
3.0
3.1
2.9
2.9

3.1
3.1
3.3
3.2
3.0
3.2
3.2
3.2
3.3
3.1
3.3
3.4
3.0
3.1
3.0
3.2
2.9
3.0

14.302
18.971
8.765
13.640
19.450
6.541
3.190
8.650
5.365
13.886
17.846
12.239
10.837
10.122
8.619
5.217
7.270
14.803

.938
1.058
1.064
1.090
1.041
.995
.998
1.007
.996
1.144
1.028
1.114
1.117
1.057
1.071
1.022
1.053
1.129

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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.915
.914
.971
1.029
.889
.946
.894
.916
.858
1.061
.935
1.022
1.059
.950
.988
.957
.981
1.032

.003**
<.001***
.033*
.003**
<.001***
.088
.363
.034*
.147
.003**
<.001***
.007**
.013*
.018*
.035*
.157
.064
.002**

Liite 8. Työvuosia esimiestehtävissä ja oman esimiehen tunneälytaidot
Ryhmä 1
< 5 vuotta
M
SD
a01 Omien tunteiden tiedostaminen
a02 Hyvä itsetuntemus
a03 Itseluottamus
a04 Itsekontrolli
a05 Läpinäkyvyys
a06 Sopeutumiskyky
a07 Suorituskyky
a08 Aloitteellisuus
a09 Optimismi
a10 Empaattisuus
a11 Organisaatiotuntemus
a12 Palvelualttius
a13 Kannustavuus
a14 Vaikutusvalta
a15 Kyky kehittää toisia
a16 Kyky käynnistää muutoksia
a17 Taito hallita konflikteja
a18 Ryhmä- ja yhteistyötaito
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001

258

3.1
3.2
3.5
3.3
3.0
3.3
3.5
3.4
3.4
3.1
3.6
3.3
2.9
3.2
2.9
3.2
2.7
2.9

.946
.975
1.030
.897
.860
.875
.933
1.078
.985
1.110
1.083
.992
1.082
.991
1.008
1.075
1.076
.989

Ryhmä 2
5-10 vuotta
M
SD
3.3
3.4
3.7
3.6
3.3
3.5
3.5
3.5
3.6
3.4
3.4
3.5
3.1
3.4
3.2
3.3
3.1
3.1

1.041
1.054
1.014
1.190
.922
1.051
1.031
1.018
1.100
1.120
1.069
1.071
1.127
.972
.950
.949
.998
1.084

Ryhmä 3
11-20 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 20 vuotta
M
SD

K-W H-testi
χ2
p

3.0
3.0
3.4
3.2
3.1
3.3
3.2
3.4
3.5
3.0
3.4
3.3
2.7
3.1
2.8
3.1
2.9
2.9

3.1
2.9
3.3
3.2
2.8
3.2
3.4
3.2
3.3
2.9
3.2
3.4
3.0
3.2
3.0
3.0
2.9
2.9

5.119
4.889
2.877
4.350
6.414
5.505
3.101
2.196
2.274
4.566
4.230
.951
3.364
2.493
3.711
2.216
3.192
1.062

.815
.924
1.057
.969
.992
.913
.950
1.077
.891
.946
.925
1.036
1.016
1.069
.965
1.173
1.053
1.053

1.100
1.100
1.132
.906
.983
1.034
1.144
.893
.876
1.149
1.074
.994
1.185
1.064
1.132
1.000
1.029
1.088

.163
.180
.411
.226
.093
.138
.376
.533
.517
.207
.238
.813
.339
.477
.294
.529
.363
.786

Liite 9. Pohjakoulutuksen yhteys esimiehen tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin

b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Kansakoulu
M
SD

Keskikoulu
M
SD

Peruskoulu
M
SD

Ylioppilas
M
SD

3,7
3,9
3,9
4,2
3,9
4,0
3,7
3,9
3,9
4,2
3,8
4,1
4,2
3,8
4,1
3,8
4,2
4,3

3,8
4,1
3,9
4,3
4,1
4,1
3,5
3,9
4,0
4,3
4,1
4,3
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

3,8
4,1
4,0
4,3
4,1
4,2
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,3
4,5
4,0
4,2
4,1
4,3
4,5

3,9
4,3
4,0
4,4
4,2
4,2
3,6
4,0
4,1
4,4
4,1
4,1
4,5
3,9
4,3
4,0
4,5
4,6

0,861
0,836
0,881
0,875
0,882
0,826
0,834
0,830
0,846
0,900
0,864
0,879
0,889
0,911
0,896
0,896
0,954
0,900

0,885
0,863
0,828
0,879
0,870
0,873
0,873
0,886
0,826
0,840
0,829
0,792
0,866
0,794
0,876
0,832
0,850
0,840

0,783
0,764
0,840
0,746
0,808
0,735
0,817
0,801
0,768
0,883
0,839
0,791
0,779
0,840
0,827
0,795
0,823
0,743

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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0,769
0,724
0,851
0,683
0,773
0,728
0,846
0,806
0,806
0,748
0,863
0,785
0,706
0,829
0,781
0,830
0,656
0,653

K-W H-testi
χ
p
2

14,296
46,903
3,823
17,895
16,809
11,948
2,824
3,804
6,831
6,519
21,864
19,243
21,226
4,977
9,583
11,357
31,347
24,230

,003**
,000***
,281
,000***
,001*
,008*
,420
,283
,077
,089
,000***
,000***
,000***
,173
,022*
,010*
,000***
,000***

Liite 10. Ammatillisen koulutuksen yhteys esimiehen tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin

b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

Ammat.oppil.
M
SD

Amk
M

SD

3,8
4,1
4,0
4,3
4,1
4,2
3,6
3,9
4,0
4,3
4,0
4,3
4,4
4,0
4,2
4,0
4,4
4,6

3,8
4,2
4,0
4,3
4,2
4,1
3,6
4,0
4,0
4,3
4,1
4,2
4,4
3,9
4,2
4,0
4,4
4,5

0,801
0,822
0,867
0,828
0,747
0,785
0,911
0,887
0,825
0,802
0,841
0,906
0,897
0,941
0,908
0,851
0,767
0,840

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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0,827
0,785
0,834
0,795
0,843
0,803
0,824
0,807
0,828
0,860
0,867
0,800
0,797
0,841
0,841
0,815
0,821
0,762

Yo, kork.koulu
M
SD
3,9
4,3
4,0
4,4
4,2
4,2
3,7
4,1
4,1
4,3
4,2
4,0
4,5
4,0
4,2
4,0
4,5
4,6

0,786
0,764
0,861
0,693
0,820
0,736
0,891
0,808
0,785
0,733
0,818
0,810
0,684
0,846
0,773
0,877
0,684
0,676

Muu koulutus
M
SD
3,9
4,1
3,9
4,4
4,1
4,2
3,6
3,8
3,9
4,2
4,0
4,2
4,4
3,8
4,2
3,8
4,4
4,5

0,789
0,720
0,869
0,698
0,808
0,708
0,790
0,780
0,774
0,813
0,879
0,756
0,752
0,711
0,826
0,836
0,802
0,753

Ei ammat. koul.
M
SD
3,6
3,8
3,7
4,2
3,9
3,9
3,5
3,7
3,8
4,2
3,7
4,1
4,2
3,8
4,1
3,8
4,1
4,3

0,813
0,874
0,899
0,888
0,796
0,782
0,804
0,859
0,779
0,818
0,886
0,751
0,854
0,833
0,796
0,901
0,782
0,883

K-W H-testi
χ
p
2

6,436
26,122
7,297
2,968
5,080
5,703
2,326
17,901
11,055
2,880
21,517
22,795
11,006
14,463
3,274
8,231
12,579
6,766

,169
,000***
,121
,563
,279
,222
,676
,001**
,026*
,578
,000***
,000***
,026*
,006**
,513
,083
,014
,149

Liite 11. Eri toimialoilla työskentelevien arviot esimiehen tunneälytaitojen tärkeydestä
Keskushallinto Perusturva
M
SD
M
SD
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

3,7
4,1
3,9
4,3
4,2
4,2
3,6
4,0
4,1
4,2
3,9
4,0
4,4
3,8
4,3
3,9
4,5
4,6

0,730
0,640
0,808
0,653
0,755
0,720
0,917
0,771
0,764
0,778
0,897
0,780
0,781
0,862
0,640
0,779
0,674
0,572

3,8
4,1
3,9
4,3
4,0
4,1
3,6
3,9
4,0
4,3
3,9
4,3
4,4
3,9
4,2
3,9
4,4
4,5

0,864
0,816
0,907
0,869
0,874
0,820
0,877
0,813
0,843
0,883
0,898
0,869
0,875
0,862
0,890
0,857
0,876
0,876

Sivistystoimi
M
SD
3,9
4,3
4,1
4,4
4,2
4,2
3,7
4,0
4,1
4,4
4,1
4,2
4,5
4,0
4,2
4,0
4,5
4,6

0,812
0,785
0,841
0,679
0,783
0,693
0,812
0,797
0,784
0,719
0,829
0,732
0,675
0,788
0,784
0,847
0,695
0,651

Tekninen toimi
M
SD
3,5
3,7
3,8
4,1
3,8
3,9
3,5
3,7
3,7
3,9
3,8
4,0
4,1
3,7
4,0
3,7
4,0
4,2

0,735
0,836
0,753
0,789
0,803
0,730
0,867
0,889
0,869
0,904
0,782
0,926
0,978
0,891
0,944
0,963
0,988
0,925

Liikelaitos
M
SD
3,7
4,0
3,9
4,2
4,0
4,2
3,5
3,8
3,9
4,1
4,0
4,3
4,4
3,8
4,1
4,0
4,2
4,4

0,938
0,747
0,772
0,759
0,874
0,857
0,853
0,797
0,725
0,968
0,747
0,741
0,695
0,822
0,781
0,822
0,822
0,778

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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Terveystoimi
M
SD
3,9
4,2
4,0
4,4
4,2
4,2
3,6
4,0
4,0
4,3
4,1
4,2
4,5
4,0
4,3
4,1
4,5
4,6

0,749
0,751
0,832
0,728
0,782
0,762
0,807
0,824
0,786
0,775
0,838
0,775
0,718
0,831
0,791
0,793
0,715
0,678

χ

2

K-W H-testi
p

35,391
45,067
13,489
11,334
24,03
16,167
7,064
12,49
12,707
23,542
23,421
16,164
11,721
15,41
16,929
18,239
27,569
19,779

0,000***
0,000***
0,019*
0,045*
0,000***
0,006**
0,216
0,029*
0,026*
0,000***
0,000***
0,006**
0,039*
0,009**
0,005**
0,003**
0,000***
0,001**

Liite 12. Työvuosia nykyisessä tehtävässä ja tunneälytaitojen tärkeys
Ryhmä 1
< 5 vuotta
M
SD
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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3.9
4.2
4.0
4.4
4.1
4.2
3.6
4.0
4.0
4.4
4.0
4.2
4.4
3.9
4.2
4.0
4.4
4.6

.838
.802
.874
.765
.854
.785
.891
.825
.841
.808
.856
.820
.794
.872
.848
.872
.778
.735

Ryhmä 2
5-10 vuotta
M
SD
3.8
4.1
4.0
4.3
4.1
4.2
3.7
4.0
4.0
4.2
3.9
4.2
4.5
4.0
4.2
4.0
4.4
4.5

.784
.781
.854
.734
.790
.693
.758
.770
.775
.765
.889
.767
.720
.803
.791
.819
.747
.711

Ryhmä 3
11-20 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 20 vuotta
M
SD

K-W H-testi
χ2
p

3.9
4.2
4.0
4.4
4.2
4.1
3.6
4.0
4.1
4.4
4.1
4.2
4.5
4.0
4.3
4.0
4.5
4.6

3.8
4.1
4.0
4.2
4.1
4.1
3.7
3.8
3.9
4.2
4.0
4.1
4.3
3.8
4.1
3.8
4.3
4.4

2.055
3.660
.478
8.815
3.667
2.224
3.167
10.627
11.602
21.462
9.120
7.314
7.383
8.132
8.121
14.829
12.105
12.681

.775
.745
.838
.751
.802
.813
.805
.813
.800
.802
.811
.808
.759
.845
.824
.802
.770
.704

.841
.823
.872
.825
.816
.788
.891
.888
.804
.900
.871
.829
.865
.849
.855
.852
.889
.892

.561
.301
.924
.032*
.300
.527
.367
.014*
.009**
<.001***
.028*
.063
.061
.043*
.044*
.002**
.007**
.005**

Liite 13. Työvuosia työelämässä yhteensä ja tunneälytaitojen tärkeys
Ryhmä 1
< 11 vuotta
M
SD
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito

3.9
4.2
4.0
4.5
4.1
4.2
3.6
4.0
4.0
4.4
4.0
4.1
4.5
3.9
4.2
4.0
4.5
4.6

.768
.785
.891
.734
.804
.739
.866
.765
.790
.778
.890
.857
.721
.839
.854
.838
.712
.652

Ryhmä 2
11-20 vuotta
M
SD
3.9
4.2
4.0
4.4
4.1
4.1
3.5
3.9
4.0
4.3
4.0
4.2
4.5
3.9
4.2
3.9
4.5
4.6

.815
.793
.870
.741
.815
.780
.838
.817
.844
.805
.870
.803
.805
.842
.825
.895
.749
.727

Ryhmä 3
21-30 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 30 vuotta
M
SD

K-W H-testi
χ2
p

3.9
4.2
4.0
4.3
4.2
4.2
3.6
4.0
4.1
4.3
4.1
4.2
4.4
3.9
4.3
4.0
4.4
4.5

3.8
4.1
4.0
4.3
4.1
4.1
3.7
3.9
4.0
4.2
4.0
4.2
4.3
3.9
4.2
3.9
4.3
4.5

.131
8.614
1.809
8.782
4.212
.630
11.766
.516
3.841
5.013
4.282
2.296
8.022
.463
1.958
3.640
4.308
6.488

.779
.798
.867
.793
.826
.802
.871
.851
.811
.815
.875
.828
.794
.874
.835
.856
.836
.807

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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.856
.774
.798
.786
.819
.756
.783
.821
.796
.869
.815
.777
.796
.810
.815
.779
.801
.789

.988
.035*
.613
.032*
.239
.889
.008**
.915
.279
.171
.233
.513
.046*
.927
.581
.303
.230
.090

Liite 14. Työvuosia esimiestehtävissä ja tunneälytaitojen tärkeys
Ryhmä 1
< 5 vuotta
M
SD
b01 Omien tunteiden tiedostaminen
b02 Hyvä itsetuntemus
b03 Itseluottamus
b04 Itsekontrolli
b05 Läpinäkyvyys
b06 Sopeutumiskyky
b07 Suorituskyky
b08 Aloitteellisuus
b09 Optimismi
b10 Empaattisuus
b11 Organisaatiotuntemus
b12 Palvelualttius
b13 Kannustavuus
b14 Vaikutusvalta
b15 Kyky kehittää toisia
b16 Kyky käynnistää muutoksia
b17 Taito hallita konflikteja
b18 Ryhmä- ja yhteistyötaito
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001
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3.8
4.2
4.1
4.3
4.0
4.2
3.8
4.0
4.2
4.3
4.2
4.1
4.5
4.0
4.1
3.9
4.5
4.5

.761
.794
.741
.749
.787
.778
.979
.733
.818
.750
.770
.776
.798
.886
.735
.895
.799
.749

Ryhmä 2
5-10 vuotta
M
SD
3.9
4.3
4.3
4.4
4.2
4.3
3.9
4.3
4.3
4.1
4.2
4.2
4.4
4.2
4.4
4.2
4.4
4.5

.988
.798
.798
.681
.753
.689
.895
.792
.818
.794
.891
.891
.794
.900
.676
.805
.707
.771

Ryhmä 3
11-20 vuotta
M
SD

Ryhmä 4
> 20 vuotta
M
SD

K-W H-testi
χ2
p

3.9
4.4
4.1
4.3
4.1
4.3
3.8
4.2
4.3
4.3
4.3
4.1
4.5
4.0
4.3
4.2
4.5
4.5

4.0
4.3
4.1
4.4
4.2
4.1
3.8
4.1
4.3
4.2
4.2
4.2
4.5
4.0
4.5
4.1
4.4
4.7

.511
2.906
3.207
2.010
2.749
1.987
1.263
3.268
1.077
2.116
.993
.842
.358
2.403
6.802
3.567
.979
3.005

.849
.575
.765
.610
.683
.723
.717
.749
.688
.717
.756
.816
.674
.720
.739
.740
.674
.644

.743
.702
.682
.644
.750
.737
.866
.713
.669
.739
.830
.811
.768
.833
.559
.809
.689
.669

.916
.406
.361
.570
.432
.575
.738
.352
.783
.549
.803
.839
.949
.493
.078
.312
.806
.391

