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TIIVISTELMÄ 

 

Pro gradu – työni liittyy kohdeorganisaatiossa havaittuun, mielenkiintoiseen seikkaan, 

palauteprosessiin ja lähinnä palautteen antamisen haasteeellisuuteen. Palautteen antaminen ja – 

vastaanottaminen ovat rakentamisen kontekstissa haasteellisia, koska tilanteet ja työntekijät voivat 

vaihedella, projektista riippuen erittäin nopeasti. Tutkimukseni aineistona on Pirkanmaan yksikön 

työmaalla toimivat esimiehet. Tutkimuksessani selvitän, miten työmaakontekstissa toimivat 

esimiehet kokevat palaute- käsitteen ja miten he kokevat palauteprosessin omasta, esimiehen 

näkökulmasta. Jaottelen palauteprosessin koskemaan sekä positiivista että negatiivista palauteeen 

muotoa. Tutkimuskysymysten perusteella haastatteluaineisto on jaoteltu kolmeen teemaan, joista 

ensimmäinen käsittelee, miten työmaan esimiehet tulkitsevat ja ymmärtävät palaute- käsitteen. 

Toinen teema käsitelee, miten työmaakontekstin esimiehet kokevat positiviivisen ja negatiivisen 

palautteen antamisen työntekijöille. Kolmas teema käsittelee, miten esimiehet tulkitsevat ja kokevat 

palautteen vaikutukset työyhteisössä ja työntekijöissä.  

 

Aineisto kerättiin haastattelun, teemahaastattelun muodossa. Tutkimuksen kohteena oli yhteensä 13 

työmaalla toimivaa esimiestä, joiden tehtävä nimikkeet ovat vastaava mestari ja mestari. 

Haastattelut ovat tutkimuksen primaariaineisto ja henkilöstötutkimus vuodelta 2006 on 

sekundaariaineisto.  

 

Tutkimustulosten perusteella työmaakontekstissa työskentelevät esimiehet kokevat palautteen 

antamisen hyvin henkilökohtaisesti ja erittäin monisyiseksi prosessiksi. Palautejärjestelmää ei 

kuitenkaan kyetä kaikilta osin hyödyntämään työyhteisön tuottavuuden ja työsuoritusten 

virheettömyyden hallintaan. Palautteella koettiin olevan merkitystä työntekijöiden motivaation 

ylläpitämiseen ja positiivisen palautteen antaminen kehittää työyhteisön me- henkeä. Tulosten 
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perusteella palautejärjestelmän kehittyessä palauteprosessia voidaan hyödyntää yksilön oppimisessa 

ja työyhteisön kokonaisvaltaisessa ammatillisessa kehittymisessä. Merkittävä tuloksista noussut 

tekijä palauteprosessissa ja palautteesta oppimisessa on tavoitteen asettaminen yksittäiselle 

työntekijälle, sekä koko rakennusprojektin työyhteisölle.  

 

Avainsanat: tapaustutkimus, haastattelututkimus, palautejärjestelmä, esimiestyöskentely, tavoitteen 

asettaminen 
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1. JOHDANTO 
 
 
Palautetta on tutkittu runsaasti viime vuosien aikana, mutta palauteprosessin tutkiminen on viime 

aikoina ollut vähäistä erityisesti kasvatustieteiden parissa. Palauteprosessin merkitys on haluttu 

unohtaa behavioristiseen oppimiskäsitykseen liittyvänä vanhahtavana käsitteenä. Palautteen 

tutkiminen ei ole ollut muodikasta ja toisaalta siitä ei ole katsottu löytyvän uutta tutkittavaa. 

Kasvatustieteellinen käsitteistö on puhunut palautteen sijasta mieluummin vuorovaikutuksesta tai 

viestinnästä. Nyt kuitenkin palaute on jälleen saamassa tutkimuskirjallisuudessa ja uusien 

tutkimuksien osalta jalansijaa, koska palaute käsitteenä sisältyy vuorovaikutusta ja viestintää 

koskevan tutkimuksen keskeisimpiin käsitteisiin. (Repo 2001, 13.) 

 

Liikuntatieteellisessä - ja sotilaspedagogisessa tutkimuksessa palaute on keskeisessä asemassa, 

koska molemmissa tieteenhaaroissa palautteella on suorituksen oikeellisuuden ja lopputuloksen 

kannalta keskeinen merkitys. Ilman palautetta omasta suorituksestaan henkilö voi toistaa 

tekemäänsä virhettä huomaamattaan. (Repo 2001, 51.)  

 
Palautteen merkitys työelämässä ja työsuorituksessa on ilmeinen, johtuen kiristyvästä tuottavuuden 

tavoittelusta, tuloksellisuuden maksimoinnista, resurssien allokoinnin oikea-aikaisuudesta ja 

eläköitymisestä johtuvasta resurssien vähentymisestä työmarkkinoilla. Toisaalta, yritys, joka tuottaa 

lisäarvoa työntekijöilleen huolehtimalla työhyvinvoinnista, huomaa panostuksen laadukkaana 

työilmapiirinä sekä vähentyneillä sairauspoissaoloina. 

 

Oppimisen perustana on muun muassa palaute. Lapsien kanssa toimiessa tämän havaitsee kenties 

selkeimmin. He tarvitsevat palautetta toiminnoistaan lähes jatkuvasti, jotta eivät tekisi samoja 

virheitä uudelleen. Toisaalta he oppivat ja harjoittavat taitojaan joko suoran tai epäsuoran palautteen 

kautta. Lähes samanlaisesta prosessista on kysymys myös työsuorituksesta saatavasta palautteesta ja 

siihen liittyvästä oppimisesta. Esimiehen rooli on merkittävä, silloin kun kyseessä on yksittäisen 

työntekijän tai työyhteisön oppimisesta. (Sydänmaalakka 2001, 58.) 

 

Poikela (2005, 27) toteaa, että palaute on tavallinen käsite niin työelämässä kuin koulutuksessakin. 

Työntekijät odottavat saavansa palautetta tehdystä työstä, mutta esimiehet kokevat palautteen 

antamisen varsin haasteelliseksi, varsinkin negatiivisen palautteen antamisen. Jotta palautteen 
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vastaanottaja hyväksyy ulkoisen palautteen, on vastaanottajan koettava, että palautteen antaja on 

riittävän luotettava ja valta-asemaltaan mahdollisimman korkeassa asemassa. Palautteen antajalla 

tulee olla myös riittävästi valtaa ja asiantuntemusta säädellä mahdollisten palkkioiden ja 

rangaistusten määrää, jotta palautteen vastaanottaja kokee palautteen sellaiseksi että hän kykenee ja 

haluaa siihen reagoida.  (Repo 2001, 51.) Revon toteama ajattelumalli on erittäin behavioristinen 

malli, mutta palauteprosessi käsittelemässäni kontekstissa on malli behavioristisesta 

käyttäytymisestä.  

 

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkitystä ei voi väheksyä esimerkillisessä ja 

laadukkaassa esimiestoiminnassa. Kuten Poikela (2005) totesi, palautteen antaminen koetaan 

alaisten keskuudessa merkittäväksi ja aiheelliseksi, jos sen antajana on asemaltaan riittävän 

auktorisoitu henkilö. Vertaispalaute on eräs palautteen muoto, jolla voi olla vaikutusta asemaltaan 

auktorisoidun henkilön antaman palautteen tavoin. Esimiestoiminnan pätevyys ja laatu vaikuttavat 

koko yrityksen tuottavuuteen, sairauspoissaoloihin, työilmapiiriin sekä työssä viihtyvyyteen. 

 

Tampereen yliopiston ja VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan esimiestoiminnan keskeisiksi 

kehittämiskohteiksi osoittautuivat, että esimiehiltä ei koettu saatavan riittävästi tukea ja esimiehillä 

ei ollut aikaa tai kiinnostusta kuunnella työyhteisönsä jäseniä. Ahoniemen ja Kulmalan tekemä 

tutkimuksen tulokset tukevat osaltaan myös tämän tutkimuksen esimiestoiminaan liittyviä 

argumentteja. (Aamulehti 17.6.2007)  

 

Juhani Tiuraniemi (2007) toteaa, että esimiehet kohtaavat työssään monia ongelmatilanteita. Hyvä 

johtaminen ja esimiestoiminta edellyttävät hyvää ongelmantilanteiden ratkaisukykyä ja kykyä 

ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja erilaisia tapoja ymmärtää asioita ja tapahtumia. Yleensä esimiehet 

valikoituvat tehtäväosaamisen kautta, eikä ongelmanratkaisu – tai vuorovaikutustaitoja välttämättä 

edellytetä. Nämä taidot voivat kuitenkin olla ratkaisevia, miten esimies onnistuu tehtävässään, eli 

motivoimaan, sekä kannustamaan, eli antamaan palautetta työsuorituksesta työntekijöilleen. 

(Tiuraniemi 2007.)  

 

Rakentamisen toimiala on perinteisesti ollut melko hierarkkisesti rakentunut toimiala ja Skanska ei 

tee tässä poikkeusta. Skanska- konserni on rakentunut linjaorganisaatiosta, joka on eräs virallisen 

organisaation malli. Linjaorganisaation tunnusmerkkejä ovat hierarkkisuus, jonka johtamistapa on 

yleensä perin vanhanaikainen. Tulosyksikkörakenne on tavallisin suuressa yrityksessä, joilla on 

useita liikeideoita. (Havunen 2004, 70.) Skanskan konserni on jaettu tulosyksiköihin ja jokainen 
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tulosyksikkö on edelleen porrastettu hierarkkisesti tehtävävastuun ja toimivallan perusteella. 

Jokaisella organisaation jäsenellä on kompetenssiin perustuva tehtäväkuvaus ja määritellyt 

esimiehet, joita ovat lähiesimies ja hallinnollinen esimies.  

 

Skanskassa on konsernitasolla havahduttu pohtimaan esimiestyöskentelyn merkitystä tuottavuuden 

ja taloudellisen kasvun perustana. Esimiestyöskentelyllä on havaittu olevan erittäin suuri merkitys 

muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnille, työssä viihtymiselle sekä reekrytoitaessa uusia 

työntekijöitä. Edellä muutamia vaikuttavia syitä, miksi esimiestyöskentelyyn ollaan Skanskassa 

panotettu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Esimiestyöskentelyn kehittämiseen ollaan 

kansallisella tasolla panostettu voimakkaasti ja niitä tuotoksia tullaan jatkossa seuraamaan 

tarkemmin kuin aeimmin, muun muassa henkilöstötutkimuksen avulla.  

 

 

1.1 Tutkittavan ilmiön taustaa 

 
Rakentamisen toimialalla työn tuottavuus ja tehokkuus ovat avainasemassa. Jokainen rakentamiseen 

osallistuva taho ja toimija pyrkivät osaltaan säästämään ja karsimaan kustannuksissa, jotka 

varsinkin tällä hetkellä, korkeasuhdanteen aikana, ovat korkealla. Toukokuussa 2007 julkaistun 

Elinkeinoelämän suhdannebarometrin mukaan rakennusyritykset kuvasivat korkeasuhdanteen 

jatkuvan edelleen, mikä aiheuttaa tuotannon kiihtyvää kasvua sekä pulaa kapasiteetista. 

Kapasiteettipula tarkoittaa sekä rakennusmateriaalipulaa, että työvoimapulaa, jotka molemmat 

osaltaan hankaloittavat tuottavaa ja kustannustehokasta rakentamista. Tuotantokustannusten 

kohoaminen jatkui erittäin voimakkaana ja odotusarvo kustannusten kohoamiselle seuraavan 

kolmen kuukauden aikana on sama, eli korkealla tasolla. (www.ek.fi)  

 

Ammattityövoiman pula, esimiestyön kehittäminen, työilmapiirin parantaminen sekä työhyvinvointi 

ovat tekijöitä, joihin muun muassa rakentamisen toimialan yritysten omistajien ja johtajien tulee 

kiinnittää jatkuvaa huomiota. Etenkin työvoimapulan kasvaessa entisestään monet yritykset 

panostavat henkilöstön hyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Työmotivaatio on keskeinen tekijä 

työn tuottavuudessa ja työntekijöiden pysyvyydessä, johon kohdeorganisaatio on pyrkinyt 

kohdentamaan strategista painopistettä. (http://intra.) Johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn on 

kohdeorganisaatiossa panostettu monella saralla. Erilaisia koulutus – ja traineeohjelmia on tarjolla 
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sekä vapaavalintaisesti, mutta myös sellaisia, jotka ovat kaikille esimiestehtävissä toimiville 

pakollisia.  

 

Konsulttiyritys PA consulting on vuonna 2003 tehnyt laajamittaisen empiirisen tutkimuksen 

suomalaisesta henkilöstöjohtamisen prioriteeteista ja tutkimuksen mukaan organisaatiot pitivät 

omassa henkilöstöjohtamisessa tärkeimpinä osa-alueina henkilöstön osaamisen kehittämistä ja 

työhyvinvointiin panostamista. (Luoma 2006,76.) Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on eräs 

johtamistyön pitkäjänteistä jatkuvaa vuoropuhelua työntekijöiden ja heidän tekemien työsuoritusten 

kesken, jolla pyritään vaikuttamaan työntekijöiden työsuorituksen kehittämiseen ja 

virheettömyyteen. Eräänä palautteen antamisen kehittämisen tavoitteena on työn tuottavuuden 

lisääminen. Palautteen antamisen prosessi on välillinen työkalu, koska palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen tutkimuksien mukaan kehittää työilmapiiriä, ihmisten jaksamista työssä sekä 

sitoutumista työhönsä. Tuottavuus on yritykselle elinehto ja tuottavuutta pyritään tehostamaan ja 

ylläpitämään inhimillisellä tavalla ja rakentava ja laadukas palautteprosessi on eräs tekijä, millä 

tuottavuutta pyritään  ylläpitämään ja kehittämään. Toisaalta kohdeorganisaation teettämissä 

henkilöstötutkimuksissa yleensä korreloivat tietyn yksikön hyvä taloudellinen tulos ja hyvä 

työyhteisön ilmapiiri. (Skanskan henkilöstötutkimus 2006& 2007)  

 

 

Palaute on työntekijän, työyhteisön sekä koko organisaation kehittymisen kannalta erittäin 

merkittävä tekijä. (Aalto 2002, 7). Palautteen antamisella pyritään vaikuttamaan työtehtävien 

johtamiseen, työntekijöiden motivaatioon ja työsuoritusten oikeellisuuteen. Palaute ohjaa, motivoi 

ja vahvistaa tehokasta toimintaa, sekä vähentää tai poistaa kokonaan tehottoman toiminnan 

työolosuhteissa. (London 2003,1). Palaute on merkittävä osa johtamista ja tärkeä johtamisen 

työväline, mutta silti erilaisissa tutkimuksissa on havaittu, että monet esimiehet tuntevat olonsa 

epämiellyttäväksi joutuessaan antamaan palautetta.  

 

BU Skanska Oy on vuodesta 2002 lähtien toteuttanut henkilöstötutkimusta, jonka tarkoituksena on 

tuottaa tietoa työilmapiiristä Skanskassa. Tutkimuksen kysymyspatteristoa täsmennetään vuosittain 

tutkittavien asioiden osalta ja vuonna 2006 tarkennettuja kysymyksiä on esitetty koskien 

esimiestyöskentelyä. (Taloustutkimus Oy 2006.) Tutkimuksen perusteella Pirkanmaan henkilöstö 

arvioi selkeästi kriittisimmin palautteen vastaanottamista esimieheltä. Reilusti puolet antaa tälle 

väittämälle huonon tai kohtalaisen arvosana, arviointiasteikon ollessa 1 - 6, jossa 1saa sanallisen 

arvon eri mieltä ja 6 saa sanallisen arvion samaa mieltä. (Taloustutkimus Oy 2006) 
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Vuoden 2007 henkilöstötutkimus toteutetaan esimiestyöskentelyä koskevalta osalta eritavalla kuin 

aiemmin. Vuonna 2007 kyselyssä on erillinen osio, joka koskee niitä esimiehiä, joilla on kolme tai 

enemmän alaisia. Tällä kyselyllä mitataan Skanskan Great Boss – indeksiä. Kysymyspatteristossa 

alaisille tiedustellaan erilaisia esimiestoimintaan liittyviä, Skanskan määrittelemiä kysymyksiä, ja 

eräs merkittävin on juuri palautteen antamista koskevat kysymykset.   

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus  

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sitä, miten kohdeorganisaation työmaakontekstissa 

työskentelevät esimiehet kokevat palauteprosessin ja millaisia käsityksiä ja tulkintoja he esittävät 

käsitteelle palaute.  Taustalla on Skanskassa useana vuonna tehty henkilöstötutkimus, jonka tulokset 

ovat hälytyttävällä tasolla palautteen antamisen teemassa ja siksi kohdeorganisaatiosta tuli signaali, 

että henkilöstötutkimuksen tuloksia kyettäisiin hieman syvällisemmin tutkimaan ja analysoimaan 

kyseistä teemaa. Työmaakontekstissa työskentelevät esimiehet ovat yrityksen tuottavuuden kannalta 

merkittävässä roolissa, koska he työskentelevät työmaalla työskentelevien henkilöiden, sekä ei 

työmaalla, toimistossa työskentelevien esimiesten rajapinnassa.  

 

Skanskassa on voimakkaasti panostettu esimiestyöskentelyn kehittämiseen ja strategiakaudella 2005 

- 2007 on aloitettu Great Boss esimiestoimintaa ohjaava ajattelumalli koko Skanskan konsernissa. 

Tämän toimintamallin tavoitteena kehittää skanskalaista esimiestoimintaa ja se perustuu valittuihin 

esimiestoiminnan laatua kuvaaviin toimintamalleihin. Yksi näistä toimintamalleista on palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen, jota painotetaan erittäin voimakkaasti kehitettäessä Skanskan 

esimiehiä erilaisissa kansallisissa – ja konsernitason koulutusohjelmissa. Tämän tutkimuksen 

tulokset tulevat toivottavasti tarjoamaan joitakin välineitä kouluttajille ja koulutusohjelmien 

laatijoille siihen, miten palautteesta ja sen antamisen ja vastaanottamisen prosessista esimiesten ja 

työmaatoimihenkilöiden keskuudessa ajatellaan.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tulostensa avulla tukea henkilöstön kehittäjien, 

koulutussuunnittelijoiden sekä työterveyshuollon ammattilaisten toimintaan, kun he osaltaan 

pohtivat esimiestoiminnan kehittämiseen liittyviä teemoja ja koulutuksia.   
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

 
Tutkimus kohdentuu rakentamisen toimialaan ja sen esimiestyöhön, jossa hierarkkisella, 

linjaorganisaation tyyppisellä työnjaolla on merkittävä rooli. Johdannon jälkeen esittelen 

kohdeorganisaation perustamisen, kotimarkkina-alueet, kohdeorganisaation Suomessa ja kavennan 

tarkastelua Pirkanmaan yksikköön. Samassa yhteydessä tarkastelen linjaorganisaation olemusta ja 

rakennetta, joka on oleellinen tarkastelukohde, kun pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita 

kohdeorganisaation toimintaa.  

 

Teoriaosuudessa käsittelen palautejärjestelmän merkitystä työyhteisössä ja eritoten sen vaikutusta 

työntekijöiden työskentelyyn. Tämä on kenties merkittävin palauteprosessiin kytkeytyvä aihe, 

koska palautteella on todettu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia työyhteisön jäsenissä ja 

työn tuottavuudessa. Palautteeseen liitetään myös kontrolliteorian näkökulma, joka nousee esille 

varsinkin hierarkkisissa organisaatioissa, jossa esimiehillä ja johdolla on keksitetty päätäntävalta ja 

auktoriteettiasema.  

 

Palautteella on sekä positiivinen että negatiivinen aspekti, joiden merkitystä ja eroavaisuutta pohdin 

teoriaosuudessa. Positiivinen palaute ymmärretään usein rakentavaksi palautteeksi, mutta 

negatiivinen palaute voi yhtälailla olla rakentavaa. Tutkimuksen kannalta positiivinen ja 

negatiivisen palautteen välinen ero ja niiden ymmärrys ovat keskeisessä roolissa.  

 

Palautetta voidaan työyhteisössä antaa monella eri tavalla ja tutkimuksen eräs hypoteesi on, että 

esimiehet antavat mielestään alaisilleen palautetta, mutta työntekijät eivät tiedä saaneensa sitä. 

Tämä voi olla seurausta palautteen antamisen tavasta, tai siitä, miten keskittyneesti ja 

vuorovaikutukseen panostaen palautetta annetaan, tai onko organisaatiossa olemassa palautteen 

antamisen kulttuuria tai järjestelmää.  

 

Palautetta voidaan antaa hyvin ja huonosti ja molemmilla antotavoilla on erilaiset vaikutukset 

työyhteisön jäseniin. Tutkimushaastattelun keskeinen teema on esimiesten ymmärrys ja tulkinta, 

kuinka palautteen erilaiset antotyylit vaikuttavat työntekijöihin ja miten työyhteisö reagoi erilaisella 

antotavalla annettuun palautteeseen.  
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Tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat esimiehet ja heidän toimintansa suhteessa palauteprosessiin. 

Tarkoituksena on tutkia, miten palautteen antaminen koetaan subjektiivisena kokemuksena ja miten 

esimies kokee oman roolinsa työmaakontekstissa työntekijöiden esimiehenä, jonak tehtävänä on 

muun muassa varmistaa työtehtävien oikeellisuus ja hyvä laatu. Esimiestoiminnan teoreettisia 

näkökulmia tulen tarkastelemaan teoriaosuudessa, koska palauteprosessi integroituu oleellisesti 

esimiestyöskentelyyn.  

 

Tarkastelen omana lukunaan aiempia tutkimuksia, koska sieltä nousee mielenkiintoisella tavalla 

palautejärjestelmän monimuotoisuus ja millaisilla alueilla palautejärjestelmä nostetaan esille. 

Samalla tarkastelen, miten käsillä oleva tutkimus asettuu aiempaan palautteesta tehtyyn  

tutkimuskenttään ja miten tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muissa konteksteissa, 

jossa behavioristinen käyttäytyminen ja oppiminen on vallalla.  

 

Metodologisessa tarkastelussa perustelen, miksi tutkimusotteeni on kvalitatiivinen ja miten olen 

tutkimuksen toteuttanut. Samassa luvussa avaan tutkimusongelmat ja perustelen valintani, sekä 

myös miksi valitut kysymykset ovat relevantteja tämän tutkimuksen osalta. Pyrin seikkaperäisesti 

koostamaan haastattelutilanteita ja reflektoin omaan rooliani ja objektiivisuuttani haastattelijana ja 

tutkijana. Tulokset avaan tutkimusongelmien mukaisesti ja pyrin loogiseen ja avoimeen 

vuoropuheluun teoreettisen tarkastelun kanssa. Haastatteluiden tulosten analyysissä pyrin 

kokonaisvaltaiseen ja tulkinnallisesti spesifiin tarkasteluun siten, että lukijalle jää mahdollisimman 

selkeä näkemys tutkimuksen tulosten ja esiinnousseiden teemojen aihepiiristä ja haastateltavien 

näkemyksistä aiheesta.  

 

Lopuksi pohdin tulosten analyysin valossa, mitä tutkimustulokset nostivat esiin ja miten 

tutkimustulosten kanssa tulisi menetellä. Tulen ehdottamaan erilaisia toimenpiteitä, jotka 

edesauttaisivat esimiestoiminnan kehittymistä, juurikin palauteprosessin osalta. Toisaalta 

esimiestoimintaan vaikuttaa erittäin monenlaiset tekijät, joten mitään yksioikoisia toimenpide-

ehdotuksia on erittäin vaikea lähteä ruotimaan.  
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2. Palaute – käsitteen teoreettinen tarkastelu 
 

Kirjallisuudessa palaute saa monenlaisia määritelmiä, jotka muun muassa aiheutuvat käsitteen 

muuttuneesta luonteesta aikojen saatossa. Palauteprosessia ja palaute- käsitettä on käsitelty 

tutkimuskirjallisuudessa usein vuosikymmenten kuluessa ja palaute- käsite on ollut aikakauden 

paradigmojen muovaama. Toisinaan on puhuttu arvioinnista tai vahvistamisesta, riippuen muun 

muassa vallalla olevasta oppimiskäsityksestä, mutta kuitenkin sisällöllisesti ja tarkoitushakuisesti 

palaute – käsitteen merkitys on ollut sama.  

 

Palautetta on tutkittu psykologian alueella, jolloin lähestymiskulma on motivaatioteoreettisessa 

aineksessa. Toinen hyvin yleinen tutkimuksellinen lähestymisnäkökulma on palautteen 

negatiivisessa tai positiivisessa vaikutuksessa palautteen vastaanottajaan. ( Fisher 1979, 533). 

Käsitteen määrittelemisessä on eroja paitsi tieteenalojen välillä, mutta myös osittain tieteenalojen 

sisälläkin. Käsitteen vakiintumattomuus on ongelmallista yleistettäessä eri tieteenalojen ja 

koulukuntien palautetta käsittelevien tutkimusten tuloksia. (Cusella 1989,625.) Arkikielessä sanalla 

palaute voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita ja siten ihmisten erilaiset mielikuvat palaute – 

sanan merkityksestä tuovat jo sinällään oman haasteensa tutkimusaineiston analyysiin ja 

kuvailemiseen. Palaute – sanaan rinnastetaan usein vahvistaminen ja arviointi – termit ja usein 

myös sana kritiikki liitetään palaute – käsitteeseen.  

 

Palaute prosessina liitetään organisaation johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn. Palautteen merkitys 

työyhteisössä on lisätä vastaanottajan tietoa, miten hän on tehtävästään suoriutunut. Palautteen 

antamisella pyritään lisäämään vastaanottajan tietoisuutta tekemästään työstä sen oikeellisuudesta, 

tehokkuudesta ja suoritustavasta. Palautteella pyritään myös motivoimaan työntekijät 

työskentelemään haluttujen tavoitteiden suuntaisesti sekä ponnistelemaan ja ylläpitämään korkeaa 

suoritustasoa. ( Peltonen & Ruohotie 1991, 68.) 

 

Vroom esitteli odotusarvoteorian vuonna 1964, jossa hänen mukaansa motivaatioon vaikuttavat 

monet tekijät, siksi motivaation rakenteesta on lähes mahdotonta luoda yhtenevää sisällöllistä 

teoriaa. Hän keskittyi tarkastelemaan tekijöitä, joista motivaatio rakentuu. Vroomin mukaan 

henkilön työmotivaatiota odotusarvoteorian avulla tarkasteltaessa on pohdittava, millaisia 

seurauksia henkilö kokee liittyvän organisaatiossa työskentelyyn. Edelleen Vroom pohtii, että 

mikäli henkilö arvioi saavansa työskentelystään pääosin myönteistä palautetta ja positiivisia 

palkkioita, joita voivat olla riittävä turvallisuus, riittävä palkka sekä mahdollisuus kehittää itseään, 
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yksilö voi olla valmis virittämään energiaansa työn vaatimusten ja tavoitteiden suuntaisesti. (Juuti 

2006, 51.) 

 

Rakentamisen kontekstissa työvaiheet ovat spesifioitu ja jokaisella on koulutusta sekä osaamista 

vastaavat työtehtävät, jolloin esimiehen tehtävänä on työn johtaminen ja sen suunnitelmallisen 

etenemisen takaaminen. Esimiehellä on keskeinen asema organisaation palautejärjestelmässä. 

Työntekijöiden ja työryhmien ensisijainen palautteen antaja tulisi olla lähin esimies, koska hänen 

antamaa palaute vaikuttaa paitsi työtyytyväisyyteen myös ura- ja palkkakehitykseen.  

 

Tämän tutkimuksen osalta teoreettinen tarkastelu aloitetaan palautteen syntyhistoriasta ja siten 

lähestytään ensin palaute – käsitettä ja määritellään, mitä se tarkoittaa ja miten käsitettä käytetään. 

Seuraavaksi tarkastellaan palautejärjestelmän merkitystä työyhteisössä ja esimiestyöskentelyssä. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan palautteen arvoja, jotka ovat negatiivinen ja positiivinen arvo, 

sekä tarkastellaan, miten eriarvoiset palautteet vaikuttavat palautteen vastaanottajaan sekä 

palautteen antajaan. Jokaisessa teoreettisessa osiossa pyritään tarkastelemaan palautetta ja sen 

järjestelmää antajan ja vastaanottajan näkökulmasta, koska tarkasteltavana oleva tutkimus käsittelee 

esimiestyöskentelyyn ja palautejärjestelmään liittyvää haastetta.  

 

2.1 Palautteen syntyhistoria 
 
Organisaation kehittäminen sai alkunsa toisen maailman sodan jälkeen, jolloin sosiaalipsykologia 

pyrki soveltamaan tieteenalalla saatuja tuloksia organisaatioelämään. Organisaation kehittäminen 

liitetään usein Kurt Lewiniin, jonka pyrkimyksenä oli luoda sosiaalipsykologista tiedettä, jota 

voitiin soveltaa käytäntöön. Hän ei tyytynyt ihmisillä tehtyihin laboratoriokokeisiin, vaan pyrki 

kehittämään käytännön elämään liittyviä kenttäkokeita.  

 

Toimiessaan vuonna 1946 Yhdysvalloissa yliopiston opettajana Lewin käynnisti 

strukturoimattomista ryhmäistunnoista koostuvan laboratoriokoulutuksen, joita johtivat hänen 

oppilaansa. Opettajina toimineet oppilaat kokoontuivat jokaisen päivän päätteeksi Lewinin johdolla 

keskustelemaan päivän tapahtumista. Erääseen istuntoon päätyi kurssin oppilaita ja opettajien ja 

oppilaiden välille syntyi vilkas keskustelu päivän tapahtumista. Myöhemmin istuntoihin osallistui 

yhä laajempi joukko opiskelijoita ja tämä paransi heidän kehittymisensä tasoa. Tästä havaittiin, että 
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palautteen antaminen auttoi ihmisiä oivaltamaan omaan käyttäytymiseensä liittyviä prosesseja. 

(Juuti 2006, 88.)  

 

Lewinin kokeissa esille nousseen palautteen käsittelyn merkitys korostui palautekysely-malli - 

menetelmän käytön myötä. Palautekyselymallissa kutakin ongelmaa diagnosoitiin, pidettiin 

palauteistuntoja ja toteutettiin palauteinterventioita. Palautteen vastaanottamisen tärkeys oli siinä, 

että jokainen sai paremman mielikuvan oman toimintansa vaikutuksista muihin. Siten kehittyi 

yksilön itsetuntemus ja opittiin yhteisöllisesti puhumaan asioista, joista ei ennen ollut saanut puhua 

tai ei ollut kyetty puhua. (Juuti 2006, 90.) 

 

Juuti (2006) esittää artikkelissaan Nadlerin (1980) havaintoja palautteen merkityksestä yksilön 

suorituskyvyn kehittymiselle, joita Mann ja Likert suorittivat kyselytutkimuksissa. Heidän 

aikomuksenaan oli antaa työviihtyvyyteen liittyvän tutkimuskyselyn palaute erikseen johdolle, 

esimiehille ja työntekijöille. Aiemmin tutkimuskyselyn tulokset olivat annettu vain johdolle. 

Uudesta palautekäytännöstä oli seurauksena vilkkaat keskustelut, jotka lopulta johtivat siihen, että 

tutkijat havaitsivat keskusteluiden seurauksena syntyneiden kehittämisajatusten käsittelyn olevan 

tutkimuksen tekemistä tärkeämpiä.(Juuti 2006, 89.) 

 

Edellä mainituista seikoista ovat saaneet alkunsa organisaation kehittäminen ja sen yksittäisenä 

toimintona palautteen merkitys yksilön suoritukselle. Palautteen antamisella ja vastaanottamisella 

pyritään vaikuttamaan organisaation kehittymiseen ja organisaatiossa olevien yksilöiden 

suoritustason kohoamiseen sekä motivaatiotason nousuun, jotka ovat välillisesti vaikuttavia 

tekijöitä työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen.  

 

2.2. Esimiestoiminta ja johtaminen 
 
Ihmisten johtaminen on vuorovaikutuksellista toimintaa, joka tarvitsee areenoita kehittyäkseen ja 

ollakseen hyvälaatuista ihmisten johtamista. Näitä areenoita työyhteisöissä voivat olla muun muassa 

kehityskeskustelut, tiimipalaverit, työtyytyväisyys- ja johtamiskyselyt sekä palautteiden antaminen 

ja vastaanottaminen. Johtaminen on pitkäjänteistä jatkuvaa vuoropuhelua työyhteisön jäsenten 

kanssa sekä johtamiseen liittyy monenlaisten tilanteiden kohtaamista. (Juuti, 2006, 142–143.)  

 

Juuti (2006) toteaa, että Likertin johdolla vuonna 1974 tehdyssä tutkimuksessa oli tarkoituksena 

määrittää ne seikat, jotka vaikuttivat ryhmän ja yksilön tuottavuuteen. Tutkimuksessa vertailtiin 
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korkean tuottavuuden ja matalan tuottavuuden työryhmiä pareittain toisiinsa. Tutkimuksessa 

havaittiin, että matalan tuottavuuden osastojen esimiehet käyttivät autoritaarista ja tarkkaa 

johtamistapaa ja keskittyivät asioiden johtamiseen. Toisaalta korkean tuottavuuden osastojen 

esimiehet käyttivät yleisluontoista, demokratiaan pohjautuvaa johtamistapaa ja he käyttivät paljon 

aikaansa alaisten kanssa keskusteluun. (Juuti 2006, 16.)  

 

Esimiehen kyky vaikuttaa alaisiin, on eräs merkittävimmistä tekijöistä esimiestyön onnistumiselle. 

Yksi vaikuttamisen menetelmistä on palautteen antaminen, toisaalta esimies voi käyttää erilaisia 

taktiikoita vaikuttaessaan alaisiinsa. Yukl ja Tracey (1992) ovat nimenneet yhdeksän erilaista 

keinoa vaikuttaa alaisiin ja nämä ovat: järkeen vetoaminen, innoittaminen, konsultointi, kiittäminen, 

vaihtokauppojen ehdottaminen, henkilökohtaisuuksiin vetoaminen, liittoutuminen, velvollisuuksiin 

vetoaminen ja painostus. Osaltaan eri taktiikat voidaan tulkita myös palautteen antamisprosessiin 

kuuluviksi osatekijöiksi. Tutkimuksen mukaan tehokkaimpina keinoina voidaan pitää järkeen 

vetoamista, innoittamista ja konsultointia. Tehottomimmat keinot ovat puolestaan painostus, 

liittoutuminen ja velvollisuuksiin vetoaminen. (Yukl & Tracey 1992, 533.)  

 

Työhyvinvointi ja esimiestoiminta liitettään nykypäivän johtamiskirjallisuudessa kiinteästi toisiinsa. 

Teknillisen korkeakoulun tutkimusryhmä on tutkinut tiimien toimivuutta ja tämän tutkimuksen 

mukaan esimiehellä tulee olla selkeä näkemys työn tavoitteista ja työntekijöiden tilanteesta. Esimies 

tuntee, miten työyhteisö toimii järjestelmänä ja ymmärtää työntekijöiden osallistamisen 

merkityksen sekä oman roolinsa järjestelmää tasapainottavana tekijänä. Esimiehen on erittäin 

merkittävää löytää aikaa avoimeen vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa ja antaa palautetta 

tehdystä työstä. Kun esimies ja alaiset tuntevat toisensa ja heidän välilleen on kehittynyt 

luottamuksellinen suhde ammattitaidollisesti, niin silloin tutkimusten mukaan työntekijät ovat 

motivoituneita ja kykenevät jakamaan osaamistaan ja työyhteisöstä kumpuaa innovatiivisuutta. 

Avoimuuteen perustuva esimies – alaisvuorovaikutussuhde vahvistaa palautteenantokulttuuria, 

puolin ja toisin. ( Savileppä 2007)   

 

Ranne (2007) toteaa artikkelissaan, että johtamisen saralla palaute on aina läsnä. Hän laajentaa 

käsitettä koskemaan koko vuorovaikutuskenttää siten, että hän toteaa, että palaute on mukana 

kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ranteen mukaan monipuolista, avointa ja 

säännöllistä palautetta tarvitsevat kaikki työyhteisössä olevat, työntekijöistä johtajiin saakka. Hän 

myös toteaa, että ilman toimivaa palautekulttuuria yritys ei kehity. Ranne toteaa, että 

palautekulttuurin luominen molempiin suuntiin, esimieheltä alaiselle ja alaiselta esimiehelle on 
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pitkä prosessi, mutta kehityksen jäljet ovat pysyviä. Molemmilla osapuolilla tulee olla mahdollisuus 

antaa ja vastaanottaa palautetta avoimesti ja rehellisesti. Ranne toteaa, että toimiva esimies – 

alaissuhde sekä avoin ja toimiva palautekulttuuri ovat hyvinvoivan työyhteisön merkki. (Ranne 

2007, 22–23.) 

 

Kehityskeskustelut ovat eräs yleisimmistä nykyajan yritysten käyttämistä palauteprosesseista. 

Esimies – alaiskeskustelut ovat yhteisnimi monen tyyppiselle keskustelulle esimiehen ja alaisen 

välille. Kehityskeskusteluiden tarkoituksena on kokonaisuuden kannalta kehittää organisaatiota, 

mutta yksilöiden kehityksen kautta kehittyy koko organisaatio. Kehityskeskustelu antaa 

työntekijälle mahdollisuuden antaa palautetta monella eri tasolla, kuten muun muassa yksilötasolla, 

ryhmädynaamisessa mielessä, sekä organisaatiolle palautetta. Usein kehityskeskusteluissa alaisella 

on mahdollisuus antaa esimiehelleen suoraa, välitöntä palautetta. (Valpola  

 

 

2.3  Palaute – käsitteen määrittelyä 
 

Londonin (2003) mukaan merkityksellinen palaute on työsuorituksen johtamisen eräs avaintekijä. 

Palaute motivoi, ohjaa ja vahvistaa tehokasta toimintaa sekä vähentää tai jopa lopettaa 

epätehokkaan toiminnan. (London 2003, 1.) Palaute on myös erittäin merkittävä elementti 

kaikenlaisessa oppimisessa. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan ihminen oppii muun 

muassa ottamalla mallia toisista ihmisistä, kokeilemalla uusia käyttäytymismalleja tai työn 

tekemisen tapoja ja saavat palautetta menneestä käyttäytymisestään, kuinka suoritus on mennyt. ( 

London 2003, 3.) Kuitenkin, huolimatta laajasta ja vaihtelevasta kirjallisuudesta, voidaan todeta, 

että palautteen vaikutuksia yksilön käyttämiselle ei voida yleistää. ( Ilgen ym. 1979, 349.)  

 

Monet tutkijat ja tutkimukset määrittelevät palautteen informaationa, jota vastaanottaja saa 

menneestä suorituksesta. (mm. London 2003; Ilgen ym. 1979; Ruohotie 1995; Cusella 1989; Miller 

2006; Fisher 1979.) Tätä samaa määritelmää voidaan käyttää työyhteisön kontekstissa, koska 

palautteella tarkoitetaan myös työsuorituksesta saatua palautetta, eli tietoa palautteen 

vastaanottajalle siitä, miten hän on suoriutunut tehtävästään. ( Cusella 1989, 642.) Palautteen 

määritelmät vaihtelevat kuitenkin jonkin verran, kuten kaksisuuntaisessa ajattelutavan kontekstissa, 

jossa Ilgen ym. (1979) määrittelevät palautteen sen lähteestä vastaanottajalle, joka sisältää 

informaatiota vastaanottajan suorittamasta käyttäytymisestä, joka on tapahtunut menneessä 
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aikamuodossa. Siten, palautteen pitäisi lisätä vastaanottajan tietoa palautteen kohteena olevasta 

suorituksesta. (Ilgen ym. 1979, 630.) 

 

 

     2.3.1 Ulkoinen ja sisäinen palaute 

 

Palaute – käsite jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen palautteeseen. Ulkoinen palaute on silloin vallalla, 

kun palautteen antajana on jokin ulkoinen taho, esimerkiksi esimies tai jokin toinen henkilö. Ulkoa 

annetun palautteen vaikutus yksilöön riippuu muun muassa lähettäjän luotettavuudesta ja valta – 

asemasta. Palautteen tehokkuutta lisää, jos palautteen antajalla on riittävästi asiantuntemusta 

suhteessa suoritettavaan työhön ja toisaalta, jos palautteen vastaanottaja luottaa palautteen antajaan. 

(Peltonen & Ruohotie 1991, 77.) Organisaation kontekstissa esimiehet ovat merkittävä palautteen 

lähde, koska he määrittelevät työtehtävät ja valvovat niiden edistymistä sekä mahdollistavat 

palkkiot tai sanktiot suhteessa määriteltyihin työtehtäviin. (London 2003,11.) Toisaalta Ilgen ym 

(1979) toteavat, että lähde ei ole osa palautetta, mutta on erittäin haasteellista erottaa lähteen 

vaikutukset palautteen sisältämän informaation vaikutuksista. (Ilgen ym. 1979, 350.) 

 

Myös Cusella (1989) ehdottaa Annetten (1969) tutkimusten pohjalta kahta yleistä palautteen 

lähdettä, jotka ovat sisäinen ja ulkoinen palaute. Sisäinen palaute kumpuaa ärsykkeistä, joita yksilö 

vastaanottaa samanaikaisesti työsuoritusta tehdessään, eli havainnointia omasta toiminnastaan. 

 (Cusella 1989, 633.) Tämä jaottelu ei ole ainoa, mitä tutkimuskirjallisuus tuntee, vaan useat 

tutkimukset jaottelevat palautteen lähteen viiteen eri kategoriaan. Käsillä olevan tutkimuksen 

kannalta relevantteja lähteitä ovat esimies, työtehtävä sekä työntekijä itse. Muut kaksi palautteen 

lähdettä ovat organisaatio ja kollegat, mutta tämän tutkimuksen osalta ne jätetään pienemmälle 

huomiolle. (Ilgen ym 1979,350 – 351.) 

 

 Ruohotie (1995) jakaa palautteen lähteet kolmeen osaan, joista ensimmäinen on työ itse, jolloin 

palaute liittyy olennaisesti työtehtävään. Työsuorituksesta saatu palaute on luokiteltu sisäiseksi 

palautteen lajiksi ja siksi suoritteesta onnistumisen ja edistymisen kokemukset motivoivat 

työntekijää enemmän kuin muilta, ulkoapäin saatu palaute. (Repo 2001, 51.) Larson (1984) 

kuitenkin toteaa, että oma arvio tai palaute työsuorituksesta ei anna kokonaan täydellistä kuvaa 

työssä suoristumisesta, joten silloin yksilö hakee täydentävää palautetta ulkoisista lähteistä, 

esimerkiksi esimieheltään. ( Larson 1984, 42.) Oma arvio tai palaute työsuorituksesta liittyvät 

työntakijän subjektiiviseen näkemykseen työn suorittamisesta, jolloin jo opittu käyttäytymismalli 
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tai työn suorittamisen malli eivät anna objektiivista tietoa työn tekemisestä. Silloin esimiehen rooli 

on merkittävä, jotta työsuorituksen virheettömyys tulisi korjattua.  

 

 

          2.3.2 Esimies palautteen lähteenä 

 

Toinen Ruohotien esittämä palautteen lähde on organisaation jäsenet ja tässä tutkimuksessa 

tarkastelun kohteena nimenomaisesti juuri esimies. Hänen tehtävänään on havainnoida ja arvioida 

työntekijöiden käyttäytymistä suhteessa annettuihin työtehtäviin.  Ilgen ym (1979) toteavat, että 

esimiehelle on annettu sellainen arvo, tai asema organisaatiossa, jolloin hänen tulee omien 

työtehtäviensä puitteissa havainnoida alaisiaan ja antaa palautetta heille. (Mt. 1979, 350.) Nissisen 

(2000) mukaan palautteen antaminen ja vastaanottaminen tulee olla alaisen ja esimiehen välinen 

yhteinen teko. Hän toteaa, että johtaja on alaisten kannalta tärkein palautteen antaja ja samalla 

tärkein henkilö uralla kehittymisen kannalta. Mutta tämä edellä mainittu pätee myös toisinpäin, eli 

alaisen antama palaute on esimiehelle tärkein kehittymistä ohjaavaa tietoa. (Nissinen 2000, 96.) 

Pirnes (2003) muistuttaa esimiehiä palautteen lähteenä olemisesta ja toteaa, että esimiehen 

tehtävänä palautteen antajana on auttaa toisia työntekijöitä, lähinnä alaisiaan tuloksellisempaan 

käyttäytymiseen ja toimintaan. (Pirnes 2003, 158.) 

 

  

Esimies on ulkoinen palautteen lähde, jolle asetetaan tiettyjä kriteereitä, ollakseen vakuuttava 

palautteen lähde ja toisaalta, jotta palaute vaikuttaisi vastaanottajaan tavoitellulla tavalla. Esimiehen 

antamaan palautteeseen vaikuttavat monet taustatekijät, joita Larson (1984) on jakanut kolmeen eri 

kategoriaan: kognitiiviseen, affektiiviseen ja situationaaliseen. Kognitiivisesti palautteen 

antamiseen vaikuttaa työsuorituksen näkyvyys eli miten merkittävä ja näkyvä työsuoritus on muun 

organisaation toiminnan kannalta. Tutkimukset tukevat väitettä, että mitä näkyvämmästä 

työsuorituksesta on kysymys, sitä todennäköisemmin esimies antaa siitä palautetta. Esimies muistaa 

poikkeuksellisen hyvät ja toisaalta myös huonot suoritukset, ajallisesti lähimenneisyydessä 

tapahtuneet, sekä itselleen merkitykselliset työsuoritukset. Yleisesti myös keskitasoa huonommat 

suoritukset huomioidaan helpommin kuin keskitasoa paremmat suoritukset.  

 

Esimiehen on välttämätöntä antaa välitöntä palautetta, jos organisaation antamia tavoitteita ei 

saavuteta, sillä se vaikuttaa välillisesti myös esimiesten omaan tulokseen. Fisherin (1979) 

tutkimustulokset vahvistavat tätä käsitystä, sillä hän havaitsi, että alle organisaation määrittämän 
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keskitason työskentelevät alaiset saivat keskimääräistä useammin ja ajallisesti nopeammin 

palautetta kuin ne alaiset, jotka työskentelivät keskitasoa paremmin. Fisherin (1979) mukaan tämä 

johtuu siitä, että jos esimies antaa palautetta nopeasti, niin alaisella on enemmän aikaa muuttaa 

toimintaansa parempaan suuntaan. Toisaalta, esimiehet, jotka antoivat palautetta alle keskitason 

suoriutujille, odottivat heidän myös parantavan suoritusta merkittävästi enemmän, kuin ne henkilöt, 

jotka olivat keskitasoa parempia suoriutujia. 

( Fisher 1979, 537; Ilgen ym. 1979, 360; Cusella 1989, 653.) 

 

Larson (1984) havaitsee toisen kognitiivisen taustatekijän, joka vaikuttaa esimiehen palautteen 

antamiseen, nimittäin alaisen vastuun työstä. Jos esimies käsittää alaisen itse olevan vastuussa 

työstään, niin palautetta annetaan vähemmän. Jos puolestaan esimies kokee olevansa vastuussa 

myös alaisen työstä, niin silloin palautetta annetaan herkemmin. Palautteen antamiseen vaikuttaa 

alaisen työssäkäyttäytyminen, johdonmukaisuus sekä suoriutuminen muissa tehtävissä. Mikäli 

esimies kokee, että alaisen käyttäytyminen on johdonmukaista suhteessa aiempaan käyttäytymiseen, 

niin esimies antaa palautetta vähemmän. Myös silloin esimies antaa herkemmin palautetta, jos hän 

katsoo, että alaisen suoritus johtuu hänen ponnisteluistaan eikä alaisen kyvyistä suoriutua 

tehtävästä. (Larson 1984, 42 -76.) 

 

Palautteen antamiseen vaikuttavat affektiiviset tekijät liittyvät esimies - alaissuhteeseen. Jos esimies 

pitää alaisestaan, tai alainen osoittaa luottamuksellisuutta suoritusten aikana, niin 

epätodennäköisempää on, että esimies antaa palautetta huonosta suorituksesta. Esimiehet 

syyllistävät ulkoisia tekijöitä helpommin, kuin itse työntekijää huonon työsuorituksen yhteydessä. 

(Ilgen ym. 1979, 360; Larson 1984, 42–76) London ( 2003) mukaan esimiehet eivät edes taputa 

alaisiaan selkään, todetakseen, että tehtävä on suoritettu hyvin. Tämä johtuu Londonin mukaan siitä, 

että esimiehet tuntevat olonsa epämukavaksi ja jopa häpeälliseksi sekä uhatuksi, jos he antavat 

positiivista palautetta sellaisille henkilöille, joista he mahdollisesti pitävät.(London 2003, 3.) 

 

Esimiehen palautteen antamisen situationaalisia tekijöitä ovat suoritus- ja tuotosriippuvuus. Jos 

esimiehen ja alaisen tehtävät riippuvat toisistaan, niin silloin esimies antaa palautetta keskimääräistä 

enemmän. Mutta jos esimiehen ja alaisen tehtävillä ei ole riippuvuussuhdetta, niin silloin esimiehen 

antama palaute on vähäistä. Keskinäinen riippuvuus merkitsee läheistä työyhteyttä, lisääntyvää 

kontrollia ja palautteen antamisen parantamista. (Ruohotie 1991, 83; Larson 1984, 42–76.) Toinen 

situationallinen tekijä esimiehen palautteen antamiselle voidaan löytää organisaation kulttuurista. 

Jos organisaatiossa arvostetaan esimiehen ja alaisen vuorovaikutusta ja toisaalta organisaatio on 
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työntekijäkeskeinen, niin silloin esimies antaa palautetta herkemmin ja palaute on suoritukseen 

liittyvää palautetta. (Ruohotie 1991, 83; Larson 1984, 42–76.) 

 

 

     2.3.3. Esimiehen luotettavuus palautteen lähteenä 

 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on dynaaminen prosessi lähteen ja vastaanottajan välillä. 

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaikuttaa sekä lähteeseen että vastaanottajaan. (London 

2003, 15.) Palautteen antamiseen vaikuttaa, miten luotettava ja arvostettu palautteen lähde on 

vastaanottajan näkökulmasta. Cusellan (1984) mukaan palautteen lähteen, tässä tapauksessa 

esimiehen tulee täyttää kaksi kriteeriä, jotka ovat lähteen luotettavuus ja asema tai valta suhteessa 

alaiseen ja toisaalta suhteessa koko organisaatioon.  

 

Luotettavuus määräytyy vastaanottajan havainnoista lähteen asiantuntevuudesta arvostella, tai 

arvioida vastaanottajan käyttäytymistä suorituksen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä sekä 

toisaalta myös lähteen vilpittömyydestä. (Cusella 1984, 634.) Myös Ruohotien (1995) mukaan 

palautteen hyväksyminen perustuu vastaanottajan luottamukseen siihen, että palaute antaa tarkan 

kuvan hänen suorituksestaan. Jotta hyväksyminen tapahtuisi, niin merkittävää on myös se, toimiiko 

palautteen antaja, eli esimies toimivaltansa puitteissa ja toisaalta luottaako vastaanottaja palautteen 

antajan tarkoitusperän vilpittömyyteen. (Ruohotie 1995, 45.) Repo (2001) mainitsee palautteen 

lähteen luottavuuden kriteereiksi lisäksi palautteen laadun, palautteen johdonmukaisuuden sekä 

vastaanottajan iän ja kokemuksen. Vastaanottajan iällä ja kokemuksella tarkoitetaan sitä, että mitä 

enemmän vastaanottajalla on ikää ja toisin sanoen enemmän kokemusta työstä, hänen 

vaatimuksensa palautteen laadulle kasvaa ja toisaalta myös sellaisen työntekijän tarve palautteelle 

vähenee. Vastaanottajan ikä ja kokemus kulkevat rinnan, jolloin ulkoisen palautteen merkitys 

vähenee ja itsearvioinnin sekä osaamisen karttumisen myötä. (Ruohotie 1991, 78; Ilgen ym.1979, 

356; Cusella 1984, 635.) Palautteen laatu tarkoittaa positiivista ja negatiivista palautetta, joista 

positiivinen palaute havaitaan ja siihen reagoidaan herkemmin. Palautteen johdonmukaisuus 

tarkoittaa sitä, että palaute mielletään perustuvan vastaanottajan kykyyn, jos taas johdonmukaisuus 

puuttuu, niin silloin palaute perustuu onneen tai johonkin muuhun ulkopuoliseen seikkaan. 

(Ruohotie 1991, 78.) 

 

Ilgenin ym. (1979) mukaan palautteen lähteen luotettavuus ja uskottavuus ovat merkittävämpiä 

vaikuttajia siihen, kuinka vakavasti vastaanottaja hyväksyy palautteen. Ilgen ym. (1979) nostavat 
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esiin Griffin vuodelta 1967 tehdyn tutkimuksen, jossa lähteen luotettavuuteen on peilattu viisi 

ulottuvuutta, jotka ovat asiantuntemus, luotettavuus, osaako palautteen lähde kuunnella toista 

osapuolta, dynaamisuus ja persoonakohtainen kiintymys, vetovoima. Toisaalta tukea edelliselle 

antaa myös Kleinin, Krautin ja Wolfsonin (1971) tutkimus, jonka mukaan työntekijät ovat 

tyytyväisempiä saamaansa palautteeseen, mikäli palautteen antaja tietää ja osaa alaisen työt. Mutta 

jos palautteen antajalla ei ole käsitystä tai osaamista alaisen tekemistä töistä, niin vastaanottaja ei 

kykene arvostamaan tai hyväksymään palautetta. (Ilgen ym. 1979, 357.) Ilgen ym.(1979) esittävät 

toisenkin palautteen lähteen luotettavuuteen vaikuttavan seikan, nimittäin vastaanottajan uskon ja 

näkemyksen palautteen lähteen motiiveihin palautteen antamisessa. Jos palautteen vastaanottaja 

luottaa lähteen vilpittömään motiiviin antaa palautetta, niin se avittaa perustamaan yhteisen 

luottamuksen siihen, että esimies käyttäytyy enemmänkin auttajana kuin tuomitsijana. (Ilgen ym. 

1979, 357.)  

 

Palautteen antajan valta ja vaikutus organisaatiossa vaikuttaa palautteen vastaanottajan 

halukkuuteen reagoida vastaanotettuun palautteeseen. Vastaanottaja arvio palautteen lähteen 

vaikutusvallasta riippuen, palautteen vastaanottaja arvioi, miten relevanttia palaute on suhteessa 

vastaanottajan tekemään suoritukseen ja kuinka työn suorittaminen tulee vaikuttamaan 

vastaanottajan asemaan ja urakehitykseen. Mitä enemmän palautteen lähteellä on vaikutusta 

vastaanottajan asemaan ja arvostettuihin tuloksiin, sen paremmin palautteen vastaanottaja on 

halukas vastaamaan saamaansa palautteeseen.( Ilgen ym. 1979, 359.)  
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  3. Palautteen funktiot 
 

Tavoite  

Cusellan (1989) mukaan palaute – käsite usein jaetaan viiteen samanaikaisesti vaikuttaviin 

tekijöihin, joita ovat palautteen 1. tarkoitus tai tavoite 2. palautteen tyypit 3. palautteen ulottuvuudet 

4. palautteen lähde ja 5. palautteen tulos. Palautteen tavoitteella määritellään, mitä tarkoitusta varten 

palautetta annetaan. Palautteen antamiselle voidaan määritellä palkitsemistavoite, jolloin 

palkinnolla vahvistetaan jo olemassa olevaa käyttäytymistä. Palautteen antamisen eräänä tavoitteena 

voi olla tietyn, yleensä menneen käyttäytymismallin esiin nostaminen informoimalla palautteen 

vastaanottajaa. Motivaation lisääminen halutun käyttäytymismallin vahvistamiseksi, jolloin 

työsuoritus mahdollisesti paranee. Ohjaaminen on palautteen eräs tavoite, jolloin pidetään tavoite – 

suuntautunut käyttäytyminen tavoitteessa. Oppiminen on yksi tavoite, jota palautteen antamisella 

tavoitellaan. Silloin vahvistetaan työsuorituksen oikeellisuutta ja pyritään vähentämään 

virhesuorituksia. ( Cusella 1989, 631.) 

 

Palautteen tyypit 

Cusella (1989) toteaa Bogartin (1980) tutkimuksiin nojautuen, että palautteen tyypit liittyvät 

palautteen antamisen ajoitukselliseen tarkoitukseen ja siten palaute on jaettu menneeseen 

työsuoritukseen liittyvään palautteeseen, eteenpäin suuntautuneeseen palautteeseen, sekä 

samanaikaisesti työsuorituksen aikana annettuun palautteeseen. (Cusella 1989, 631.) 

Tutkimuskirjallisuus ja tämä tutkimus keskittyvät menneeseen liittyvän työsuorituksen 

palautteeseen. Eteenpäin suuntautuva palaute liittyy lähinnä tulevaisuuden trendien ja organisaation 

toimintaympäristön ennustamiseen sekä siihen liittyvään organisaation toiminnan mukauttamiseen 

muuttuvaan toimintaympäristöön. Tämä palautteen muoto on erittäin merkittävä organisaation 

osaamisen kehittämisen kannalta. Toisaalta hyvän esimerkin eteenpäin suuntautuvasta palautteesta 

tarjoaa budjetin suunnittelu ja laatiminen. Suorituksen aikainen palaute on määritelty virtaavaksi 

informaatioksi tai resursseiksi, jotka kulkevat eri organisaation osien välillä. Siten tämä palaute 

voisi olla organisaation sisäistä älykkyyttä, tietoa tai tapahtumia systeemin sisäpuolella. Käytännön 

esimerkkinä voi mainita kameravalvonnan, joka tuottaa heti tietoa muuttuneesta tilanteesta. 

( Cusella 1989, 631.)      
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Palautteen ulottuvuudet 

Cusella (1989) tarkastelee Larsonin ym (1985) tekemien tutkimusten mukaan palautteen 

ulottuvuuksia, jotka vittaavat siihen, että palaute rakentuu palautteen arvosta (+ / - ), ajoituksesta, 

tarkkuudesta, taajuudesta ja sen hienotunteisuudesta vastaanottajaa kohtaan. Palautteen arvoihin 

sekä ajoitukseen palataan omana lukunaan, mutta palautteen antamisen tarkkuus liittyy siihen, 

kuinka tarkkaa tai yleistä tietoa suorituksesta palauteinformaatio sisältää. Taajuus kertoo kuinka 

usein tai harvoin palautetta vastaanottajalle annetaan. Palautteen hienotunteisuus kuvailee, osaako 

palautteen antaja tulkita ja havaita vastaanottajan tuntee palautteenanto hetkellä. (Cusella 1989, 

633.) 

 

 
 

 

Kuvio 1: Palautteen ulottuvuudet 

 

Positiivinen palaute määritellään tässä kontekstissa postiiivisten lausumien ja rakentavan palautteen 

perusteella. Palautteen vastaanottajan saama palaute ohjaa vastaanottajan toimintaa organisaation tai 

työtehtävän määrittelemää tavoitetta kohti ja tämän tavoitteen esiintuojana usein toimii ulkoisen 

palautteen vastaanottajan esimies. Negatiivinen palaute usein aiheuttaa vastakkaisia reaktioita, 

jolloin negatiivisen palautteen vastaanottaja ohjaa tahallisesti toimintaansa vastoin organisaation tai 
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työtehtävien asettamia tavoitteita ja silloin ulkoisen palautteen antajan palauteprosessin tulkinnassa 

tai palautteen antamisen merkityksellisyydessä voi olla kehittämisen kohtia. Toisaalta tulee 

ymmärtää myös positiivisen ja negatiivisen palautteen tilannesidonnaisuus, joka vaikuttaa 

merkittävästi palautteen vastaanottamiseen ja tulkintaan.  

 

 

3.1 Odotusarvoteoria 
 

Palauteprosessia käsiteltäessä teoreettisesti, ei voi ohittaa odotusarvoteoriaa, joka ei suoranaisesti 

kuulu esimiestoimintaan liittyvänä palautejärjestelmänä, mutta on kuitenkin merkittävä teoreettinen 

tekijä, kun tarkastellaan palautteen merkitystä työntekijälle ja esimiehelle.  

 

Kuten aiemmin teoreettisessa johdannossa tarkasteltiin Vroomin 1964 luomaa odotusarvoteoriaa, 

niin, sitä on kehitelty vuosien saatossa ja Porter ja Lawler väittivät, että motivaatio, työtyytyväisyys 

ja työsuoritus ovat erillisiä muuttujia, joiden väliset riippuvuudet eivät ole sellaisia, kuin 

perinteisesti on oletettu. Perinteisesti on oletettu, että työtyytyväisyys johtaa korkeaan motivaatioon 

ja suoritukseen. Porterin ja Lawerin mukaan suoritus johtaa tyytyväisyyteen, ja työsuoritukseen ei 

riitä pelkästään motivaatio, vaan henkilöllä tulee olla valmius suoriutua tehtävästä.( Juuti 2006, 53.) 

 

Pyrkimys hyvään suoritukseen riippuu saatavissa olevien palkkioiden ja tunnustuksen määrästä ja 

siitä, miten todennäköisesti henkilö arvioi suorituksensa johtavan palkkioihin ja tunnustukseen. 

Toisaalta henkilön käsityksiin työsuorituksen onnistumisesta vaikuttaa myös henkilön valmiudet ja 

käsitykset siitä, mitä tehtävässä tulisi tehdä. Hyvin tehty suoritus saattaa johtaa sekä ulkoisiin että 

sisäisiin palkkioihin ja tunnustuksiin. Siten henkilön toiminta ja tyytyväisyys vahvistuu 

oikeudenmukaisina koettujen palkkioiden ja tunnustusten kautta. (Juuti 2006, 53.)  

 

Tämä odotusarvoteoreettinen lähtökohta tukee palautteen teoreettista tarkastelua, koska 

palauteprosessi käsittelee osaltaan myös motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Palautteen vastaanottaja 

tarkastelee palautteen antajan, eli lähteen tarkoituksenmukaisuutta ja vastaanottaja on hyvinkin 

tarkka siitä, onko saatu palaute oikeudenmukaista suhteessa tehtyyn työsuoritukseen.   
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Odotusarvoteorian voi havainnollistaa myös Vroomin (1964) esittämän kuvion mukaan 

 

     

 

 

 

Kuvio 2. Vroomin odotusarvoteoria 

 

Jos jokin näistä yhteyksistä ei toteudu, niin se estää yksilön motivoitumista. Ja toisaalta, jos yksilö 

ei usko tämän ketjun toteutumiseen, niin hän ei ole valmis panostamaan työsuoritukseen.  

Palautteen antamisen kannalta odotusarvoteoriassa organisaation antamat palkkiot ovat keskeisiä. 

Jos yksilö toteaa, että hänen suorituksestaan seuraa riittävästi mielihyvää tuottavia tuloksia, yksilön 

itsensä kannalta, hän motivoituu ponnistelemaan ja tuottaa mahdollisesti parempia työsuorituksia. 

(Shrauger 1975, 592.) 

 

 

3.2 Attribuutioteoria 
 

Attribuutioteoria liittyy yksilön suoristumismotivaatioon, kuinka yksilö selittää käyttäytymisensä 

syitä. Attribuutoiteoria on saanut alkunsa Kellyn (1955) ja Heiderin (1958) tutkimuksista, jossa he 

toivat esiin, että käyttäytymisen syiden perusluokat ovat kontrollin sijaintiin liittyviä yksilön sisäisiä 

ja ulkoisia syitä. Kun toiminnan syyt sijoitetaan ulkopuolisiin tekijöihin, tarkoittaa se käsitystä, että 

kuka tahansa olisi toiminut samoissa olosuhteissa samalla tavalla. Kun esimies antaa palautetta 

huonosta suorituksesta hän valitsee attribuoiko hän suorituksen johtuvaksi alaisen sisäisistä 

tekijöistä johtuviksi, kuten asenteesta, taidoista vai motivaatiosta. Tai esimies attribuoi huonon 

suorituksen johtuvaksi ulkoisista tekijöistä, kuten työympäristöstä ja työtehtävän vaikeudesta.  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että esimiehet kokevat heikosti suoriutuvan alaisen työsuorituksen 

enemmän sisäisistä tekijöistä johtuvaksi kuin ulkoisista tekijöistä. Tällöin esimies pyrkii joko 

syyttämää tai rankaisemaan alaistaan, eikä kuitenkaan pyri työn uudelleen järjestelyyn, muuttamaan 

työympäristöä tai lisäämään työsuorituksen kehittymiseen liittyvää informaatiota. (Cusella 1989, 

651 – 652.)  
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Ruohotie (1995) toteaa, että esimiehen keskeisenä tehtävänä on selvittää, missä määrin yksilön 

työkäyttäytyminen johtuu yksilöstä itsestään, työtehtävästä tai ympäristöstä. Rangaistussävyiset 

toimenpiteet ovat todennäköisiä, jos epäonnistuminen voidaan selittää johtuvan sisäistä tekijöistä 

eikä yksilöstä riippumattomista tilannetekijöistä. Toisaalta esimiehet aliarvioivat ulkoisten 

tekijöiden vaikutukset alaistensa työsuorituksiin. Esimies ja alainen tarkastelevat asioita kuitenkin 

omista lähtökohdistaan ja näkökulumistaan ja saavat ympäristöstä erilaista informaatiota. 

Esimiesten moittiessa mieluummin alaistaan kuin ympäristötekijöitä, voi tämä johtua myös 

itsesuojelusta, koska monet tilannetekijät ovat esimiesten kontrolloitavissa ja siten puutteet sekä 

ongelmat voivat johtua esimiehestä. Ruohotie (1995) esittää Mitchellin ja Kalbin (1982) 

tutkimustuloksen, jonka mukaan esimiehet, joilla on itsellään kokemuksia alemman tason 

työtehtävien hoidosta, selittävät alaistensa tekemiä virheitä ja epäonnistumisia useammin ulkoisilla 

syillä kuin esimiehet, joilta tämä kokemus puuttuu. (Ruohotie 1995, 53 – 54.) 

 

 

  3.3 Tavoitteen asetantateoria 
 

Cusella (1989) esittää Locken (1968) tavoitteen asettamisteoreettisen näkemyksen, joka nivoutuu 

palauteprosessiin. Organisaation toiminnan tasolla yksilön toimintaa ohjaavat annetut tavoitteet ja 

niiden saavuttaminen. Jos tavoitteet ovat asetettu riittävän korkealle, mutta saavutettaviksi, ihminen 

toimii ponnekkaammin, kuin jos tavoitteet ovat asetettu liian alhaisiksi. Kuitenkin tarkat ja 

määritellyt tavoitteet ohjaavat yksilön toimintaa tehokkaammin kuin epämääräiset, liian 

suurpiirteiset tavoitteet. Palkkiot, kuten raha, hyvä palaute tai uralla eteneminen, eivät vaikuta 

yksilön käyttäytymiseen, jolleivät ne johda loogisesti tavoitteiden saavuttamiseen tai jopa 

vaativampien tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteen asettaminen ja palautteen antamisen vaikutus 

käyvät keskenään dialogia siten, että palautteen antaminen on merkityksellisempää palautteen 

vastaanottajalle, kun se on sidoksissa tiettyyn tavoitteeseen. Silloin työn suorittaja on tietoinen, 

miten ja mistä hän saa palautetta ja työmotivaatio nousee. ( Cusella 1989, 643 – 644.) 

Tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, jotta niitä olisi helpompi tavoitella. Fraasi: ” Tee parhaasi.” ei 

viestitä spesifisti, mitä työntekijältä odotettaan. Tavoitteenasettelun tulee olla riittävän realistinen ja 

tarkka, esimerkiksi: ” Tavoitteena on seuraavan kahden viikon aikana rakentaa kaksi kerrosta.” 

Selkeän tavoitteen antamisen jälkeen on helpompaa antaa palautetta ja palautteen antamisella on 

selkeä reflektiosuhde johonkin ennalta annettuun, yhteiseen tavoitteeseen. (Locke, Shaw, Saari & 

Latham 1981, 140.) 
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3.4 Palautejärjestelmä työyhteisössä 
 

Palaute on merkittävä tiedon lähde niin yksilölle kuin organisaatiollekin. Yksilölle palaute on 

elintärkeä, koska se kehittää käsitystä itsestä työssä sekä vähentää epävarmuutta toivotusta 

käytöksestä kuinka saavuttaa asetetut tavoitteet. Tässä merkityksessä palaute lisää työn, taitojen ja 

työtapojen kehittymistä. Monet eri tutkimukset ovat todentaneet palautteen vaikutuksen 

työsuoritukseen. Esimerkiksi Locke, Shaw, Saari ja Latham (1981) ovat tarkastelleet tutkimuksia, 

tarkkojen tavoitteiden ja tulosten tiedostamisen vaikutuksella suoritukseen. Selvisi, että molemmat 

ovat merkittäviä tekijöitä työsuorituksen parantumisen osalta.  

Valtasuuntaus palautteen tutkimuksissa on selkeästi ollut motivaation lisääminen, suoritustason 

lisääminen, tehokkuus ja suorituksen oikeellisuus. (Pousette 2001, 19) Palautteella on huomattavia 

positiivisia merkityksiä työyhteisössä. Palaute ohjaa käyttäytymistä, eli ylläpitää 

tavoiteorientoitunutta käyttäytymistä. Palaute vaikuttaa tulevaisuuteen ja ohjaa suorituksen 

tavoitteita sekä vaikuttaa oleellisesti tavoitteiden luomiseen, jotta saavutetaan korkeampi 

suorituksen taso tulevaisuudessa. Työntekijät tietävät, mitä he osaavat tehdä hyvin ja kuinka paljon 

paremmin he osaavat tehdä, jos yrittävät enemmän.  

Positiivinen palaute on itseään vahvistava ja vaikka se ei johda suoranaisesti selkeään, 

konkreettiseen materialistiseen hyötyyn, ihmiset arvostavat, kun saavat tietää, milloin he ovat 

onnistuneet suorituksessaan. Tällainen palaute nostaa heidän sisäistä motivaatiota, tietoisuuttaan 

saavutuksista sekä työntekijän kykyä torjua itse virheitä. He tietävät, millä tasolla heidän 

suorituksensa tulisi olla ja mitä heiltä vaaditaan. Palautteen antamisen avulla voidaan siis toisaalta 

asettaa alaraja tai standardoida hyväksytty suoritustaso ja työntekijät oppivat arvioimaan 

suoritustasoaan tätä tasoa vastaan. Palaute siis vahvistaa työntekijän oppimista.(London 2003, 14).  

Ruohotie (1995) toteaa, että ulkoinen palaute parantaa yksilön, ryhmän ja organisaation tuloksia 

monestakin syystä: sen avulla voidaan korjata työsuorituksessa tapahtuneita virheitä, se auttaa 

tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia sekä selkiyttämään tavoitteita ja parantaa työmotivaatiota. 

(Ruohotie 1995, 40.)  

Palautejärjestelmän teoreettisessa tarkastelussa motivaatiolla on merkittävä osuus, joka on kiistatta 

todettu olevan palautteen eräs indikaattori. Toki ulkoisella palautteella on muitakin indikaattoreita, 
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mutta motivaatiotekijä nousee usein näkyvimmäksi. Toisaalta palautejärjestelmän merkitystä 

motivaation lisääjänä voidaan tarkastella kahtaalta, työnantajan ja työntekijän näkökulmasta. 

Yhtäältä, jos palautteen vaikutusta tutkitaan työnantajan näkökulmasta, voi tulkinta perustua 

tuotannollisiin ja tehokkuutta ilmaiseviin intresseihin. Ja toisaalta, jos tarkastellaan asiaa työntekijän 

näkökulmasta, subjektiiviset intressit ovat pääosassa. Tämä tutkimus ei ota varsinaisesti kantaa 

kumpaankaan osapuolen näkemykseen, vaan tarkastelu keskittyy palauteprosessin merkitykseen 

esimiestyössä.  

Peltonen ja Ruohotie (1991) esittelevät Kopelmanin (1986) tutkimustuloksia, joiden pohjalta 

voidaan todeta, että jatkuva ja säännöllistä palautetta tuottava palautesysteemi parantaa 

organisaation, eli työntekijöiden tehokkuutta. Kopelman (1986) oli tehnyt tutkimustulostensa 

pohjalta koko organisaatiota sekä yksittäisiä työntekijöitä koskevia löydöksiä, jotka ovat 

relevantteja myös kohdeorganisaatiossa. Työsuoritusta koskeva palaute luo myönteisiä asenteita 

organisaation jäsenissä sekä parantaa työyksikön toimintaa ja tuottavuutta.  

Palautteen vastaanottamisessa on oleellista, että vastaanottaja ymmärtää ja osaa tulkita palautetietoa 

ja yksilö on motivoitunut käyttämään työsuorituksesta saatua palautetta. Palautetiedon 

hyödyntämiseen palaan tuonnempana, mutta se on oleellinen osa palautejärjestelmän 

hyväksikäyttöä. (Peltonen & Ruohotie 1991, 71-72.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 3. Palautemalli Ruohotien (1991) mukaan 
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Edellä esitetty palautemalli selventää, vastaanottaja osallistuu palautteen käsittelyyn. Palaute ei 

kuitenkaan aina johda toivottuun tulokseen ja tämä voi johtua siitä, että vastaanottaja tulkitsee 

palautteen väärin tai ei hyväksy sitä. Halu reagoida ei aina johda haluttuun käyttäytymiseen. 

Toimintaa rajoittavat tekijät voivat olla ulkopuolisia tai henkilökohtaisia, kuten puutteelliset kyvyt. 

(Ruohotie 1991,77.)  

Sotilaspedagogiikan tutkija Vesa Nissinen, esittää puolustusvoimien johtamisen kehittämistä 

koskevassa teoksessa yksinkertaistetun palautemallin.  
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Kuvio 4. Yksinkertaistettu palauteprosessi 

 

Tämän mallin soveltaminen rakennustoimialaan on keskeisempää kuin edellisen mallin, koska 

toiminta ja työn järjestelyt ovat tämän mallin mukaisia. Toiminta kuvaa sitä toimintaa, mitä 

rakennustyöntekijä tekee työssään. Otettakoon esimerkiksi kirvesmies, joka on alallaan 

ammattihenkilö. Hän vastaanottaa palautetta esimieheltään ja tässä yhteydessä on merkityksellistä 

se, kuinka esimies palautetta antaa. Vaikuttavina seikkoina ovat sekä palautteen antamisen tyyli, 

että sen sisällöllinen rakenne (Nissinen 2000, 96.) 

 

Palautteen vastaanottaminen ja palautteen tulkinta liittyvät oleellisesti toisiinsa, koska työntekijä 

tulkitsee vastaanottamaansa palautetta myös esimiehen palautteen antotavasta ja miten 

vuorovaikutus on sillä hetkellä kehittynyt. Palautteen tulkinta ja palautteen hyväksyminen voivat 

olla ristiriidassa keskenään, johtuen yksilöiden näkökulmien eroavaisuuksista.  
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3.5 Palaute kontrolliteorian viitekehyksenä 
 
 
Palautteen eräs määritelmä liittyy kybernetiikkaan, jossa viitataan systeemin panos - tuotos 

suhteeseen. Systeemiteoria on saanut vaikutteita muun muassa biologiasta, ekonometriasta sekä 

insinööritieteistä. Cusella (1989) toteaa, että Wiener on vuonna 1948 todennut palautteen olevan 

systeemin kontrollointia. Muutamat muutkin tutkijat ovat tutkineet palautetta eräänlaisena 

palautesilmukkana ihmisen käyttäytymissysteemissä. Silmukka alkaa, kun ärsyke tai häiriö 

ilmentyy sosiaaliselle kentälle, tässä tapauksessa työyhteisöön ja luo panossignaalin. Signaalin ja 

vastauksen välillä tapahtuu monia näkymättömiä operaatioita, mutta kuitenkin vain ärsyke ja reaktio 

nähdään. Aisti toiminnot vertaavat signaalia tavoitteeseen ja siten voidaan määrittää toiminnan taso. 

(Cusella 1989, 627.) 

 

Tämä teoreettinen lähestymistapa voidaan selittää toisella tavallakin. Kyberneettisesti tarkasteltuna 

palautteella on kaksi merkitystä, positiivinen ja negatiivinen. Negatiivinen palaute on tekninen  

termi, jota käytetään ilmaisemaan systeemin palautesignaaleja, joita käytetään säilyttämään 

systeemin tasapainotila, jolla saavutetaan ennalta päätetty tavoite. Negatiivinen signaali siis 

palvelee korjaavana tai tarkentavana signaalina, jolla ehkäistään systeemiä (tässä tapauksessa 

organisaatiota) itsetuholta. (Cusella 1989, 627.)  
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Kuvio 5. Yleinen systeemiteoreettinen kaavio 

 

Geddes ja Linneham (1996) toteavat, että kyberneettisestä tarkastelukulmasta katsottuna 

negatiivinen ja positiivinen palaute ovat systeemin signaaleja, joiden tarkoituksena on ylläpitää 

Muutos 
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pysyvyyttä, sekä mahdollistaa muutos ja kohdentuvat ihmisen käyttäytymiseen ja sen 

kontrolloimiseen.( Pousette 2001, 19). Tutkijat kuitenkin toteavat, että tällaiset määritelmät ovat 

erittäin harvoin käytettyjä organisaation palautetutkimuksissa. (Geddes & Linneham 1996, 327.) 

 

Toisin sanoen positiivinen palaute ilmaisee informaatiosta, joka ei palauta korjaavaa tai tarkentavaa 

signaalia systeemiin. Systeemi jatkaa kiihtyvällä tahdilla omaa toimintaa, huolimatta kasvavasta 

poikkeamasta ennalta määriteltyyn tavoitteeseen. (Cusella 1989, 627.) Huolimatta systeemisestä 

tarkastelusta, tämä tutkimus keskittyy palauteteoreettisessa tarkastelussa organisaatiotutkimuksessa 

käytettyihin työsuorituspalautteeseen.  

 

 
3.6 Kaksinapainen palaute 
 
 
Palaute voidaan tulkita arvoiltaan tai merkiltään joko positiiviseksi tai negatiiviseksi palautteen 

arvoksi, joka tarkoittaa, että palautteen sisältämä informaatio on joko positiivista tai negatiivista 

suhteessa palautteen vastaanottajaan. Geddesin ja Linnehamin (1996) mukaan, palautetta tulee 

tarkastella, ei niinkään yksittäisenä jatkumona, vaan kahtena erillisenä uniikkina rakenteena, joilla 

on erilliset ulottuvuudet. Heidän tutkimuksensa indikoi siten, että positiivisen palautteen 

sisältämällä viestillä on kaksi luonteenomaista ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet ovat kiittävä versus 

ohjeellistava, toisin sanoen prosessi näkökulma versus tuottava näkökulma. Negatiivinen palaute 

puolestaan indikoi neljää ulottuvuutta, jotka ovat 1. selkeä versus monimerkityksellinen 2. tuhoava 

versus rakentava kritiikki 3. korkea versus matala tieto työsuoritusolosuhteista ja 4. epäselvät tai 

epäjohdonmukaiset versus selkeät standardit arvioinnille. Negatiivisen palautteen sisältämä viesti 

on siten huomattavasti moniulotteisemmin rakentunut kuin positiivisen palautteen sisältämä viesti. 

(Geddes & Linneham, 1996, 326.) 
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          3.6.1. Rakentava ja positiivinen palaute 
 
 
Positiivinen palaute havaitaan ja siihen reagoidaan herkemmin kuin negatiiviseen palautteeseen. 

Yleensä tätä väitettä perustellaan ihmisen puolustusmekanismin kautta, koska positiivinen palaute 

on helpompi hyväksyä ja siten saattaa kohottaa palautteen vastaanottajan itsetuntoa. Toisaalta 

positiivisen palautteen vastaanottaja havaitsee palautteen herkemmin kuin negatiivisen palautteen. 

Positiivinen palaute myös hyväksytään paremmin, vaikka palautteen antaja olisi joku muu kuin 

esimies. (Ilgen et. al. 1979, 354.) Palautteen vastaanottaminen riippuu merittävästi kontekstista 

missä, miten ja kenelle palaute annetaan. Palautteen antaminen on erittäin tilannesidonnaista ja 

rakennustyömaakontekstissa tilanteet vaihtelevat erittäin nopeasti. Muuttuvia tekijöitä on paljon, 

muun muassa millaista projektia ollaan rakentamassa ja millaisissa olosuhteissa. Toisaalta 

työntekijät ovat erilaisia ja riippuen muun muassa, onko henkilö aloitteleva, vai kokenut työntekijä, 

voidaan negatiivinen ja positiivinen palaute tulkita eri tavoin.  

 

Geddes & Linneham (1996) mukaan, operationaalisesti ajateltuna, positiivinen palaute sisältää 

viestin, joka indikoi työtyytyväisyyttä tai korkeaa suoritustasoa. Mutta toisaalta samat tutkijat 

toteavat, että esimiehet unohtavat antaa positiivista palautetta tai sitten he tahallisesti viivyttelevät 

sen antamista. Geddes & Linneham (1996) esittävät Duneganin (1992) väitteen, jonka mukaan 

positiivinen palaute tuottaa tai aiheuttaa ”järjettömiä”ajattelumalleja, varsinkin päätöksenteko 

hetkellä. Geddes & Linneham (1996) tarjoavat yhden ratkaisumallin siihen, miksi positiivinen 

palaute vähentää kognitiivista taakkaa ja lisää automaattista prosessointia. Heidän mukaansa 

positiivisen palautteen rakenne on huomattavasti vähemmän kompleksinen kuin negatiivisen 

palautteen. Positiivisen palautteen viesti tukeutuu usein menneeseen työsuoritukseen, kuten 

esimerkiksi, ” Olet aina tehnyt loistavaa työtä aiemminkin,” jolloin vastaanottaja mielellään jättää 

huomioimatta palautteen antajan suhteellisen pienen informatiivisen osan viestistä. (Geddes & 

Linneham 1996, 339.) 

 

Positiivisen palautteen viestin arvoa lisää, kun viesti on enemmän kompleksinen, jolloin 

kompleksisuus lisää viestin tehokkuutta. Kuten esimerkiksi, vastaanottajan mielenkiintoa ylläpitää 

enemmän prosessiin liitetty ohjaus kuin pelkkä työsuorituksen ylistys. Prosessiin kohdistuva palaute 

on harvinaisempaa kuin tuotantoon liittyvä palaute ja kuitenkin prosessiin kohdistuva palaute liittyy 

kognitiiviseen ajatteluun ja toimintaan, joka voi lisätä yksilön työmotivaatiota. Prosessiin liittyvän, 

kompleksisemman palautteen antaminen voi lisätä vastaanottajan mielenkiintoa ja palautteen 

muistamista myös seuraavissa työtehtävissä. (mt. 339.)  
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Rakentava palaute voidaan antaa sekä negatiivisessa merkityksessä että positiivisessa 

merkityksessä.   London (2003) mukaan palaute on silloin rakentavaa, kun se tarjoaa konkreettisen 

informaation, jota palautteen vastaanottaja voi käyttää. Rakentavan palautteen tarkoituksena on 

auttaa, säilyttää, oikaista tai parantaa suoritusta. Rakentavan palautteen tulee olla selkeää ja helposti 

ymmärrettävää ja mikä tärkeintä, vastaanottajan ja lähettäjän tulee tulkita rakentava palaute samalla 

tavalla.  

 

Rakentavan palautteen ei tarvitse olla positiivista, vaikkakin se voi alkaa positiivisella aloituksella, 

jotta vastaanottajan huomio ja kiinnostus saadaan herätettyä. Palautteen lähettäjän on kiinnitettävä 

huomio vastaanottajan käyttäytymiseen, koska rakentavan palautteen vastaanottamisessa on 

erityisen merkittävää, että vastaanottajan itsetuntoa ei pidä uhata tai saattaa vastaanottajaa 

kiusalliseen tilanteeseen. Rakentavan palautteen antajan on havainnoitava vastaanottajan kyky 

vastaanottaa ja absorboida tietoa. Liian kompleksinen informaatio kyseessä olevasta aiheesta voi 

vääristää tai vastaanottaja voi jättää informaation kokonaan huomioimatta. Rakentava palaute on 

myös usein toistuvaa, tarkkaa ja palautteen antajan puolesta harkittua. Rakentava palaute myös 

attribuoi hyvää suoritusta, koska työntekijät, jotka saavat rakentavaa palautetta pyrkivät parempiin 

suorituksiin ja tuntevat itsensä kyvykkäiksi suoriutua annetuista tehtävistä. (London 2003, 16 – 17.) 

 

Rakentavan palautteen vastakohta on tuhoava palaute, joka vaikuttaa itsetuntoa alentavasti ja siten 

vaikuttaa heikentävästi työsuoritukseen. Tutkimusten mukaan tuhoava palaute aiheutti 

työntekijöissä vihaa sekä kireyttä ja tulevat erimieliset palautteet he aikoivat käsitellä vastustuksella 

ja välttämisellä. Toisaalta se, kuinka työntekijät suhtautuvat rakentavaan ja tuhoavaan palautteeseen 

riippuu myös esimiehen ja alaisen välisestä suhteesta. London (2003) havaitsee kolmenlaisia 

esimies – alaissuhteita. 1. Kontrolliin perustuvassa suhteessa esimiehen motivaationa on 

kontrolloida alaista ja todentaa esimiehen asema suhteessa alaiseen. Jos palaute on rakentavaa, niin 

silloin esimies käyttäytyy siten, että hän pyrkii neuvotteluiden ja arvojen kautta valtauttamaan 

alaisen ja etsimään tapoja, jossa molemmat hyötyvät. Jos taas palaute on tuhoavaa, niin silloin 

esimies käyttäytyy vain hyödyttääkseen omia etujaan ja alaisen on tehtävä siten kuin esimies sanoo. 

(London 2003, 19.) 

 

2. Palkkioon perustuva esimies – alaissuhde perustuu luottamuksen rakentamiseen, arviointiin ja 

palkkioihin. Tällöin esimies tarkastelee myös rakentavan palautteen ajoitusta ja fokusointia, jolloin 

tavoitteena on rohkaista ja vahvistaa osaamista ja alaisen kyvykkyyttä suoriutua tehtävästä. Esimies 
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kehuu alaistaan ja attribuoi hyvät suoritustulokset alaisesta johtuviksi ja taasen negatiiviset tulokset 

attribuoidaan ympäristötekijöiksi, jotka eivät ole alaisen kontrolloitavissa. Tällaisessa suhteessa 

palaute annetaan välittömästi suorituksen jälkeen ja fokus on keskittynyt työsuoritukseen.  

Palautteen ollessa tuhoavaa, esimies käyttäytyy alaistaan kohtaan väheksyen ja arvostellen väärin 

perustein. Silloin positiiviset saavutetut tulokset attribuoidaan ulkoisista tekijöistä johtuviksi ja 

negatiiviset suoritustulokset ovat alaisen käyttäytymisestä johtuvaisia. (mt. 19.) 

 

3. Hyväksyntään perustuva esimies – alaissuhde rakentuu kommunikaatioon ja tunteisiin. 

Rakentavassa palautteessa esimies pyrkii tukemaan alaistaan ja tarkkailemaan alaisen tunteita. 

Kommunikaatio on kaksisuuntaista, avointa, selkeää, toistuvaa ja tapahtuu kasvokkain. Esimies 

tarjoaa informaatiota alaisesta, jolloin esimies pyrkii lisäämään alaisen itseluottamusta ja pyrkii 

avoimeen keskusteluun alaisen heikkouksista ja vahvuuksista. Esimiehen tavoitteena on kohdella 

alaista tasavertaisena suhteessa itseensä ja toisaalta suhteessa toisiin alaisiin. Esimiehen 

tarkoituksena on kiinnittää alaiseensa huomiota ja siten edistää alaisen oppimista ja kehittymistä 

työsuorituksessa. Tuhoavassa palautteessa esimies kommunikoi yksipuolisesti ja kommunikointi on 

erittäin suljettua. Viestit ovat sekavia ja vihjailevia. Palaute yleensä annetaan alaisen ollessa pois ja 

epäsuorasti. Esimies käyttäytyy erittäin epäoikeudenmukaisesti ja hän ei anna huomiotaan tasaisesti 

alaistensa kesken, vaan hänellä on henkilöt, joita hän suosii tarkoituksellisesti. (mt. 21.)  

 

Palautteen hyväksymiseen ja sen havaitsemiseen liittyy lisäksi palautteen antamisen taajuus, eli 

kuinka usein tai harvoin palautetta annetaan. Ja toisaalta antaako esimies palautetta välittömästi 

havaitun suorituksen jälkeen, vai viivästyykö palautteen antaminen.  King et al. (2000) ovat 

tutkimuksissaan todenneet, että suorituksen aikainen sekä suorituksen jälkeinen palaute ovat 

merkityksellisiä työn suorittajan kannalta, vaikkakin heidän tulkintansa mukaan suorituksen 

jälkeisen palautteen vaikutukset ovat epäselviä. Toiset koulukunnat ovat havainneet, että 

suorituksen jälkeinen palaute lisää motivaatiota ja suoritustasoa, kun toiset koulukunnat eivät ole 

havainneet merkittäviä muutoksia motivaatiossa tai suoritustasossa. (King et al. 2000, 366.) 

 

Työelämässä on monia erilaisia suoritustasoja, joista jotkut vaativat palautteen suorituksen aikana, 

jolloin muun muassa virhesuoritusten tekeminen vähenee tai poistuu kokonaan. Toisinaan on 

selkeästi merkityksellisempää antaa palautetta vasta työsuorituksen jälkeen. King et al. (2000) 

tutkimusten mukaan suorituksen jälkeinen palauteprosessi tarjoaa palautteen vastaanottajalle 

mahdollisuuden kehittää toimintaansa itsereflektion kautta. (King et. al. 2000, 366.) 
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Cusella (1989) erottaa suorituksen aikaisen palautteen ja suorituksen jälkeisen palautteen termein 

toimintapalaute ja oppimispalaute. Cusellan (1989) mukaan toimintapalaute antaa suorittajalle 

tietoa, mitä tulee seuraavaksi tehdä ja miten työ suoritetaan, jolloin vastaanottaja kykenee 

välittömästi muokkaamaan toimintaansa haluttuun suuntaan. Mutta oppimispalaute kertoo 

menneessä muodossa, miten ja mitä olisi pitänyt tehdä ja toisaalta kuinka seuraava tehtävä 

suoritetaan. (Cusella 1989, 632 – 633.)  

 
 
          3.6.2 Negatiivinen palaute 
 

Negatiivinen palaute on oma ulottuvuutensa, jonka vaikutus palautteen vastaanottajaan riippuu 

monista tekijöistä. Negatiivinen palaute on moniulotteisempi käsitteenä ja vaikutuksiltaan kuin 

positiivinen palaute.  Ruohotien (1995) mukaan alaisten arvioinnit omista työsuorituksistaan ovat 

yleisesti paremmat kuin esimiesten antamat arvioinnit. Siten on mahdollista, että monet keskitason 

työntekijät kokevat oman tulkintansa kanssa ristiriidassa olevan palautteen negatiivisena. (Ruohotie 

1995, 47.)  

 

Ilgen et al.(1979) tutkimusten mukaan vastaanottaja kieltää negatiivisen palautteen, koska hän ei 

halua hyväksyä saamaansa tietoa itsestään. Toisaalta negatiivinen palaute hyväksytään silloin 

helpommin, jos se vastaanotetaan korkeampi tasoiselta esimieheltä, jota kohtaan alaisella on 

luottamus ja arvostus ja tieto siitä, että palautteen antaja on tietoinen siitä työsuorituksesta, mitä 

työntekijä on sillä hetkellä suorittamassa.  

 

Negatiivinen palaute voi olla myös rakentavaa ja monessa mielessä se sitä onkin, riippuu vain 

palautteen antajasta, viestiikö negatiivinen palaute rakentavaa otetta vai ei. Negatiivinen palaute 

koetaan usein positiivisena, kun sen esittämistapa esimiehellä on oikea ja tilanteeseen soveltuva. 

Yksilön itsearvostus ja palautteen antaja vaikuttavat, kuinka palaute otetaan vastaan. Negatiivisen 

palautteen ollessa tarkkaa, ja kun se nojautuu yleisiin arviointistandardeihin, on rakentavaa, ja kun 

esimies palautteen antajana huomio olosuhteet, niin silloin palaute hyväksytään helposti ja tällöin 

palaute saa aikaan positiivisen muutoksen. (Geddes & Linneham 1996, 331 – 339.)  

 

Negatiivinen palaute on rakentavaa, kun se on harkittua, ei loukkaa vastaanottajan tunteita, ei sisällä 

uhkailuja, on oikea-aikaisesti annettu, mahdollisimman pian suorituksen jälkeen, ei attribuoi huonoa 

suoritusta työntekijään itseensä sekä keskittyy itse työsuoritukseen, eikä palautteen vastaanottajan 

persoonaan. (Geddes & Linneham 1996, 331 – 339.) 
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3.7  Behaviorismi 
 
 
Käsillä olevan tutkimukseen liittyy olennaisesti behavioristinen oppimmiskäsitys. Behaviorismin 

ajatukset perustuvat venäläisen fysiologin ja psykologin, Ivan Pavlovin (1849 – 1936) tutkimuksiin. 

Tiedesuunta sai vahvan asemansa psykologi John B. Watsonin (1878 – 1958) esiteltyä 

behaviorismin ajatuksia Yhdysvalloissa 1910 – luvun puolivälissä. Behaviorismi on oppimiskäsitys, 

joka vastaa empirististä aatesuuntausta, jossa ulkoista käytöstä pidetään todellisena ja 

konkreettisena. Oppiminen määritellään siten ulkoisen ja havaittavissa olevan käyttäytymisen 

muutokseksi. Empiristisessä oppimiskkäsityksessä oppimisen perustana siis pidetään yksilön 

saamia fyysisiä kokemuksia. (Säljö 2001, 48.)  

 

Behaviorismi perustuu käyttäytmisen ja reaktion väliseen suhteeseen ja behaviorismi painottaa 

oikean suuntaisen käyttäytymisen oppimista ja vakiinnuttamista. Behaviorismissa keskeisenä 

käsitteenä on ehdollinen refleksi, joka on ärsykkeen ja reaktion välinen yhteys. Tällä klassisella 

ehdollisumisella oli kuitenkin puutteensa ja siten amerikkalainen psykologi B. F. Skinner ( 1904 – 

1990) laajensi behaviorismia ja toi esille, että ehdollistumista tapahtuu monissa muissa kuin vain 

reflekseihin liittyvissä käyttäytymismuodoissa. (Säljö 2001, 50.)  

 

Skinnerin lähtökohtana oli, että yksilö on taipuvainen toistamaan käyttäytymistä, jonka yhteydessä 

hän on kokenut saaneensa jonkinlaisen positiivisen palautteen, jota voidaan kutsua palkkioksi tai 

vahvistukseksi. Käyttäytymismuodot, joita ei vahvisteta, ovat taipuvaisia vähenemään ja vähitellen 

ne voivat kokonaan hävitä. Vahvistamisperiaate toimii siten, että elävän olennon käyttäytymistä 

palkitaan ja siten kyseinen käyttäytyminen vahvistuu. Tätä ehdollistumisen muotoa kutsutaan 

operantiksi ehdollistumiseksi, joka perustuu siihen, että yksilön tietyssä mielessä aktiivisesti 

tuottamaa reaktiota vahvistetaan. (Säljö 2001, 50.) Palauteprosessi voidaan liittää behavioristiseen 

oppimiskäsitykseen, jossa toivottua työn tekemisen mallia vahvistetaan positiivisella palautteella ja 

rakentavalla palautteella ja palautteen antamisen jälkeen seurataan, miten palaute vaikuttaa 

työntekijän työsuoritukseen.  

 

Behavioristinen oppimiskäsityksen on osittain syrjäyttänyt kognitivismi ja nykyisin on vallalla 

konstruktivismi, joka perustuu käsitykselle oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana, sekä 

käsitykselle itse tiedon dynaamisuudesta. Siten behaviorismi on sivuuttanut asemansa aikakauden 
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paradigmana oppimiskäsityksestä. Mutta rakentamisen toimialan kontekstissa behaviorismi oppisen 

ja kehittymisen eräänä välineenä ei ole sivuuttanut asemaansa.  

 
 

3.8  Tieteellinen liikkeenjohto 
 

Esimiestoiminnan ja johtamisen yhtenä tarkoituksena on lisätä tuottavuutta ja parantaa 

työntekijöiden suoritustasoa. Tuottavuusajattelua ei voi ohittaa perehtymättä Frederic Winslow 

Tayloriin (1856 - 1915), joka kehitti 1800 - ja 1900 - lukujen taitteessa tieteellisen liikkeenjohdon 

koulukunnan. Rakentamisen toimialalta voidaan jäljittää tieteellisen liikkeenjohdon jäänteitä ja 

ajattelumallia. Täylorismi voidaan määritellä seuraavasti: se on Taylorista nimensä saanut 

työtehokkuuden kohottamista tarkoittava järjestelmä, jonka perusajatuksena on työn tieteellinen 

tutkiminen järjestelmällisten suorittamismenetelmien löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Edelleen, 

ominaista on työn yksityiskohtien suunnittelu ja tieteellisellä tarkkuudella pyritään selvittämään 

työntekijän tuotantokyky, jonka perusteella määritellään palkkaustapa.(Uusi-Rauva 2006, 46.) 

 

Taylorilla oli neljä keskeistä periaatetta, jotka hallitsivat hänen kehittelyään tieteellisen 

liikkeenjohdon parissa. Ensimmäinen: on yksi paras tapa tehdä jokainen työ. Tämä on parhaiten 

määriteltävissä ajan ja motivaatiotutkimusten perusteella. Erimielisyyksiä aiheuttaa tietenkin se, että 

miten ajallisesti tehokas työtapa määritellään. Mutta kun paras tapa on löydetty, se opetetaan 

jokaiselle työntekijälle. (Miller 2006, 12.) 

 

Toinen periaate liittyy työntekijän ja työn väliseen sopivuuteen, jonka Taylor koki erityisen 

tärkeäksi. Nämä kaksi seuraavaa periaatetta ovat: 1. työntekijöiden huolellinen valinta ja 2. 

työntekijöiden koulutus. Taylor totesi, että vain ensiluokkaisia työntekijöitä tulisi kouluttaa ja vain 

heidät tulisi pitää työssä. Jos työntekijä ei ollut vaaditussa tehtävässä onnistunut, hänet tuli siirtää 

toisiin, vähemmän vaativiin tehtäviin. (Miller 2006,13.) 

 

Taylorin neljäs periaate on: työntekijän ja esimiehen välillä on luontainen, olennainen ero. Taylorin 

mukaan esimiehet ovat sopivampia ajatteluun, suunnitteluun ja hallinnollisiin tehtäviin. Työntekijät 

olivat vain fyysistä työntekoa varten ja heidän ei tarvinnut ajatella mitään, vaan kaikki 

suunnitelmat, työhän liittyvät käskyt tulivat esimiehiltä. (Miller 2006,14.) 
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Juuti (2006) käsittelee tieteellistä liikkeenjohtamista johtamistaidollisesta näkökulmasta. Taylorin 

näkökulmasta ihmisiä ohjasi ainoastaan työstä saatavat taloudelliset hyödyt, motiivit. Siksi jokaisen 

työntekijän tuli saada palkkaa suorituksensa mukaan. Tätä palkkausmenetelmää Taylor kutsui 

urakkapalkkaukseksi, joka on laajalti käytössä rakentamisen toimialalla ja joka toisaalta on monien 

ristiriitojen lähde työntekijöiden ja esimiesten välillä. Urakkajärjestelmät kontrolloivat työn määrää 

ja rakennuttajan edustajat, valvojat tarkastavat ja valvovat työn laatua. (Juuti 2006, 217.)  

 

Yksi keskeisistä käsitteistä on rationalisointi, jolla tarkoitetaan kaiken ylimääräisen työn karsimista 

ja keskittymistä työn tuottavuuden kannalta oleellisen tekemiseen. Siten voidaan ohjata työnkulkua 

pienintä yksityiskohtaa myöden. Kun tuottavuus on tavoitetekijä, on rationalisointi keino päästä 

tavoitteeseen. Tulkitsen, että tieteellinen liikkeenjohto on saanut rinnalleen inhimillisiä piirteitä, 

kuten palautejärjestelmän, jolla pyritään lisäämään tuottavuutta ja motivaatiota, joka puolestaan 

myös vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen.  

 

Tieteellinen liikkeenjohto avautuu nykypäivän ihmiselle muiden muassa hampurilaisravintoloissa, 

jossa on vallalla yksi ainoa ja oikea tapa tehdä hampurilainen. Tämä tekotapa on löydetty monien 

tutkimuksien kautta, jossa muuttujina ovat olleet aika ja motivaatiotekijät. Asiakaspalvelu on 

standardisoitu siten, että jokaisen myyjän tulee kysyä asiakkaalta samat kysymykset, riippuen mitä 

asiakas on ostamassa. Tämä on yksi sovellus taylorismista. Rakennusalalla taylorismi ilmenee 

nimenomaan työntekijän ja esimiehen välisenä kuiluna ja ajattelumallista, jossa työntekijä on se 

ruumiillisen työn tekijä ja esimies suunnittelee ja ohjaa toimintaa.  

 

Tieteellinen liikkeenjohto ei ottanut liiemmin huomioon inhimillistä pääomaa tai resurssia, mutta 

2000- luvulla yrityksillä ei ole mahdollisuuksia olla huomioimatta työntekijöitä ja kohdella heitä 

inhimillisesti, koska huono työilmapiiri, johon työntekijöiden hyvinvointi indikoi, vaikuttaa 

yrityksen taloudelliseen ja tuotannolliseen menestymiseen. Toisaalta rakentamisen kontekstissa 

pyritään koko ajan etsimään ja tietoisesti hakemaan tuottavampia ratkaisuja rakentaa kohdetta, 

jolloin resursseista on saatava mahdollisimman suuri hyöty. Joten palautteen antamisen prosessin 

kehittämisen taustalla on kuitenkin taloudellinen menestyminen. Palauteprosessin tavoitteena on, 

kuten on tullut aiemminkin esille, parantaa työn laatua, tuottavuutta, virheettömyyttä, joka indikoi 

laatuun ja nopeuteen. Toisaalta palauteprosessilla on vaikutuksia myös työhyvinvointiin, joka on 

työntekijöille merkittävä tekijä työyhteisössä.  
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Johtaminen on nykypäivän yrityskulttuurin merkittävimpiä muovaajia, tai niin ainakin monet 

johtamista koskevat suuntaukset ja muotitermit antavat ymmärtää. Johtaminen on kokenut monta 

murrosta ja muutosta viimeisten vuosikymmenten aikana ja psykologian lisensiaatti Pekka Järvinen 

(2001) toteaa, että johtajuuden ja esimiestoiminnan paluuta on yritysten toiminnassa kaivattu 

takaisin vuosituhannen vaihteesta lähtien. Järvisen (2001) mukaan esimiehenä onnistumisen 

lähtökohta on, että hän ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen ja käyttää siihen liittyvää valtaa 

aktiivisesti työyhteisön parhaaksi. Johtajaksi tai esimieheksi ei synnytä, vaan kysymys on tehtävästä 

ja taidoista, jotka voi oppia. Esimiehen ammatillinen osaaminen on erittäin tärkeää ja varsinkin 

rakentamisen toimialalla esimiehen substanssiosaaminen korostuu, koska työtä on lähes mahdoton 

johtaa, jos ei tiedä, mitä ja millaisia prosesseja rakentamiseen liittyy. Esimiehen tuntemus alaistensa 

työtehtävistä ja osaamisesta on usein välttämätön edellytys arvostuksen saamiselle ja tehtävässä 

onnistumiselle. Tässä piilee myös vaara, jos esimies keskittyy vain suoritustehtäviin, mutta 

laiminlyö muun muassa työyhteisön toimivuudesta ja osaamisen kehittämisestä huolehtimisen, niin 

silloin esimies ei ole hoitanut hänelle kuuluvia tehtäviään. (Järvinen 2001,15.) 

 

 

3.9 Teoreettisen tarkastelun yhteenveto 
 
Palauteprosessi on kokonaisuutena haasteellinen prosessi, joka liittyy esimiesten toimintaan 

oleellisesti. Esimiehellä on olemassa tietty aktoriteetti, joka liittyy esimiehenä olemiseen ja siihen 

statukseen, jonka organisaation valtuuttama valta-asema hänelle suo. Valta on näkemykseni mukaan 

eräs merkittävä tekijä, jonka roolia palauteprosessissa ei voi väheksyä. Valta ja esimiesasema tuovat 

palautteen antamiselle ja vastaanottamiselle tilannesidonnaisuutta ja eräänlaista vastakkainasettelua.  

 

Näkemykseni mukaan palauteprosessi tulisi liittää osaksi laajempaa kokonaisuutta. Tähän 

kokonaisuuteen liittyy työntekijöiden sitouttaminen projekteihin niiden alkuhetkestä lähtien ja 

toinen, nähdäkseni merkittävä osa on tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden asettamisella palaute 

kyetään merkityksellisesti liittämään osana tiettyyn kokonaisuuteen ja siten palauteprosessin 

tilannesidonnaisuus tulisi läpinäkyväksi sekä vastaanottajalle että palautteen antajalle. Kun tavoite 

on selkeästi annettu ja varmistettu, että jokainen osallinen on tulkinnut tavoitteen samanlaisiksi 

myös valtarakenteet palauteen behavioristisesta luonteesta saattaisi väistyä. Työntekijöiden 

sitouttaminen osaksi kokonaisuutta mahdollistuu työntekijöiden sitouttamisella projektin alusta 

lähtien, jolloin projektin kokonaistavoite, sekä osatavoitteet tulevat näkyviksi sekä esimiehille että 

työntekijöille.  
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Taylorismi ei ole välttämättä häivyttänyt asemaansa, varsinkaan tiettyjen toimialojen rakenteesta. 

Rakentamisen toimialaa on pyritty monelta osin teollistamaan, jotta kustannustehokkaat 

toimintatavat saataisiin pysyväiskäytännöksi rakentamisen toimialalla. Rakentamisen toimialalla 

teollistaminen merkitsee muutakin kuin vain rakennusmiehen- tai naisen työn tehokkuuden 

parantamista. Toimitusketjun teollistaminen on eräs voimakkaasti taylosristisen ajattelun mukaista 

tuotannon tehostamista, jossa pyritään vakioimaan tietyt rakentamiseen liittyvät toiminnot. 

Urakkatyöt ovat esimerkki taylorisoidusta ajattelumallista, jota muun muassa rakentamisen 

toimialalla harjoitetaan.  

 

Vaikka palauteprosessi ja palautteeseen liittyvät käsitteet liittyvät olennaisesti 

esimiestyöskentelyyn, on palautteella kuitenkin merkittävä rooli sekä työyhteisön että yksilön 

oppimisessa. Mutta huomioiden toimialan, rakentamisen toimialan, joka aikojen saatossa on ollut 

tyyppiesimerkki jokamiehen työmarkkinoista, jolle työllistyy ilman ammatillista koulutusta.Sirpa 

Mäkinen (2007) toteaa lakonisesti, että tiettyjen toimialojen työntekijät määrittyvät 

koulutusproletariaatiksi, työntekijät ovat koulutuksellista alaluokkaa. Tosin, rakentamisen 

toimialalla ammatilliseen koulutukseen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota.  

 

Palauteprosessina ja esimiehen antamana voi joillekin työntekijöille olla ainoa tapa kouluttaa 

itseään. Vertaispalaute on toinen merkittävä työntekijälle saada tietoa omasta työn tekemisen 

laadusta ja tasosta. Hiljainen tieto ja sen siirtäminen nuoremmille ikäpolville liittyy suurten 

ikäluokkien eläköitymiseen ja toisaalta sen tiedon jättäminen työyhteisön käyttöön. Tämä on eräs 

oppimisen muoto, jossa palautteella on merkittävä rooli.  

 

Teoreettisesti tarkasteltuna jokainen palautteen osa ja järjestelmä liittyvät oppimiseen ja 

organisaation oppimiseen. Organisaation osaaminen riippuu osaltaan sen työntekijöiden osaamisen 

tasosta ja siitä, miten tietoa voidaan siirtää työntekijältä toiselle ja myös, miten organisaatio ottaa 

työntekijöitä tietoa vastaan, kohottaakseen osaamisen tasoa.  
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4. Aiemmat tutkimukset 
 
Palautetta on käsitelty useissa teoksissa vuosikymmenten kuluessa, vaikka nimi, mitä on käytetty, 

on ollut aikakauden mukainen. Toisinaan on puhuttu arvioinnista tai vahvistamisesta, riippuen 

oppimiskäsityksen paradigmasta. Palaute - käsitteen vakiintumattomuus on ongelmallista 

yleistettäessä eri tieteenalojen sekä koulukuntien palautetta käsittelevien tutkimusten tuloksia. 

(Cusella 1989, 630.) Eri tieteenalojen tutkimusongelmat - ja tehtävät painottuvat kunkin tieteenalan 

intressien mukaisesti. Waltari (2005) toteaa, että pelkästään palautteesta tehtyjä tutkimuksia ei ole 

montaa tarjolla, mutta Antikainen (1983) ja Repo (2000) ovat palautetta tutkineet.  

 

Palautteella saattaa olla monissakin yhteyksissä liian voimakas ja negatiivinen kaiku, jonka vuoksi 

palautetta ei ole haluttu tutkia, varsinkaan työelämässä ja työyhteisöjen toiminnassa. Toisaalta onko 

eurooppalaisessa yhteiskunnassa ollut tarvetta suuremmin tutkia, miksi ja miten palautetta tulisi 

työntekijälle antaa? Työelämän toimintatapoja ovat säännelleet talouselämän sanasto ja 

elinkeinoelämän huima korkeasuhdanne. Korkeasuhdannetta on kestänyt ajallisesti riittävän pitkään 

ja nyt olemme yhteiskunnallisesti katsottuna tilanteessa, jolloin merkittävä osa osaamista ja 

työntekijöistä poistuvat eläkkeelle. Työnantajan tulee panostaa inhimilliseen ihmisten johtamiseen, 

jotta yrityksen imago ja maine hyvästä johtamisesta houkuttelisi ja pitäisi työntekijät yrityksessä. 

Siksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat saaneet jälleen arvostusta johtamisen 

välineenä.  

 

 

4.1 Liikuntatieteellinen tutkimus 
 

Suomalaisessa liikuntatieteellisessä tutkimuksessa palautetta on tutkittu jonkin verran. Toisaalta 

liikuntatieteelliseen tutkimukseen palautejärjestelmän tutkiminen on erityisen ymmärrettävää, koska 

palautteen eräs funktio on virheetön suoritus ja toisaalta palautteella pyritään poistamaan virheitä. 

Liikunta ja huippu-urheilu perustuvat behavioristiselle oppimiskäsitykselle, jossa palautteen 

merkitys on korostunut. Liikuntatieteellisessä tutkimuksessa palautetta on tutkittu jo vuodesta 1983. 
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4.2 Sotilaspedagoginen tutkimus 
 

Sotilaspedagogiikassa palautetta on tutkittu useissa opinnäytetöissä (Koski 2000; Mäkelä 1999; 

Repo 2000; Ruokojärvi 2000; Sorvari 1993). Usein palautetta käsitelleet sotilaspedagogiset 

tutkimustyöt ovat olleet sidoksissa johtamiskoulutusohjelmaan, joten palautetta on harvoin tutkittu 

miehistön koulutuksen tai palautteen antajan näkökulmasta. (Waltari 2005, 3). Johtamisen teemassa 

johtamiskäyttäytyminen on tarkastelukulma ja siitä saatua palautetta peilataan organisaation 

asettamiin tavoitteisiin, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen. (Nissinen 2000,98.)         

 

Edellä mainittu tutkimusasetelma kenties keskustelee käsillä olevan tutkimuksen kanssa parhaiten, 

koska tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma liittyy esimiestoimintaa sekä organisaation asettamiin 

vaatimuksiin. Organisaation rakenne ja hierarkia sekä tehtäväkuvien spesifi määrittely ovat melko 

samanlaisia molemmilla toimialoilla, joskin sotilaspedagogiikka keskittyy sotilaiden ja henkilöstön 

jatkuvaan kouluttamiseen, kun taas rakennustoimiala keskittyy kustannustehokkaaseen tuotantoon.    

 

 

4.3 Muut tieteenalat 
 

Muut tieteenalat, jotka ovat tutkineet palautetta, ovat muiden muassa viestintätieteet, kauppatieteet, 

kasvatustieteet sekä johtamistieteet. Oman ryhmänsä muodostavat ne tutkimukset, jotka ovat 

keskittyneet markkinatutkimuksen tapaan asiakaspalautteen tutkimiseen, joko yksityisellä tai 

julkisella sektorilla. Edellisen kaltainen palautteen tutkiminen ei liity käsitteellisesti tai temaattisesti 

käsillä olevaan tutkimukseen tai tutkimusasetelmaan, joten en käsittele tätä laajaa tutkimusaluetta 

enempää. Pekka Ruohotie on tehnyt 1983, 1983 sekä 1989 lukuisia tutkimuksia palautejärjestelmän 

tehottomuudesta sekä ulkoisen palautteen vaikutuksista suomalaisissa yrityksissä. (Peltonen & 

Ruohotie 1991, 77). 

 

Viestintätieteissä palautteeseen kohdistuva tutkimus liittyy vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. 

Viestintätieteiden tutkimusasetelmat koskettavat pääsääntöisesti esimiehen ja alaisen välistä 

vuorovaikutusta ja siihen liittyviä muuttujia, jotka liittyvät organisaatioviestintään. Tutkimukset 

asettuvat työyhteisöjen kontekstiin ja siten käsillä oleva tutkimus käy vuoropuhelua myös 

viestintätieteellisen tutkimuksen kanssa, joskin tutkimusongelmat kumpuavat eri näkökulmasta.  
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Taloustieteellisessä palautetta koskevassa tutkimuksessa tutkimusnäkökulma on taloudellisissa 

intresseissä. Tieteenala on myös keskittynyt markkinoinnin osalta asiakaspalautejärjestelmiin ja 

asiakkaan kuuntelujärjestelmiin, jolloin näkökulma on hieman toisenlainen kuin kyseessä olevassa 

tutkimuksessa. 

 

 

5. KOHDEORGANISAATIO JA RAKENTAMISEN TOIMIALA 
 

5.1 Rakentamisen historiaa 

Pirkanmaalla rakentamisen juuret ajoittuvat vuoteen 1775, Tampereen kaupungin perustamiseen, 

jolloin kaupungin infrastruktuuri oli olematon ja se tuli rakentaa lähes tyhjästä. Kirvesmiesten 

ammattitaito oli kaupungille niin välttämätön, että kaupungin päättäjät ottivat kirvesmiesten 

toiminnan erityiseen valvontaan. Tämä tarkoitti sitä, että kaupunginoikeus määräsi kirvesmiehille 

pakko saapua käskettäessä Tampereen kaupungin töihin. Asetus määräsi myös palkan, joka oli 

talvikaudella puolet kesäkauden palkasta. Tämän mahdollisti Suomessa vallalla ollut 

ammattikuntalaitos, joka säänteli lähes kaikkea käsityöammattien harjoittamista.(Valtonen 1998, 6.) 

Lähes koko rakentamisen historian ajan on erimielisyydet työnantajien ja työntekijöiden välillä 

koostuneet palkasta, työoloista ja työsuhdeturvasta. Rakennusmestarit, jotka olivat esimiehinä 

työmailla ja rakennusliikkeissä, olivat vahvasti työnantajan puolella ja pyrkivät alistamaan ja 

heikentämään työntekijöiden olosuhteita. 1900- luvun alussa merkittävänä kiistan aiheena olivat 

urakkatyöt. Työnantajapuoli oli erittäin kiinnostunut töiden teettämisestä urakalla, varsinkin 

rakennusmestareiden kasvava kiinnostus herätti tuntitöihin tottuneiden kirvesmiesten epäilyn.  

Urakkatyöt jakoivat työntekijäryhmän kahtia, osa otti tuntityön lisäksi urakkatöitä ja toinen osa ei 

kyennyt urakoita tekemään. Urakkatöihin pyrittiin saamaan työntekijöiden aloitteesta jonkinlainen 

ratkaisu, koska haluttiin turvata myös heikompien ja iäkkäämpien kirvesmiesten mahdollisuus 

urakkatöihin. Kiista urakkatyöstä jatkuu nykypäivänäkin, mutta aihe on hieman muuttunut. 

Työntekijät vaativat urakkatöitä ja ovat erittäin närkästyneitä, kun taloudellisesti kannattavat työt 

tekevät aliurakoitsijat. Työnantajapuolen edustajat, eli vastaavat mestarit ja työpäälliköt puolestaan 

laskevat ovatko tarjottavat urakkatyöt yritykselle kannattavia ja toisaalta onko työntekijöissä 

sellaisia ammattimiehiä, että urakkatyö todellakin kannattaa työnantajan näkökulmasta. (Valtonen 

1998, 141.)  
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Palkkakeskustelut ovat olleet pinnalla koko rakentamisen historian ajan. 1940 - luvun alussa 

rakennusmestarit laativat itse palkkataulukot ja ilmoittivat, että heidän laatima taulukko on pitävä. 

Mutta mestarien palkkataulukko oli huomattavasti pienempi kuin työntekijöiden ehdotus ja jälleen 

oltiin lakkouhkatilanteessa. Koko 1900 - lukua on leimannut voimakas ammattiliittojen 

järjestäytyminen ja vastakkainasettelu työnantajien kanssa. Mutta lopulta työnantajien 

sanelupolitiikka murtuu ja rakennusmestarit ja työntekijäliitot hyväksyvät rakennusmestareiden 

ehdottaman tariffitaulukon. (Valtonen 1998,143.) 

1950 - luvulla solmittiin koko maata käsittävä ensimmäinen työehtosopimus, jotka olivat jo 

huomattavasti monipuolisempia, koska niissä määriteltiin työaika, vuosiloma, joka kuitenkin 

harvoin koski rakennustyöläistä. Lisäksi sopimuksessa oli maininta vaate- ja ruokailusuojista, 

juomavesiastioista, pesutiloista, luottamusmiehestä, palkanmaksusta viikoittain sekä mahdollisuus 

saada matkakorvauksia ja päivärahaa. Työnantajapuoli ei erityisemmin työehtosopimuksesta 

pitänyt, koska se tarkasteli pääasiassa työntekijän etuja. (Valtonen 1998, 173.) Työehtosopimukset 

antoivat työntekijöille yhä paremman turvan, vaikka monelta osin työntekijät olivat 

rakennusmestareista riippuvaisia. Moni työntekijä halusi paikan menettämisen uhallakin pitää kiinni 

oikeuksistaan. Rakennusmestareilla oli merkittävä valta työntekijöiden irtisanomiseen tai palkan 

määräytymiseen. (Valtonen 1998, 200.) 

Rakennusmestarit eivät suhtautuneet järjestäytymiseen myötämielisesti ja moni rakennusmestari ei 

hyväksynyt järjestäytymistä ollenkaan. Työmaan luottamusmiehillä oli jatkuvasti vaikeuksia 

asioiden hoitamisessa, mutta ammatillisesti järjestäytyneissä mestareissa oli jopa niitä, jotka pitivät 

työntekijöiden ammatillista järjestäytymistä jopa välttämättömänä. Mutta 1970 - ja 1980 - luvulle 

päästyään rakennusmestareiden ja työntekijöiden suhteet eivät olleet enää niin tulehtuneet. 

Työmailla olot alkoivat kohentua ja palkkakysymyksen rinnalle nousi kysymys työsuhdeturvasta ja 

työsuojelusta. (Valtonen 1998, 251.)  

Rakentamisen ja rakennustyöläisen historiasta voi päätellä, että työnantajien etujen tavoittelu on 

ollut leimallista historian vuosikymmenille. Kumpikin osapuoli, työnantajat ja työntekijät ovat 

kiivaasti kamppailleet omista eduistaan ja pyrkineet hyötymään toisistaan mahdollisimman paljon. 

Keskustelua on pääsääntöisesti käyty rahasta ja vasta 1970 - luvun lopussa keskusteluagendalle ovat 

tulleet työolosuhteet ja työllisyysturva. eli tämän päivän työhyvinvointi. Vaikka työhyvinvointi 

nousi keskustelun kohteeksi, ei kuitenkaan voida puhua ihmisten johtamisesta ja inhimillisyydestä. 

Huonosti työnsä tekevät vaihdettiin toisiin työntekijöihin, jotka tekivät työnsä paremmin.  
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Miten historiasta kumpuava tieto voi vaikuttaa nykypäivän työnjohtamiseen? Onko mahdollista, 

että työnjohto kokee, että eivät työntekijät palautetta halua tai tarvitse, koska nehän vain haluavat 

rahaa? Tämä voi olla mahdollista. Kohdeorganisaatiossa kuulee työntekijöiden puhuvan 

orjamarkkinoista, silloin kun miehistöä vaihdellaan kohteesta toiseen. Mistä tämä kertoo? Syvä 

juopa mestareiden ja työntekijöiden välillä on edelleen olemassa.  

 

5.2 Skanskan perustaminen  

Vuonna 1887 insinööri Rudolf Fredrik Berg perusti AB Skånska Cementgjuteriet nimisen yhtiön, 

joka valmisti koristeellisia betonikalusteita kirkkoihin ja julkisiin tiloihin. Samalla hän aloitti 

toteuttamaan erilaisia rakennusprojekteja. Yritys vaurastui nopeasti ja jo vuonna 1897 yhtiö sai 

ensimmäisen ulkomaisen tilauksen. Tilaus tuli Iso- Britannian valtiolliselta puhelinyhtiöltä, joka 

tarvitsi yli 100 kilometriä onttoa betoniputkea.  

Pian tämän jälkeen yhtiö laajensi toimintaansa rakennusmateriaalien valmistamiseen ja myymiseen 

sekä rakennustöiden toteuttamiseen. Vuonna 1902 yhtiö perusti ensimmäisen ulkomaisen yrityksen, 

Pietariin, jossa valmistettiin betoniputkia, joilla oli tarkoitus korvata koko Venäjän puinen 

viemäröintiputkisto.  

Vuosina 1927 - 1952 yritys teki huimia saavutuksia rakentamisen alalla. Se rakensi vuonna 1927 

Ruotsiin ensimmäisen asfalttitien, vuonna 1943 rakennettiin yhtiön toimesta maailman pisin 

betonikaarisilta, joka on 264 metriä pitkä. Se silta olikin maailman pisin aina vuoteen 1960 saakka. 

Vuonna 1952 tehtiin rakentamisessa eräänlainen läpimurto. Skånska kehitteli niin sanotun 

Allbetong systeemin, joka mahdollisti elementtien valmistamisen työmaan ulkopuolella. Tämä 

mahdollisti kustannustehokkaan ja nopeamman rakentamisen. Historiastakin selkenee, kuinka 

kustannustehokas ja tuottava toiminta on jo silloin ollut liiketoiminnan perusedellytys.  

Suuria virstanpylväitä yhtiön elinkaaren aikana ovat kiistatta olleet pörssiin listautuminen vuonna 

1965 sekä nimen muuttaminen Skanska Ab:ksi vuonna 1984. Tämänkin jälkeen yhtiön historiassa 

on tehty voittoisaa kulkua rakentamisen saralla. Skanska AB:n johtama yhteenliittymä voitti 

urakkakilpailun Ruotsin ja Tanskan yhdistävän sillan rakentamisessa. Juutinrauman sillan 

rakennusprojektissa tärkeimpinä tekijöinä olivat ympäristötekijät. Ympäristötekijät ovat edelleen 

Skanskalle eräs merkittävimmistä arvoista.  (Skanska katsaus 2004)  
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5.3 Skanskan kotimarkkina-alueet 

 

Skanska on eräs maailman johtavista rakennusyhtiöistä, jonka toimialaan kuuluvat rakentaminen, 

toimitilojen- ja asuntojen projektikehitys sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Skanska on 

monikansallinen yhtiö, jonka palveluksessa on noin 55 000 henkilöä ympäri maailmaa. Skanskan 

kotimarkkina-alueet ovat Eurooppa, jossa kotimarkkina- alueet ovat Puola, Tsekki, Iso – Britannia, 

Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi.  Yhdysvallat sekä Latinalainen Amerikka. Skanskan liikevaihto 

vuonna 2005 oli 13,4 miljardia euroa.  

 

Group Staff units Senior Executive Team    Skanska Financial Services 

Skanska IT solutions Senior Executive Team Skanska Project Support 

Construction Residential Development Commercial Development Infrastructure 

Sweden  Residential Development Commercial Develpoment Nordic  

Norway  Nordic  Commercial Development Europe 

Denmark 

Finland 

Poland 

Czech Republic 

UK 

USA Buildnig 

USA Civil 

Latin America 

 

Kuvio 6. Skanskan kotimarkkina – alueet ja toiminnalliset eriytykset 
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Yhdysvalloissa ilmestyvä talousalan aikakausilehti, Fortune julkaisee vuosittain listan maailman 

vaikutusvaltaisimmista yrityksistä. Skanska on jälleen toiseksi arvostetuin rakennusyhtiö. 

Pohjoismaissa Skanska yrityksenä on listattu toiselle sijalle, suomalaisen Nokian jälkeen. Tulos 

perustuu Fortunen vuosittain laatimaan kyselyyn, johon vastasi yli 1500 yritysjohtajaa 26:sta eri 

maasta. (www.skanska.fi.)  

 

5.4 Skanska Suomessa 

Ohessa Skanskan konsernin organisaatiokaavio, josta ilmenee konsernin toiminnot ja kuinka se ovat 

eriytetty eri toimialojen kesken. Tutkielmani koskee construction, Skanska Finland osiota. 

Kaaviosta käy ilmi, että asuntomyynti, liike – ja toimitilarakentaminen ovat eritytetty 

asuntorakentamisesta. Edelleen, infrastruktuuriin keskittyvä rakentaminen on oma 

liiketoimintayksikkö. Tässä yhteydessä on merkittävää todeta, että Viro kuuluu Suomen 

maayksikön alaisuuteen, koska Viron yksikkö on melko uusi Skanskan konsernissa ja siten 

mielekästä liittää se Suomen maayksikön alaisuuteen. 

 

            
 

                                                                                     Skanska Kodit Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kuvio 7. Skanska Suomessa ja Virossa 
 

Rakentamispalvelut, BU Skanska Finland Oy 
Skanska Talonrakennus Oy 
Talonrakentaminen 1 
   Toimitilarakentaminen Etelä-Suomi 
   Pohjois-Suomi ja Lappi 
   Talotekniikka 
Talonrakentaminen 2 
   Asuntorakentaminen Etelä-Suomi 
   Länsi-Suomi 
   Pirkanmaa 
   Pohjanmaa 
Talonrakentaminen Keski- ja Itä-Suomi 
 
 
Maa- ja ympäristörakentaminen Skanska Infra Oy 
 Infra I 
Infra II 
Asfaltti 
Väylärakentaminen 
Kalliorakentaminen 
 
Viro, Skanska EMV AS 
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5.5 Skanska Pirkanmaalla 
 

Tutkimukseni käsittelee rakentamispalveluiden yksikköä, talonrakentaminen 2:sta ja siinä 

Pirkanmaan yksikköä. Pirkanmaan organisaatio jakaantuu projektikehitykseen, tuotantoon ja 

tukipalveluihin.   

 

 

 

Aluepäällikkö Projektikehitys Tuotanto 

Työturvallisuus Toimitilaprojektikehitys Urakointi 

Toimintajärjestelmä Suunnittelupäällikkö Työpäälliköt 

Laatupäällikkö Markkinointipäällikkö Hankinta 

Toimisto    Hankintapäällikkö 

    Laskenta  

    Laskentapäällikkö 

    Tuotantoinsinöörit 

Kuvio 8. Skanska Pirkanmaalla 

 

Vuonna 2006 Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,01 miljardia euroa, 

joka jakaantuu rakentamispalveluiden osalta seuraavasti: 35 % asuntorakentaminen, 36 % liike- ja 

toimitilarakentaminen, talotekniikka 3 % ja maa- ja ympäristörakentaminen 30 %. En paneudu 

muiden Skanskan konsernin sisällä oleviin liiketoimintoihin, koska tutkielmani koskee 

rakentamispalveluiden alaa. (Skanskan katsaus 2006.) 

Henkilöstö ja sen hyvinvointi ovat olleet ja tulevat olemaan myös tulevaisuudessa merkittävä 

painopiste yrityksen strategiassa. Painotuksen syitä ovat vaikeutuva työvoiman saatavuus, 

ikärakenteen - ja johtamiskulttuurin muutos. Muitakin strategisia painopistealueita henkilöstön 

osalta on strategiaan laadittu, mutta edellä mainitut ovat oleellisimmat.  Työvoiman hankaloituva 

saatavuus liittyy yhtäältä eläköitymiseen ja toisaalta suomalaisen koulutusrakenteen vääristymään, 

jossa 2/3 
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osaa ikäluokasta opiskelee korkeakoululaitoksissa. (Opetushallinnon luennot, Suonio, J. 2007.) 

Tämä tarkoittaa sitä, että koulutettua työvoimaa ei ole saatavilla, ja siksi Skanska on kehittänyt 

yhdessä koulutustahojen kanssa oppisopimuskoulutusta, jolla pyritään vastaamaan työvoimapula 

haasteeseen.  

Sukupuolijakauma rakennusalalla on vinoutunut. Johtuneeko alan fyysisestä vaativuudesta ja 

ajoittain epämukavista rakennusolosuhteista, on naisten osuus tuotannon työntekijöiden puolella 4,8 

%. Teknisten toimihenkilöiden kokonaismäärästä naisten osuus on 10,0 % ja 

konttoritoimihenkilöiden kokonaismäärästä on naisten osuus 80 %. Ylemmistä toimihenkilöistä 

13,0 % on naisia ja johtajista 13,6 % on naisia.  

Henkilöstörakenteen tarkastelussa on mielenkiintoista ja tutkimuksen kannalta relevanttia esittää, 

mikä on prosentuaalinen jakauma eri henkilöstöryhmien välillä. Työntekijöitä on 61 % koko 

henkilöstöstä, teknisiä toimihenkilöitä, siis heitä, jotka ovat tutkimuksen kohteena, on 24 %. 

Konttoritoimihenkilöitä on 5 %, ylempiä toimihenkilöitä on 8 % ja johtajia 2 % koko henkilöstöstä. 

Luvuissa ovat mukana sekä Suomen että Viron henkilöstö. (Skanska katsaus 2006.) 

6. Tutkimuksen metodologiset perusteet 
 
6.1. Tutkimuksen metodologinen valinta 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen filosofinen lähtökohta on suurelta osin fenomenologia ja 

hermeneutiikka, ja se perustuu tulkinnalliseen lähestymistapaan. Yhteisinä piirteinä 

lähestymistavoille on lähinnä pyrkimys ymmärtää ihmisen toimintaa ja löytää ilmiöiden yhteisiä 

merkityksiä. Selitettäessä ihmisen toimintaa pyritään ymmärtämän toiminnan tavoitteet, motiivit ja 

taustalla vaikuttavat syyt. Ei pyritä tavoittelemaan kausaaliselityksiä, vaan teleologisia selityksiä, 

mikä tarkoittaa prosessia, keinoja tai menetelmiä, joilla tehdään jokin asia ymmärrettäväksi. Tällöin 

pyritään etsimään vastauksia kysymyksiin ”miksi?” ja ”mitä varten?”. (Niskanen 2005.) 

 

Ilmiöiden katsotaan koostuvan erilaisista tulkittavista merkitysrakenteista. Vaikka todellisuus voi 

olla objektiivista ja mitattavaa, sitä koskeva tietomme on subjektiivista, koska ihminen rakentaa 

itselleen kuvan tästä todellisuudesta käyttäen omia käsitejärjestelmiään, tunteitaan, kokemuksiaan ja 

arvojaan. Siten tietomme on subjektiivista ja relativistista. Tutkija pyrkii selvittämään ihmisten 

subjektiiviseen maailmankatsomukseen sisältyviä merkityksiä, eli heidän tulkintojaan 

ympäristöstään ja itsestään. (Niskanen 2005.) 
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Olen valinnut tutkimusotteeksi tutkimuksen ongelmanasettelun vuoksi laadullisen eli kvalitatiivisen 

tutkimusotteen, koska Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan laadullisen tutkimuksen tehtävänä on 

lähinnä ymmärtää eikä selittää käsiteltävää ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 27.) Tutkimuksen 

tavoitteena on kuvata ja ymmärtää esimiehen tapaa ja ajattelua palautteesta ja palautteen 

antamisesta. Laadullisilla menetelmillä tavoitetaan rikkaita ja syvällisiä kuvauksia tutkittavasta 

aiheesta, tietyssä kontekstissa. Kvalitatiivisilla menetelmillä voidaan tavoittaa yllättävää tietoa, 

johon on haasteellisempaa päästä muilla tutkimusmenetelmillä. Luonteenomaista laadulliselle 

aineistolle on ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus. Laadullinen aineisto koostuu 

näytteistä; ” Se on pala tutkittavaa maailmaa”. (Alasuutari 1995, 74 – 78.) 

 

Kvalitatiivisen analyysin muodot voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja 

teoriasidonnaiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä pyritään luomaan hankitusta aineistosta 

teoreettinen kokonaisuus, jossa analyysiyksiköt eivät ole etukäteen harkittuja tai sovittuja. 

Haasteena on, että havaintojen objektiivisuus ja teoriapitoisuus perustuu tutkijan muodostamiin 

käsitteisiin, havaintoihin ja menetelmiin, joihin tutkijan subjektiivinen näkemys vaikuttaa. 

Teorialähtöisessä analyysissä tukeudutaan teoriaan, jonka mukaan määritellään tutkimuksessa 

käytettävät keskeiset käsitteet. Aineisto on ikään kuin uusi ympäristö, jossa jo olemassa olevaa 

teoriaa pyritään testaamaan. Teoriasidonnainen analyysi pyrkii vähentämään edellä mainittujen 

lähestymistapojen haasteita. Teoriasidonnaisessa analyysissä toimitaan teoreettisia kytkentöjä 

hyväksi käyttäen. Teoriaa ei pyritä testaamaan, vaan aikaisempi tieto pyrkii avaamaan uusia 

ajatuksia. (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 95–102; Eskola 2001, 136–137.) 

 

 

6.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimusongelmat juontavat juurensa monisyisesti, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat 

yhteiskunnalliset tekijät, työväestön eläköitymisestä johtuva työikäisten henkilöiden vähentyminen 

työmarkkinoilla, rakentamisen toimialan huono houkuttelevuus sekä erilaisten tutkimusten kautta 

saatu tieto, mitkä ovat vaikuttavia tekijöitä nuorten työpaikan ja toimialan valinnassa. Edellä 

mainittuun vaikuttaa erittäin merkittävästi esimiestoiminta ja työyhteisön laadukas ja hyvä ilmapiiri. 

Tutkimuksilla on pyritty tuottamaan tietoa, miten kohdeorganisaatio on sijoittunut muiden 
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toimialalla toimivien yritysten suhteen sekä, mitkä seikat ovat vaikuttavia työnantajamaineen 

kohottamisessa. (Taloustutkimus, 2007; T-Media Oy, 2007; Universum Swerige, 2007) 

 

Hyvä ja laadukas esimiestoiminta on eräs oleellinen seikka työntekijöiden viihtyvyydessä ja 

motivaatiossa tehdä tuottavaa ja hyvälaatuista työtä, sekä luoda pitkäaikainen ja luotettava työsuhde 

työnantajaan. Kohdeorganisaatiossa tuotettua empiiristä tietoa itse irtisanoutuneista toimihenkiöistä 

noin 75 % irtisanoutumisen syyt ovat epälaadukkaassa ja tehottomassa esimiestoiminnassa. 

(Skanska tutkimus 2007). 

 

 Muun muassa edellä mainittujen tekijöiden vuoksi kohdeorganisaatiossa on alettu strategisesti 

painottamaan erittäin merkittävästi esimiestyöskentelyyn ja sen, yhtäältä yhtenäistämisen kautta 

operatiivisen, sekä strategisen johtamisen linjan, sekä toisaalta esimiestyöskentelyyn liittyvän 

palauteprosessin kehittämiseen kautta koko strategisen ja operatiivisen johtamisen linjan. 

Teoreettista panoarvoa kohdeorganisaation strategisille valinnoille voidaan löytää esimerkiksi 

suomalaisesta sotilaskoulutuksen johtamisen koulutuksesta, jossa Vesa Nissinen on kehittänyt 

syväjohtamisen mallin. Palauteprosessista hän toteaa, että palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

kuuluu olennaisesti johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn, koska esimiehen tehtävänä on varmistaa 

annetun tehtävän suorituksen oikeellisuus ja organisaation onnistuminen. (Nissinen 2000,95.)  

 

Nissisen mukaan johtaja ja esimies tekevät nykypäivän organisaatioissa yhä suuremman osan 

tuloksista alaistensa kautta tai alaisten tuella ja siten hän näkee palauteprosessin erittäin 

merkittävänä, jopa yhtenä esimiestoiminnan kulmakivinenä organisaation toiminnassa ja 

kehittymisessä. (Nissinen 2000, 87.) 

 

Palauteprosessin monisyisestä luonteesta johtuen rajaan tutkimusongelman esimiestoiminnan ja 

palauteprosessin väliseen tematiikkaan. Palautetta prosessina voidaan tarkastella monesta 

näkökulmasta, ulkoinen palaute, sisäinen palaute, ryhmäpalaute, työsuoritusta koskeva palaute, sekä 

muita palauteprosessiin liittyvinä osa-alueina.  

 

Tämä tutkimus keskittyy työsuorituksesta saatavaan palautteen merkitykseen, palautteen 

kaksinapaisuuteen, siis positiiviseen ja negatiiviseen palautteeseen sekä siihen, miten esimiehet 

kokevat palautteen antamisen. Palautteen antamiseen liittyy positiivisen ja negatiivisen palautteen 

antamisen sisältö ja sen vaikutus työntekijöihin. Tutkimuskysymysten kautta sekä avulla pyrin 

selvittämään palauteprosessin haasteellisuutta esimiestoiminnassa, palauteprosessin moninaista 
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ymmärtämistä vastaanottajassa sekä palautteen antajassa. Tutkimuskysymykset on pyritty 

muotoilemaan siten, että haastateltavan puhe tulee mahdollisimman monessa teemassa koskemaan 

kyseisiä tutkimuskysymyksiä.  

 

 

Tutkimusongelman puitteissa tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä on palauteprosessi ja miten ymmärrät käsitteen palaute? 

 

2. Miten esimiehet kokevat palautteen antamisen? 

 

 a. negatiivisen palautteen antamisen 

 b. positiivisen palautteen antamisen 

 

3. Miten esimiehet tulkitsevat 

 

 a. hyvin annetun palautteen sisällön ja vaikutukset työntekijöihin? 

b. huonosti annetun palautteen sisällön ja vaikutukset työntekijöihin? 

 

Aineiston keruun jälkeen pyrin löytämään aineiston analyysin kautta synteesin, jossa pyritään 

aineiston luokittelun kautta muodostamaan synteesi, jossa etsitään ja palataan tulkintaan sekä 

takaisin kokonaisuuteen.  Kuvaan oheisessa kaaviossa, miten kukin tutkimuskysymys vaikuttaa 

työmaakontekstissa eri henkilöiden välillä.  

 

      

Kysymys            Kysymykset 1 ja 2. 

3.       

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Tutkimuskysymysten vaikutus eri henkilöstöryhmien välillä 

Vastaava Mestari 

Mestarit = Työnjohtajat 

Työntekijät 
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Kysymykset 1 ja 2 koskevat vastaavan mestarin ja mestarin subjektiivisia kokemuksia ja tulkintoja 

siitä, mitä on palaute ja miten he kokevat palautteen antamisen, sekä negatiivisen että positiivisen. 

Tutkija pyrkii samalla selvittämään ja tuottamaan tietoa, miten esimiehet kokevat palauteprosessin 

vaikutuksen työn tuottavuuteen ja työn laadun oikeellisuuden varmistamiseen. Kaksi viimeistä 

teemaa eivät ole selkeästi tutkimuskysymyksiä, mutta ovat olennainen osa palauteprosessia.  

 

Tutkimuksen eräs selkeä kriittinen epäkohta, tai puute on työntekijöiden poisjättäminen empiirisen 

aineiston hankinnan osalta, koska he ovat palauteprosessin loppukäyttäjiä, eli he ovat palautteen 

antamisen varsinainen kohde ja he tekevät tuotannolliset työt. Mutta tutkimuksen jatkotutkimuksena 

voisi olla juuri työntekijöiden kokemukset palauteprosessista ja sen vaikutukset työn tuottavuuteen 

ja laatuun sekä erityisesti työntekijöiden kokemukset esimiestyöskentelyn tehokkuudesta ja 

laadusta.  

 

 

6.3.  Aineiston hankinta  
 

Hirsjärvi et al. (2003) painottavat, että kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset ovat 

tutkimuksen ydinasia, johon tulisi tähdätä jo tutkimuksen alkuvaiheessa. (Hirsjärvi et al. 2003, 209.) 

Lähestyin empiiristä tutkimuskohdettani primäärin ja sekundaarin aineiston kautta. Primaarina 

aineistona tulkitsen olevan haastatteluiden tuottama aineisto ja sekundäärisenä aineistona on vuonna 

2006 suoritettu henkilöstötutkimus.  

 

Aineiston hankinta suoritettiin haastattelumenetelmällä, kuten aiemmissa kappaleissa olen tuonut 

esille. Hirsjärvi ja Hurme (2001) tuovat esille, kuinka aineiston runsaus ja elämänläheisyys tekevät 

analyysivaiheen erittäin mielenkiintoiseksi, mutta samalla erittäin työlääksi käsitellä ja 

jatkojalostaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135.) Tässä tutkimuksessa haastattelu osoittautui hyvin 

joustavaksi menetelmäksi, koska siten tutkijana pääsen suoraan verbaaliseen vuorovaikutukseen 

tutkittavien kanssa, jolloin tilanne luo mahdollisuuden ohjata keskustelua ja tiedonhankintaa itse 

haastattelutilanteessa. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista päästä syiden tai vastausten taustalla 

oleviin henkilön motiiveihin käsiksi, sekä jatkokysymysten avulla tarkentaa saatua tietoa. 

Haastatteluiden etuna on Hirsjärven & Hurmeen (2001) mukaan pidetty muun muassa sitä, että 

ihminen on nähtävä tutkimustilanteessa subjektina, jollin hänellä on mahdollisuus tuoda esille 
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itseään koskevia, omakohtaisia asioita mahdollisimman vapaasti. Siten ihminen on merkityksiä 

luova ja aktiivinen osapuoli. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 137.)  

 

Teemahaastattelu sijoittuu formaaliudessaan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. 

Teemahaastattelussa haastattelu etenee kohdennettujen, ennalta suunniteltujen teemojen avulla. 

Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu ja siinä on aihepiiriin 

tutustumisen kautta muotoutunut valmistellut aihepiirit, teemat, jotka ovat jokaiselle haastateltavalle 

samoja, vaikka teemoissa liikutaankin joustavasti ilman tarkkaa etenemisreittiä. Teemahaastattelu 

on silloin hyvä, kun tutkimuksen kohteena ovat emotionaalisesti arat aiheet, tai kun halutaan 

selvittää heikosti tiedostettuja seikkoja. Tosiaalta, kun muistamattomuuden arvellaan tuottavan 

virheellisiä vastauksia tai kun tutkitaan ilmiötä, josta tutkijat eivät ole tottuneet keskustelemaan 

päivittäin, soveltuu teemahaastattelu perustellusti tutkimusmenetelmäksi. 

(www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali) 

 

 

Teemahaastattelun vahvuus on se, että teemojen yhteydessä on mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä 

haastateltavien antamien lisäkysymysten perusteella. Haastattelun kulku voi ohjata haastattelijaa 

tekemään aineistoa tukevia lisäkysymyksiä, jotka täsmentävät haastattelijalle vastausta. 

Mahdollisuus täsmentäviin kysymyksiin on myös tärkeä siksi, koska vain siten haastattelija voi 

varmistua, että haastateltavan ajatukset tulivat ymmärretyksi. 

(www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali) 

 

Tämän tutkimuksen osalta aineiston hankinta oli erittäin mieluisa ja informatiivinen osio, jota odotti 

innokkaasti, koska siten sain rauhallisen ajan ja paikan keskustella kohdeorganisaation 

paraatipaikalla olevia henkilöitä, joilla lähes jokaisella on monen vuoden, jopa vuosikymmenen 

kokemus rakentamisen toimialasta ja siksi keskusteluista oli mahdollista kehkeytyä rikkaita, 

toivottavasti molemmin puolin. Mutta näin on kenties useiden tutkimusten kohdalla.  

 

Edellä esittelin empiirisen aineiston haastattelumetodin valintaa ja toisaalta esille tuli myös 

haastateltavien henkilöiden valinta, jonka suoritti työpäälliköt. Heidän valintansa jälkeen esitin 

kaikille työpäälliköille sähköpostitse kysymyksen, millä perusteilla he ovat valinneet kyseiset 

haastateltavat. Luvussa 6.6. käy ilmi työpäälliköiden esittämät perustelut haastatteluun tulevien 

henkilöiden osalta. Tutkijan tulee ottaa huomioon aineiston analyysin ja tulosten tulkinnan osalta, 
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että emiirisen aineiston on tuottanut sosiaalisesti ja vuorovaikutustaidoiltaan etevimmät henkilöt, 

jotka ovat siinä asemassa, että he kuuluvat haastatteluryhmään.  

 

Primääri aineisto hankittiin helmi - ja maaliskuussa 2007, jolloin rakentamisessa on meneillään 

sesonkia edeltävä kausi. Tutkija otti yhteyttä haastateltaviin ja esitti asian puhelimitse, vaikka 

jokainen vastaava mestari ja mestari olivat tietoisia tutkimuksesta ja haastattelusta, koska 

työpäälliköt olivat heille asiasta informoineet. Halukkaat saivat kysymyskaavakkeen (LIITE 1) ja 

saatekirjeen halutessaan luettavaksi etukäteen, mutta kukaan ei halunnut tai kokenut tarvitsevansa 

sitä. Puhelimessa sovimme yhteisen ajan, jolloin tapaamme toimistolla ja tutkija ilmoitti kuinka 

paljon aikaa haastateltavan olisi hyvä varata, kun haastateltava saapuu paikalle.  

 

Kaikki haastateltavat saapuivat sovittuna ajankohtana paikalle. Haastattelutila oli tutkijan työhuone, 

joka oli kaikille haastateltaville entuudestaan tuttu. Tutkijana esittelin heille aluksi, miksi tällainen 

tutkimus tehdään, mihin tuloksia käytetään ja perustelin, miksi juuri Pirkanmaan yksiköstä tehdään 

tutkimus. Joillakin mestareilla oli ennakkokäsityksenä, että Pirkanmaalla vastaavan mestarin ja 

mestarin palautteen antaminen on huonommalla tasolla kuin muissa yksiköissä, mutta tutkijana 

korjasin ennakkokäsityksen, jotta haastateltavalla olisi mahdollisimman oikea käsitys tutkimuksen 

tarkoituksesta ja luonteesta. Ennen varsinaisten haastatteluiden aloittamista suoritin yhden 

koehaastattelun työpäällikön kanssa, jolloin tutkijalla oli mahdollisuus tarkentaa ja täsmentää 

teemahaastattelun teemoja ja testata teemoittelun asianmukaisuutta ja tarkoituksellisuutta suhteessa 

tutkimusongelmaan.  

 

Haastattelut kestivät ajallisesti noin reilusta tunnista kahteen tuntiin. Ajallisesti pisimmissä 

haastatteluissa keskustelun taso ja laatu olivat erittäin syvällisiä ja pohtivia, jolloin haastateltava 

syventyi pohtimaan palauteprosessia erittäin tarkasti ja laaja-alaisesti. Ennen haastatteluiden 

aloittamista tutkija kertoi, miksi haastattelut nauhoitettaan ja mitä tapahtuu aineistolle tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen. Tutkijana pyrin kaikin mahdollisin tavoin tilanteen läpinäkyvyyteen ja 

aitoon kiinnostukseen haastateltavien puhetta kohtaan, koska silloin koin, että mahdollisuus puheen 

totuudenmukaisuuteen kasvaa. Toisaalta painotin voimakkaasti tutkimuksen ehdotonta 

luotettavuutta sekä haastateltavien anonymiteettiä. Kuitenkin tutkijana havaitsin osalla 

haastateltavia hieman jännitystä tilannetta kohtaan, joka ilmeni tietynlaisena vähättelynä 

haastateltavan omia ajatuksia kohtaan. Pyrin tietoisen painokkaasti tuomaan esille, että kyseessä ei 

ole ristikuulustelun tapainen tilanne, jossa testataan haastateltavan osaamista ja tietoa palautteen 

antamisen prosessissa, vaan tilanne on täysin päinvastainen.  
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Tutkijana minulle jäi käsitys erittäin avoimesta vuorovaikutuksesta. Pyrin haastattelutilanteissa 

aktiiviseen kuunteluun ja kysymysten tekemiseen, joka oli osaltaan merkkinä haastateltaville 

tutkijan kiinnostuksesta haastateltavia ja heidän asioitaan ja puhetta kohtaan. Teemahaastattelun 

merkitys korostui sellaisissa tilanteissa, kun haastateltavan taholta keskustelu rönsyili itse aiheesta 

liian etäälle ja keskustelu ei tavoittanut alkuperäistä aihetta mistään kohdin. Tutkija kykeni 

palauttamaan keskustelun palauteprosessiin ja teema-alueiden kysymyksiin, joskin tilaa tuli antaa 

haastateltavan omalle puheelle.   

 

Haastattelutilanteet osoittautuivat kuitenkin oletettua haasteellisimmiksi, monestakin vaikuttavasta 

tekijästä johtuen. Yhtäältä minuun suhtauduttiin hieman epäillen, koska en ollut entuudestaan tuttu 

ja toisaalta käsiteltävä aihe saattoi tuntua hieman oudolta vastaavien mestareiden ja mestareiden 

taholta. Tämä varauksellisuus on voinut aiheuttaa joitakin vääristymiä, tai vastausten 

epäluotettavuutta, mutta pyrin haastattelutilanteessa pitkään johdatukseen, joka osaltaan purkaisi 

jännittynyttä tilannetta haastateltavan ja haastattelijan välillä. Toisaalta, kohdeorganisaatiossa 

painotetaan hyvin voimakkaasti esimiestyöskentelyn laatua ja tasoa. Palautteen antaminen on eräs 

tekijä, jota voimallisesti tuodaan julki muun muassa yhteisissä koulutuksissa. Voimakas 

painottaminen esimiestyöskentelyyn saattoi olla eräs vaikuttava syy lievään hermostuneisuuteen.  

 

Haastatteluiden jälkeen pyrin lähes välittömästi litteroimaan aineiston, jolloin tutkijalla oli vielä 

tuoreessa muistissa haastattelussa käydyt asiat. Litterointi suoritettiin sanasanaisesti tallennuksesta 

kopioiden, teema-alueiden mukaisesti. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 47 liuskaa, joista 

tutkimukseen teema-alueiden ja tutkimuskysymysten kannalta relevanttia aineistoa muodostui 19 

liuskaa. Litteroinnin jälkeen aineisto tiivistettiin ja pyrkimyksenä oli, että informaatiota pyritään 

kasvattamaan luomaan selkeä ja mielekäs kokonaisuus. (Eskola & Suoranta 2005, 137.) Aineiston 

koodattiin teema - alueisiin ja tutkimuskysymyksiin liittyen ja koodausten avulla pyrittiin hakemaan 

merkityksiä ja tulkintoja tutkimuskysymyksiin. Alasuutari (1995) toteaa osuvasti, että 

kvalitatiivinen aineisto on pala tutkittavien maailmaa, koska se on näyte tutkimuksen kohteena 

olevasta kielestä, kulttuurista ja toimintatavoista. (Alasuutari 1995, 88). 

 

Haastatteluaineiston ja henkilöstötutkimuksen rinnalla sain mahdollisuuden keskustella 

kohdeorganisaation henkilöstön kehitysjohtajan kanssa syvällisemmin palauteprosessista ja 

esimiestyöskentelyyn kohdistuvasta kehittämisestä ja mitä se käytännön toimintana tarkoittaa. Olen 
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ollut seuraamassa työmaalla, miten siellä palautteen antoprosessi käytännössä tapahtuu ja miten 

esimiehet toimivat autenttisessa tilanteessa. 

 

 Toisaalta minulla on ollut mahdollisuus käydä epävirallisia keskusteluita vastaavien mestareiden 

kanssa heille järjestetyssä vastaava mestari - päivillä (14. – 15.6.2007), jonne kokoontuu kaikki 

kohdeorganisaation vastaavat mestarit. Tänä vuonna heillä oli keskeisenä aiheena vuorovaikutus ja 

palautteen antaminen, jota he harjoittelivat toiminnallisten harjoitteiden avulla. Näitä havaintoja ja 

keskusteluita käytin hyväkseni tarkastellessani haastatteluaineistoa ja vahvistaakseni tutkijan 

käsityksiäni empiirisen aineiston luotettavuudesta.  

 

Haastattelujen aluksi haastateltavilta kysyttiin taustatietoina ikä, kohdeorganisaatiossa 

palveluvuodet, kuinka monta vuotta on toiminut esimiehenä sekä onko saanut palautteen 

antamiseen koulutusta sekä montako alaista on haastatteluhetkellä. Tulosten raportointi noudattaa 

tutkimuskysymysten järjestystä ja tuloksia havainnollistavat haastatteluaineistosta otetut suorat 

lainaukset. Laadullisessa tutkimuksessa suorat lainaukset ovat lukijalle merkityksellisiä, koska siten 

lukija voi itse arvioida ilmauksille annettujen merkitysten aitoutta. ( Hirsjärvi et al. 2003, 214). 

 

6.4 Tutkimuksen toteuttaminen   
 
 
Kohdeorganisaation esittelyssä totesin, että tutkimus on toteutettu Skanskan Pirkanmaan 

tulosyksikössä, jonka organisaatiokaavion esittelin edellä. Talonrakentamisen sektorilla 

tulosyksiköitä Suomessa on 7, joissa jokaisessa on lähes samankaltainen organisaatiorakenne, mutta 

laajuudeltaan tulosyksiköt ovat erikokoisia, johtuen Suomen populaation jakaantumisen jakaumasta. 

Pirkanmaan tulosyksikössä on työntekijöitä noin 150 ja toimihenkilöitä noin 50.  

 

Tutkimuksen kohdeyksikön valitsin oman fyysisen asuinpaikkani mukaan, joka mahdollisti 

kustannustehokkaimman toiminnan sekä tutkijalle että kohdeorganisaatiolle. Vain yhden 

tulosyksikön tarkastelua perustelen siten, koska henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta palautteen 

antamisen ja vastaanottamisen prosessi on koko Suomen tasolla tarkasteltuna keskiarvoa 

heikommalla tasolla, siksi Pirkanmaan tulosyksikkö ei poikkea Suomen muista tulosyksiköistä. 

Toinen määräävä seikka oli pro gradu - työn laajuus, joka olisi laajentunut suhteettomaksi, jos 

tarkastelun kohteena olisi ollut kaksi tai useampi tulosyksikkö. (Skanska henkilöstötutkimus)  
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Pirkanmaan tulosyksikkö on kaiken kaikkiaan hedelmällinen tutkimuksen kohde, johtuen muun 

muassa vuoden 2007 alussa tapahtuneista organisaatiomuutoksista, jossa pitkäaikainen aluejohtaja 

yleni toimialajohtajaksi ja hänen tilalleen nimettiin nuori, samassa yksikössä aiemmin toiminut 

henkilö. Toinen merkittävä muutos tuotannollisella puolella oli rakennusmestarin nimikkeen ja 

tehtävän poistuminen, joka vaikutti sekä esimiesten tehtävänkuvaan että valta-asetelmaan. Toisin 

sanoen yksikkö oli vuoden vaihteessa hieman toimintaa hakevassa tilanteessa ja jokaiselta 

työntekijältä vaaditaan sopeutumista uuteen tilanteeseen.  

 

Pirkanmaalla on työntekijöitä 240. Teknisiä toimihenkilöitä, jotka ovat työmailla, on 47 sekä 

toimihenkilöitä, jotka ovat toimistossa 10. Ylempiä toimihenkilöitä, jotka ovat johtajatason 

henkilöitä, on 2. Tutkimukseen valittiin teknisistä toimihenkilöistä sellaisessa tehtävässä olevat, 

jotka ovat tuotannollisista tekijöistä johtuen erittäin merkittävässä asemassa yrityksen taloudellisen 

ja tuotannollisen menestymisen kannalta. Nämä tehtävänimikkeet ovat työnjohtaja ja vastaava 

työnjohtaja. Nämä nimikkeet saattavat vaihdella alueellisesti, esimerkiksi Tampereella kutsutaan 

mestariksi sekä vastaavaksi mestariksi, mutta tehtävän sisältö on kuitenkin sama.  

 

 

6.5  Vastaavan mestarin ja mestarin toimenkuvien tarkastelu 
 

Vastaava mestari on kaikkien tuotannollisen toiminnan johtaja, eli hän on vastaavassa asemassa 

kaikesta, mitä työmaalla tapahtuu. Hänen alaisuudessaan, organisaatiosta ja projektin suuruudesta 

riippuen ovat työnjohtajat, eli mestarit, jotka johtavat työtä ja työsuorituksia. Vastaava mestari 

asettaa tavoitteet sekä itselleen että organisaatiolleen, määräävät tavoitteet liittyvät lähes aina 

taloudellisiin tekijöihin ja vastaavan mestarin on tuotettava ne keinot, joilla tuottava ja 

kustannustehokas lopputulos saavutetaan.  

 

Vastaavan mestarin on kyettävä määrittelemään selkeät roolit, vastuut ja niihin liittyvät osaamiset. 

Hänen tulee osata valita oikeat ihmiset osaamisien perusteella sekä motivoida heidät erinomaisiin 

suorituksiin. Siten vastaavan mestarin on oltava esimiehenä ryhmässä, mutta samalla oltava itse 

ryhmän jäsen, jolloin hänen tulee omata sosiaalisia kykyjä, joita hän tarvitsee kannustavaan ja 

motivoivaan johtamiseen, sekä työmaalla olevien ihmissuhteiden kehittämiseen ja ristiriitojen 

ratkaisemiseen.  

 



 60

Vastaavan mestarin vastuu ja asema työmaalla on määritelty monien tehtäväkuvausten kautta, joista 

muodostuu vastaavan mestarin työnkuva. Tehtäväkuvaukset ovat työmaan aikataulun laatiminen, 

aikataulutuksen valvonta, sekä tarvittaessa aliurakoitsijoiden reklamointi, jos aikataulussa ilmenee 

poikkeamia. Vastaava mestari valvoo rakennuskohteen laatua ja työsuoritusten toteutumista 

sopimusten mukaisesti. Hän vastaa myös toimintasuunnitelman toteutumisesta. Taloudelliset seikat 

ovat vastaavan mestarin vastuulla. Hän vastaa työmaan taloudellisesta toteutumisesta ja vastaa 

laskutuksesta. Vastaava mestari on yhteydessä viranomaisiin ja vastaa rakennusluvan mukaisesta 

noudattamisesta. Vastaava mestari vastaa, suunnittelee ja ohjaa työnjohtoa työvaihesuunnittelussa ja 

viikkoaikataulujen teossa. Hän vastaa työmaan resursseista, niin koneiden kuin kalustonkin suhteen. 

Hänellä on myös vastuu työntekijöiden oikeasta resursoinnista ja allokoinnista. Tämä on eräs 

haasteellisempia tehtäviä vastaavan mestarin työnkuvassa, varsinkin tämän hetken 

työntekijätilanteessa.  

 

Vastaavan mestarin työnkuvaan kuuluvat lisäksi hankintasuunnitelman toteutuksen valvonta, 

suunnittelunohjaus, aliurakoitsijoiden ohjeistaminen ja valvonta, asiakaskontakteista vastaaminen. 

Hän vastaa työturvallisuudesta sekä johtamisesta, joka koostuu koko työmaan johtamisesta sekä 

alaisuudessaan työskentelevistä työmaan toimihenkilöistä.  

 

Työnjohtajan toimenkuva koostuu lähes samoista osa-alueista, mutta vastuu on huomattavasti 

pienempi. Työnjohtajan rooli koostuu lähinnä työntekijöiden työn johtamisesta ja työn jakamisesta 

työmaalla. Työnjohtaja informoi vastaavaa mestaria tarvittavista materiaalihankinnoista ja valvoo 

työn etenemistä. Työnjohtaja ja vastaava mestari muodostavat kiinteän työparin ja heidän välillään 

tulee olla saumaton vuorovaikutus. Työmaan koosta ja laajuudesta riippuen työmaalla voi olla 

useampi työnjohtaja, jotka jakavat tehtävät keskenään.  

 

 

Työnjohtaja eli mestari on vastuullinen kaikesta työn ja tuotannon toiminnan suunnitelmallisesta 

etenemisestä. Mestari on vastuussa siitä, että työntekijät hoitavat työnsä sovitusti ja ajallaan. 

Mestarin vastuulla on myös tehtävien jako ja parhaiden osaajien allokointi tarpeen mukaan. 

Mestarin tehtävänä on olla työntekijöiden parissa ja huolehtia ja valvoa työn oikeaoppista suoritusta 

ja varmistaa, että työntekijöillä on raaka-aineita käytössään työn joustavan etenemisen vuoksi.  

 

Vastuukaaviona kuvattuna vastaava mestari raportoi työpäällikölle ja mestari raportoi vastaavalle 

mestarille. Jokaisella vastaavalla mestarilla on yksi projekti kerrallaan ja jokaisella työmaalla on 
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yksi tai useampi työnjohtaja eli mestari, riippuen projektin koosta. Projektiin on aina kiinnitetty 

tietty osaaminen, joka koostuu kustannuslaskennasta, hankintainsinööristä, tuotantoinsinööristä, 

työpäälliköstä, vastaavasta mestarista, mestarista sekä työntekijöistä. Nämä henkilöt tekevät 

saumatonta yhteistyötä projektin onnistumisen vuoksi. Työpäällikkö on se henkilö, jolle jokainen 

projektiin osallinen raportoi ja joka on vastuussa kaikesta projektissa tapahtuvasta. Rakentamisen 

lakipykälissä on määritelty tarkasti sekä vastaavan mestarin että työpäällikön vastuut ja 

velvollisuudet.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio10: Projektiin osallistuvien toimijoiden vuoropuhelun kuvaus 

 

 

Oheisesta kaaviosta käy ilmi, kuinka monisäikeistä on projektiin osallistuvien toimijoiden 

vuoropuhelu. Lihavoidulla merkityt toimijat sijoittuvat aina projektin ollessa käynnissä työmaalle, 

jossa he ovat projektin alusta lähtien aina projektin loppuun asti. Jos kaavion vuoropuhelun suhteita 

tarkastelee palautteen antamisen ja vastaanottamisen näkökulmasta, voidaan havaita, että 

tutkimuksen haastattelun kohteena olevat vastaavat mestarit sekä mestarit ovat merkittävässä 

roolissa koko projektin onnistumisen kannalta. Sen sijaan työntekijät, jotka ovat tuottavan työn 

tekijöitä, ovat usein ainoastaan mestarin ohjeistuksen ja palautteen varassa.  
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Vastaava mestari Tuotantoinsinööri 
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Mestari 

Työntekijät 
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6.6 Tutkimushaastatteluun osallistuvien henkilöiden valinta 
 

Tutkimushaastatteluun osallistuvien henkilöiden valinta osoittautui hieman haasteelliseksi, johtuen 

moninaisista toisiinsa kietoutuneista seikoista. Yksi määräävä tekijä oli se, että en tutkijana tuntenut 

tai ollut tietoinen, kuka vastaavista mestareista, tai mestareista olisi ollut halukas tulemaan 

haastatteluun. Toinen määräävä tekijä oli projektien tuotannollinen vaihe, koska vastaavat mestarit 

tai mestarit eivät tiettyinä kriittisinä hetkinä voi poistua työpaikaltaan, vaan heidän on oltava 

paikanpäällä johtamassa työntekoa tai aliurakointineuvotteluja. Haasteita haastateltavien valintaan 

oli muitakin, vähemmän ratkaisevia, mutta nämä olivat kriittisimmät aiheet.  

 

Päädyin keskustelemaan työpäälliköiden kanssa, joita Pirkanmaan yksikössä on neljä. Valitsisin 

työpäälliköt siksi, koska heillä on pitkäaikainen tieto siitä, ketkä vastaavat mestarit voisivat olla 

sellaisessa tilanteessa, että heitä voisi haastatella. Joten tutkimushaastatteluihin valitut vastaavat 

mestarit ovat työpäällikköjen kautta tehtyjä valintoja. Heidän kriteerinsä perustuvat heidän 

subjektiiviseen näkemykseen vastaavan mestarin ja mestarin halusta ja taidosta pohtia palautetta 

prosessina sekä ilmaista itseään haastattelutilanteessa. Toisaalta kriteerinä valinnalle on myös 

projektiaikataulun joustavuus, joten tutkijana en ole vaikuttanut haastateltavien valintaan, vaan 

valinta on tapahtunut työpäälliköiden taholta. Eskola & Suoranta (2005) toteavat, että laadullisessa 

tutkimuksessa keskitytään pieneen määrään tapauksia, mutta niitä pyritään analysoimaan 

mahdollisimman perusteellisesti.(Eskola & Suoranta 2005, 18).  

 

Kysyttäessä työpäälliköiltä valinnan perusteita, he kertoivat perusteina valinnalle olleen vastaavan 

mestarin tai mestarin sosiaaliset taidot, verbaalinen ulosanti, työkokemus sekä alaisten määrä. 

Näillä tekijöillä on työpäälliköiden mielestä erittäin suuri merkitys esimiestyöskentelyssä ja nämä 

edellä mainitut ominaisuudet edesauttavat esimiehen mahdollisuutta antaa ja vastaanottaa 

palautetta. Haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä tai miten toinen ihminen ajattelee esillä 

olevasta aiheesta ja on siten vuorovaikutuksellista toimintaa haastateltavan ja haastattelijan välillä. 

(Eskola & Suoranta 2005, 85-86).  

 

Toisaalta tutkijan tulee kritisoida haastateltavien valintaa siten, että onko mahdollisesti 

haastateltaviksi valittu palautteen antamisen ja vastaanottamisen prosessin parhaiten hallitsevat tai 

onko kyseisellä otoksella jokin toisenlainen näkökulma esimiestoimintaan johtuen esimerkiksi 
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heidän pitkästä työkokemuksestaan. Edellä mainitut seikat tulee tutkijan tarkastella erittäin 

huolellisesti aineistoa analysoitaessa.  

 

Vastaavia mestareita Pirkanmaan yksikössä on 18 (tieto 30.6.2007), joista haastateltavaksi 

pyydettiin 15 henkilöä. Lopulta haastateltavaksi saapui 9 vastaavaa mestaria. Mestareita, eli 

työnjohtajia Pirkanmaan yksikössä on 16, joista haastateltavaksi kutsuttiin 4. Kaikki neljä saapui 

haastatteluun. Kukaan vastaava mestari tai mestari ei haastattelun aikana kyseenalaistanut omaa 

asemaansa haastateltavana, tai vaatineet perusteluita, että miksi juuri hän on valittu haastatteluun. 

Haastatteluihin saapui siis yhteensä 13 henkilöä, joilla kaikilla on taustalla rakennusalan koulutus ja 

toimihenkilö - nimike.  

 

6.7 Aineiston analyysi ja tulkinta 
 
 
Seuraavissa luvuissa tulen tarkastelemaan empiiristä aineistoa tutkimuskysymysten viitoittaman 

teemoittelun pohjalta. Tuloksien elävöittämiseksi käytän suoria lainauksia aineistosta, mutta 

kuitenkin siten, että haastateltavien tunnistettavuus mahdollisten murrepiirteiden, nimien tai 

paikkakuntien osalta on poistettu. Aluksi tarkastelen, miten haastateltavat ymmärtävät ja tulkitsevat 

palaute – käsitteen ja miten he tulkitsevat ja määrittelevät palauteprosessin. Sitten kuvaan miten 

haastateltavat kokevat palautteen antamisen, sekä negatiivisen että positiivisen palautteen 

antamisen. Lopuksi nostan aineistosta esiin, miten haastateltavat tulkitsevat hyvin annetun 

palautteen sisällön ja sen vaikutukset työntekijöihin ja toisaalta miten he tulkitsevat huonosti 

annetun palautteen sisällön ja sen vaikutukset työntekijöihin.   

 

Aineiston tarkastelun ja analyysin pohjalta aineistosta nousi seuraavat teemat, jotka toimivat 

koodirunkona aineistoa jäsennettäessä. Koodirunko toimi oivana apuvälineenä ja jäsensi vastausten 

havainnointia tutkimuskysymyksille. Teemat ovat seuraavat: 

 

1. Palautteen antamisen merkitys. Tämä teema vastaa siihen, miten esimiehet kokevat palautteen 

antamisen merkityksen ja kokevatko he, että palautteen antaminen lisää työhyvinvointia, 

työsuorituksen laadun ja tehokkuuden kohoamista.  

2. Negatiivisen palautteen antamisen kokeminen. Teema selvittää, miten esimiehet kokevat 

negatiivisen palautteen antamisen ja miten negatiivisen palautteen antaminen vaikuttaa heihin, 

esimiehenä. Kokevatko he, että heidän tulee puuttua esimerkiksi väärään suoritukseen ja miten he 

sen käytännössä tekevät.  
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3. Positiivisen palautteen antamisen kokeminen. Vastaavasti kuten edellinen teema, miten esimiehet 

kokevat positiivisen palautteen antamisen. Onko se heidän mielestä turhaa jutustelua ja ajan hukkaa, 

vai kokevatko he positiivisen palautteen antamisen kehittävän työyhteisöä ja parantaa työilmapiiriä?  

4. Hyvin annettu palaute. Miten esimiehet antavat palautteen hyvin. Miten he kokevat, että palaute 

on hyvin annettu palaute.  

5. Hyvin annetun palautteen sisältö. Mistä teemoista ja seikoista hyvin annetun palautteen sisältö 

koostuu? Millainen on sisältö ja mistä seikoista sisältö muodostuu? 

6. Hyvin annetun palautteen vaikutus. Tämä teema vastaa siihen, miten esimiesten mukaan hyvin 

annettu palaute vaikuttaa alaisissa? Kokevatko he muutoksen vai tulkitsevatko he lainkaan mitään 

muutosta työntekijöissä.   

7. Huonosti annettu palaute. Teeman avulla muodostetaan käsitys siitä, miten esimiesten mukaan 

annetaan palaute silloin kun se annetaan huonosti. Mistä seikoista se muodostuu ja mahdollisesti 

millaisissa tilanteissa.  

8. Huonosti annetun palautteen sisältö Teema, joka kartoittaa, mikä on esimiesten näkemyksen 

mukaan huonosti annetun palautteen sisältö. Mitä asioita siihen kuuluu ja miten se muodostuu. 

9. Huonosti annetun palautteen vaikutus. Teema kartoittaa, miten huonosti annettu palaute vaikuttaa 

alaisiin ja miten se heijastelee esimiehen toimintaan.  

 

Kukin teema sisältää aineistosta nousseita vastaajien käsityksiä teemasta, joiden kautta on 

selkeämpi havaita, miten ja mitä haastateltavat ovat tulkinneet ja ymmärtäneet kysyttävän aiheen, 

eli teeman.  

 

7. Tutkimustulokset 

 
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan empiirisestä aineistosta esiin nostamiani analyysin tuloksia ja 

pyritään tulkitsemaan ja kuvailemaan aineistoa mahdollisimman rikkaasti, mutta samalla pyrkien 

synteesiin, jossa pyritään luomaan kokonaiskuvaa ja esittämään tutkittava ilmiö uudessa 

perspektiivissä.(Hirsjärvi & Hurme 2001, 144.) Aineistoa pyritään tulkitsemaan siten, että ilmiötä 

kyetään ymmärtämään syvällisemmin. Käsittelen tulokset tutkimuskysymysten asettamassa 

järjestyksessä, aloittaen kuitenkin taustatiedoista, jotka osaltaan kertovat empiirisen aineiston 

muodostumisesta ja toisaalta siitä esiymmärryksestä, mikä tutkijalla on käytössään tutkimusta 

tehdessä. Elävöitän raportointia suorilla lainauksilla aineistosta, joskin kaikki mahdolliset 
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murrepiirteet, haastateltavien viittaukset nimiin, työtovereihin tai projektikohteisiin ovat poistettu 

tunnistettavuuden ehkäisemiseksi.  

 

Aloitan raportoinnin haastateltavien taustatietojen raportoinnilla ja etenen tutkimuskysymysten 

mukaisesti, aloittaen kuvaamisen miten haastateltavat käsittävät ja tulkitsevat palauteprosessin ja 

palaute käsitteen. Sen jälkeen kuvaan miten haastateltavat kokevat palautteen antamisen sen 

kahdessa arvossa, negatiivisena ja positiivisena. Tutkimuskysymysten järjestyksen mukaisesti 

viimeisenä kuvaan, miten haastateltavat kokevat hyvin ja huonosti annetun palautteen sisällön ja 

miten se haastateltavien näkemyksen mukaan vaikuttaa työntekijöin. Pyrin kuvaamaan 

haastateltavien näkemyksiä ja heidän tulkintojaan aiheista ja saamaan vastauksia 

tutkimusongelmaan. Toisaalta, tulkintojen ja teoreettisen katsauksen vuoropuhelusta noussee monia 

selittäviä seikkoja, jotka vaikuttavat palauteprosessin haasteellisuuteen.  

 

 

7.1 Taustatiedot  
 

Kuten aiemmin todettiin, kaikilla haastateltavilla on rakennusalan, eli teknisenalan koulutus, joka 

on haastateltavien mukaan ainoa mahdollinen koulutustausta tällä alalla ja varsinkin heidän 

ammatissaan. He kokivat, että kukaan ei kykene toimimaan työnjohdollisissa tehtävissä, jos ei ole 

rakennusalan teknistä osaamista, koska työnkuva on erittäin vastuullinen ja haasteellinen ja liittyy 

rakentamisen alaan. Ja ennen kaikkea nykyinen lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa 

työnjohtajan toimen suorittamiseen. Maankäyttö - ja rakennuslaki 1999/132, 123§ muun muassa 

toteaa, että työnjohtajan tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä 

koulutus ja kokemus.  

 

Haastateltavat ovat hyvin eri-ikäisiä. Vastaavat mestarit ovat kronologiselta iältään 45 – 56 vuotta. 

Heidän esimieskokemuksensa sijoittuu vuosissa tarkasteltuna 30 – 12 vuoden haarukkaan. Alaisten 

määrä oli lähes kaikilla 8 – 10 henkilöä, riippuen työmaan koosta ja laajuudesta. Mainittakoon tässä 

yhteydessä, että reserviupseerikoulutuksen saaneita vastaavissa mestareissa oli kolme henkilöä. 

Reserviupseerikoulutus on käytännössä armeijan johtamiskoulutuslaitos.  

 

Työnjohtajissa eli mestareissa kronologinen ikä oli huomattavasti alhaisempi. Työnjohtajien eli 

mestareiden ikäjakauma on 24 – 27 vuoden välissä. Siten heidän esimieskokemuksensa oli vuosissa 
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mitattuna alhaisempi, sijoittuen 2,5 – 4 vuoden haarukkaan. Työnjohtajista kuitenkin 3 oli käynyt 

reserviupseerikoulun, joka kiistatta vaikutti heidän näkemykseensä palauteprosessista.  

  

Koulutustausta oli vaihtelevasti rakennusmestari tai ammattikorkeakoulun käynyt rakennusteknisen 

linjan, josta valmistuu insinöörejä. Kukaan haastateltavista ei ollut suorittanut diplomi-insinöörin 

koulutusta. Toisaalta muutama haastateltavista oli suorittanut yrityksen tarjoamaa muuntokoulutusta 

työnjohtajasta vastaavaksi mestariksi ja jokainen vastaava mestari oli suorittanut yrityksen 

tarjoamaa TAITAVA – koulutusta, joka sisältää muun muassa esimiestoimintaan ja johtamiseen 

liittyviä teemoja. Työnjohtajat, eli mestarit eivät olleet suorittaneet TAITAVA – koulutusta.  

 

7.2 Palaute – käsite ja palauteprosessi 
 

Palaute oli käsitteenä ja prosessina jokaiselle haastateltavalle tuttu, eli miten he tulkitsivat 

palautteen ja palauteprosessin oli jokaisen oma tulkinta. Lähes jokainen haastateltava leimasi 

palautteen negatiiviseksi tapahtumaksi ja kokivat, että palaute on vastaanottajalle epämiellyttävä 

tapahtuma, huolimatta siitä, onko se positiivinen tai negatiivinen.  Palauteprosessi koettiin 

kuuluvaksi ainoastaan työsuoritukseen, jolloin esimies on sellaisessa asemassa, että hän voi antaa 

työntekijälle palautetta. 

  
”… palaute on se, mitä annetaan tehdystä työstä työntekijälle, kuinka työ on suoritettu”. Sillä on aika 

suuri merkitys, ainakin omasta mielestä, itteki sen huomaa, jos ei mitään kuuluu, herää epäilys, ku ei 

tiedä”. 

 

”…kai se kaikessa yksinkertaisuudessaan on että mä annan kaverille sellasen ohjeen, että se on tehnyt 

hommansa hyvin taikka huonosti, eli palautetta työstä.” 

 

”…pitää antaa sitä hyvää ja huonoo ja jos antaa sitä huonoo sit se pitää perustella ja yrittää muistaa 

antaa sitä hyvää palautetta, se jää usein antamatta.” 

 

”… no sanotaan nyt että saa sen tiedon lähinnä esimieheltä että kuinka se työ on esimiehen kannalta 

menny. Se siitä tollai niinku yksselitteisesti.” 

 

Haastateltavat kokivat lähes yksimielisesti, että palaute kuuluu työn tekemiseen, joka toisaalta on 

positiivinen seikka, koska silloin palaute annetaan ja kohdistetaan työsuoritukseen, eikä palautteen 

antaminen kohdistu työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Palautteen antaminen tulee 

ulkoisesta lähteestä, eli esimieheltä, jolloin työntekijä kokee, että palautteen antajalla on riittävä 
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ammattitaito ohjata ja antaa palautetta nimenomaan työsuorituksesta. Geddes & Linneham (1996) 

toteavat, että negatiivinen palaute ilmenee huomattavasti monimutkaisempana rakenteena, jolloin 

on otettava huomioon huomattavasti enemmän muuttuvia tekijöitä kuin postiivisen palautteen 

antamisessa. (Geddes & Linneham 1996, 399.) 

 

Ruohotie esittää, että palautteen lähde on organisaation jäsenet ja tässä tutkimuksessa tarkastelun 

kohteena nimenomaisesti juuri esimies. Hänen tehtävänään on havainnoida ja arvioida 

työntekijöiden käyttäytymistä suhteessa annettuihin työtehtäviin.  Ilgen ym (1979) toteavat, että 

esimiehelle on annettu sellainen arvo, tai asema organisaatiossa, jolloin hänen tulee omien 

työtehtäviensä puitteissa havainnoida alaisiaan ja antaa palautetta heille. (Mt. 1979, 350.) 

Luotettavuus määräytyy vastaanottajan havainnoista lähteen asiantuntevuudesta arvostella, tai 

arvioida vastaanottajan käyttäytymistä suorituksen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä sekä 

toisaalta myös lähteen vilpittömyydestä. (Cusella 1984, 634.) 

 

Joillekin haastateltaville palaute – käsite liittyy avoimeen vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa, 

jolloin palautetta ei koeta erillisenä toimintana, vaan se kuuluu päivittäiseen toimintaan 

työmaakontekstissa. Palautetta ei koeta sellaiseksi toiminnoksi, joka tulisi nostaa jalustalle tai 

sellaiseksi prosessiksi, joka vaatisi erityistä huomiota esimieheltä. Palaute on prosessina pyytämättä 

tullutta tietoa esimieheltä alaiselle, miten asiat on tehty, mutta mitään tilaisuutta asian tiimoilta ei 

järjestetä. Ruohotie (1995) kuitenkin toeaa, että palautejärjestelmä ei työntekijän kannalta toimi 

riittävän tehokkaasti, jos esimies ei anna riittävän yksilöityä tietoa työntekijöille heidän työnsä 

tuloksista.(Ruohotie 1995, 41.) 

 

Tulkitsen palautteenantoprosessin työmaan esimiehille suhteellisen vieraaksi asiaksi. He toki 

kokevat, että palautetta tulee antaa ja toisaalta ehkä tietävät, miksi palaute on merkittävä, muun 

muassa työsuorituksen oikeellisuuden vuoksi. Mutta viitaten työntekijöiden sukupuoliseen 

jakaumaan, joka on merkittävästi maskuliininen ja toisaalta rakennustoimialan puhumattomuuden 

kulttuuriin, esimiehet luultavammin kokevat, että koko palautteenantoprosessista tehdään liian 

merkittävä osa arjen työnteossa. Puhumattomuuden kulttuurilla viitataan siihen, että rakentamisen 

toimialalle suuntaavat yleensä henkilöt, jotka haluavat nähdä työnsä jäljen ja siten ovat 

orientoituneet työn tekemiseen. Tämä väite perustuu kohdeorganisaatiossa tehtyihin tulo - ja 

lähtöhaastatteluihin.  

 
 ”…jos on tehty ok, niin silloin on kehuja, mutta kaikista kivimpia ne on silloin kun ei järjestetä mitään  
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 tilaisuutta, jossa on lippuja ja lappuja, vaan annetaan palautetta milloin vaan. Mä käyn jutteleen 

työntekijöillekin vähän niitä näitä ja en paljo palautetta antele vaan kyselen niitä näitä, miten työmaalla 

menee. Sellanen turha elvistely tekee sen palautteen antamisen ja saamisen turhan vaikeeks”. 

 

 

Toinen haastateltava kertoo palautteen merkityksestä seuraavaa:  

 ”palaute on mulle todennäköisesti aika paljon laajempi kuin monelle muulle. Mun mielestä palaute 

 pitää pystyä ottaankin, jostain muusta kuin ihan suorasta semmosesta elikkä mä nään sen sen takia 

 monesti huonona että ihmiset eivät osaa ottaa sitä vastaan. Sen minkä toinen kokee palautteena niin 

 toinen ei ymmärrä saaneensa palautetta, mutta jos hyvin nyt tehdäänkin että mitä toi tykkää tosta 

 teidän tekemästä suorituksesta, niin se saattaa sanoa että se on tyytyväinen, mutta jos kysytään niiltä 

 niin ne sanoo, että ei ne oo saanu palautetta. Mutta eikö ne oo saanu sitä palautetta kuitenkin jossain 

 muodossa?” 

Tällaisessa palauteprosessissa palautteen antamisen taajuus voi jäädä satunnaiseksi, jolloin 

työntekijä ei kenties kykene löytämään jatkuvuutta tai loogisuutta palautteen antamiselle. 

Työsuorituksen oikeellisuuden ja oppimisen kannalta kyseinen tulkinta palauteprosessista voi olla 

arveluttava. Peltonen ja Ruohotie (1991) esittelevät Kopelmanin (1986) tutkimustuloksia, joiden 

pohjalta voidaan todeta, että jatkuva ja säännöllistä palautetta tuottava palautesysteemi parantaa 

organisaation, eli työntekijöiden tehokkuutta. Kopelman (1986) oli tehnyt tutkimustulostensa 

pohjalta koko organisaatiota, sekä yksittäisiä työntekijöitä koskevia löydöksiä, jotka ovat 

relevantteja myös kohdeorganisaatiossa. Työsuoritusta koskeva palaute luo myönteisiä asenteita 

organisaation jäsenissä sekä parantaa työyksikön toimintaa ja tuottavuutta.  

Palauteprosessin merkitys koettiin haastateltavien taholta monisyiseksi, johon liittyi motivaatio 

aspekti hyvin monessa haastattelussa. Merkittävä osa haastateltavista koki, että palauteprosessin 

merkitys kohdistuu työntekijöiden motivaatioon, joka vie työntekijöitä eteenpäin, parantaa 

työsuoritusta, sekä lisää työntekijöiden sitoutumista työntekoon. Lisäksi palauteprosessin 

tulkinnassa nousi esiin työyhteisön yhteishengen luonti, joka koettiin selkeästi johtuvan palautteesta 

ja sen antamisesta. Vain yksi haastateltava totesi palauteprosessin olevan johtamisen apuväline, 

jolla hän kykeni sitouttamaan työntekijät parempiin tuloksiin.  

 

 

Hyvällä motivaatiolla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työn laatuun ja tuottavuuteen. Tämän 

seikan tunnistavat esimiehetkin, koska useat mainitsivat siitä haastatteluiden aikana. Millainen 

merkitys motivaation ja palautteen antamisen keskinäisellä yhteydellä on, jää valitettavasti vaille 
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vastausta, koska tämä tutkimus ei ulotu koskemaan työntekijöitä. Mielenkiintoista olisi ollut kuulla 

työntekijöiltä, miten he kokevat palauteprosessin, kokevatko he sen motivaation nousuna ja 

parantuneena työn laatuna ja tuottavuutena. Motivaation lisääminen työntekijöiden keskuudessa on 

tietenkin merkittävä tekijä, jo työhyvinvoinnin kannalta, mutta silti motivaation lisäämisellä 

työntekijöiden keskuudessa on tulkintani mukaan selkeä taloudellinen intressi.  

 
 ”…no se on mun mielestä yksi johtamisen apuväline, erittäin tärkee sellanen. Kyllä mä ite muistan sen 

kun mä olen tuolta alkutasolta tullu niin jos ei mitään kerrota niin ei siihen tuu minkään näköistä 

sitoutuneisuuttasiihen työhönkään.” 

 

”… mun mielestä palaute auttaa eteenpäin. Antaa lisää motivaatioo ja sitten palautteesta pitää 

nauttiaja se vie eteenpäinna tekee asioita toisellalailla ja paremmin, pystyy aina parempaan..” 

 

”…on se hyvin oleellista että väki tietää meneekö, tehdäänkö me oikein vai väärin, ollaanko 

tyytyväisiä.” 

 

”… jos palautetta ei anneta ja mun mielestä jos palautetta ei koskaan anneta, niin saman asian saattaa 

tehdä väärin, motivaatio laskee jos ei saa mitään palautetta tehdystä työstä, sillä parannetaan työn 

tulosta, jos annetaan palautetta kunnolla.” 

 Valtasuuntaus palautteen tutkimuksissa on selkeästi ollut motivaation lisääminen, suoritustason 

lisääminen, tehokkuus ja suorituksen oikeellisuus. (Pousette 2001, 19) Palautteella on huomattavia 

positiivisia merkityksiä työyhteisössä. Palaute ohjaa käyttäytymistä, eli pitää tavoiteorientoituneen 

käyttäytymisen linjassa. Palaute vaikuttaa tulevaisuuteen ja ohjaa suorituksen tavoitteita sekä 

vaikuttaa oleellisesti tavoitteiden luomiseen, jotta saavutetaan korkeampi suorituksen taso 

tulevaisuudessa. Työntekijät tietävät mitä he osaavat tehdä hyvin ja kuinka paljon paremmin he 

osaavat tehdä jos yrittävät enemmän. Toisin sanoen vaikutus motivaation lisääntymiseen on 

oleellinen. Toisaalta työntekijän motivoimisen lisäämiseksi tulee organisaatiossa olla muutakin kuin 

toimiva palauteprosessi, mutta palauteprosessi auttaa yksilöä muuttamaan tai säilyttämään 

toimintansa organisaation tavoitteiden mukaisesti, jolloin mahdollisuus uralla etenemiseen tai 

palkkioihin ovat realistisemmat kuin organisaatiossa, jossa ei ole palauteprosessiin kiinnitetty 

huomiota. (Ilgen, et. al. 1979, 352.)  

 

Kuitenkin Ilgen, et. al.1979) toteavat, että Maslowin tarvehierarkisen teorian mukaan työstä saatu 

palaute vaikuttaa yksilön motivaation nousuun siten, että työntekijä mahdollisesti, suotuisten 
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olosuhteiden vallitessa, on halukas vastaanottamaan haasteellisempia tehtäviä. Toisaalta 

motivaatiosuuntautunut tutkimus on kehittynyt enemmän yksityiskohtaisempaan, toereettisempaan 

suuntaan, kuin mitä käyttäytmistieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa on totuttu lukemaan. 

Tarkempi vertailu osoittaa, että motivaatioteoriat eivät kykene kuvailemaan palauteprosessille 

spesifiä ominaisuutta, jossa otetaan huomioon erilaisten palautetyyppien vaikutukset 

käyttäytymiseen. (Ilgen, et. al. 1979, 350.)  

Rakentamisen kontekstissa ja toimialalla työn tekeminen on erittäin nopeaa ja toisaalta myös 

kausiluonteista, joka aiheuttaa sen, että motivointi on erittäin haasteellista sellaisina aikoina, kun 

suhdannenäkymät ovat heikkenemässä, kuten tällä hetkellä.Toisaalta matalan suhdanteen aikana 

hyvistä ja motivoituneista työntekijöistä yritys haluaa pitää kiinni, eikä päästää heitä pois.  

Ruohotie (1995) toteaa, että palautteen havaitseminen riippuu muun muassa palautteen 

toistuvuudesta. Havaitseminen on silloin vastaanottajan näkökulmasta selkeämpää ja tarkempaa, jos 

vastaanottaja saa palautetta toistuvasti. Keskustelutyylinen palauteprosessi nousi haastateltavien 

vastauksissa esiin, mutta toisaalta palauteprosessista ei haluttu tehdä minkäänlaista kohua, joka 

vastaajien näkökulmasta voisi vaikuttaa mielistelyltä tai hyvän esimiehen maineen kalastelulta. 

Tulkitsen tämän jälleen johtuvan eräänlaisesta miehisestä, maskuliinisesta maailmasta, jollaisessa 

rakentajat elävät. Eräs haastateltava totesi osuvasti:  

” Ei me kyllä aleta pitään mitään sellasta ruottalaista diskuteeraamisen kulttuuria, siinä menee koko 

meidän aika.” 

Tulkitsen, että tällä lauseella viitataan demokraattisiin työolosuhteisiin, jollaista, esimerkiksi 

esimiehet tietävät, että naapurimaassamme, Ruotsissa harrastetaan. Kun asioita päätetään ja etsitään 

ratkaisuja, jokaisen työntekijän mielipide on tärkeä ja kaikkia osapuolia kuullaan, ennen päätöksen 

tekemistä. Tällainen käsitys esimiehillämme on ruotsalaisten kollegoidensa tekemisistä ja tämä 

herätti erään haastateltavan kielen kirpoamaan tämän lausahduksen.   

 

 ”… no kai niitä työntekijöitäkin kiinnostaa saada palautetta, mutta tuntuu että ne haluaa vaan saada 

positiivista palautetta, ja jos mä joskus annan negatiivista palautetta, ne ottaa nokkiinsa. En mä 

halua kuitenkaan turhia lätistä, tuntuu että se on ihan turhanpäiväistä se jatkuva positiivinen 

palaute”. 
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Palaute käsitteenä sai lähes kaikilta haastateltavilta samanlaisen selityksen ja tulkinnan, mutta toiset 

haastateltavista kykenivät syventämään ja yksinkertaistamaan palaute – käsitettä ja siihen liittyen 

myös koko prosessia. Mutta, kuten aiemmin todettiin, palaute  käsitteenä saa haastateltavien 

tulkinnoissa voimakkaasti negatiivisen sävyn, jolloin voidaan tulkita, että koko palauteprosessi on 

myös esimiesten omassa havaintomaailmassa negatiivis-sävytteinen, jotain sellaista, mikä on 

pakollista ja kuuluu osana työhön, mutta ei päivittäiseen johtamiseen tai esimiestyöskentelyyn.  

 

Yksilön oma varauksellinen suhtautuminen palautteen antamiseen ja prosessiin heijastuu myös 

palauteprosessin kehittämiseen ja esimiestoiminnan kehittämiseen. Ruohotie (1995) toteaakin, että 

esimiehillä on omia teorioita, niin sanottuja implisiittisiä teorioita, tavasta, jolla suorituspalaute 

vaikuttaa alaisiin. Kyseiset teoriat kehittyvät esimiesten omien kokemusten pohjalta ja 

havainnoimalla muiden esimiesten käyttäytymistä ja oppimalla näiden kokemuksista. ( Ruohotie 

1995, 51)  

 

Palauteprosessin merkitystä arvioitiin haastateltavien keskuudessa myös työntekijöiden 

näkökulmasta. Ja varsinkin siten, että esimies, joka oli itse aloittanut ruohonjuuritasolta, kykeni 

asettumaan työntekijän asemaan ja pohtimaan, miltä tuntuu, jos kukaan ei koskaan kerro, miten olet 

suoriutunut tehtävästä, tai tule muuten vaan keskustelemaan ja kyselemään, miten menee. 

Poikkeuksetta haastateltavat kokivat, että jos työntekijöille ei kerrota, miten menee, niin silloin 

työntekijät kokevat työteon raskaaksi ja ei - mielekkääksi.  

 
 ” mä ajattelen taas näin, itteni kannalta, että miks jos mulle ei annettais palautetta, että se on vähän 

niinku töitä tekis että aamulla menee ja illalla lähtee, että siinä ei oo mukana sellasta elämistä, vaan se 

on aika konemaista juttua.” 

 

Itsensä kautta ajattelu syvensi ja konkretisoi palauteprosessin merkitystä, jolloin haastateltavat 

peilasivat omaa aiempaa työhistoriaansa nykyhetkeen. Lähes jokainen haastateltava koki, että ei 

kuitenkaan saanut omalta esimieheltään riittävästi tai ollenkaan palautetta ja vertaispalaute oli 

täydellisesti vieras käsite haastateltaville.  

 

Tulkitsen, että rakentamisen toimialalla palaute – käsite ja palauteprosessi ovat sanoina erittäinkin 

tuttuja, mutta toiminnan tasolla palauteprosessiin ei ole kiinnitetty liiemmin huomiota. Voiko 

kysymyksessä olla merkitysten luonti, mikä merkitys palautteen antamisella työnetkijöissä ja 
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rakentamisen kontekstissa on? Onko muulla kuin negatiivisella palautteella merkitystä, jos 

työntekijöistä haluttaan paremapaa laatua ja kustannustehokkuutta irti?  

 

 Esitän muutamia kysymyksiä: jos, tällä hetkellä esimiehet kokevat, että he kykenevät antamaan 

palautetta riittävässä määrin, ja palauteprosessin avulla he kykenevät motivoimaan työntekijöitään 

riittävästi, niin onko tutkittu, miten palauteprosessia tulisi käyttää, jotta siitä saadaan maksimaalinen 

hyöty irti. Toinen kysymys: puhumme amerikkalaisesta ”small talkista”, jossa meidän suomalaisten 

väitetään olevan erittäin ala-arvoisia, vaikka me puhumme mobiiliin puhelimeen lähes eniten 

maailmassa. Onko kuitenkin syytä muistaa kulttuurilliset eroavaisuudet ja toisaalta toimialoja 

erottavat tekijät. Tämä ei tarkoita, että maskuliininen, rakentamisen toimialan esimiehet eivät 

tarvitsisi koulutusta tai valmennusta palautteen antamiseen. Vaan sitä, että koulutuksen ja 

valmennuksen lähtökohdat tulisi asettaa kulttuurilliseen formaattiin ja varmistaa että kuulijat ja 

sanoma kohtaavat toisensa.  

 

 

7.3 Miten esimiehet kokevat palautteen antamisen?  
 

Esimiehet kokivat palautteen antamisen lähes poikkeuksetta hankalaksi, tai ainakin 

vastenmieliseksi. Haastateltavat pyrkivät löytämään, tai luomaan sellaisen tilanteen, joka tuntuisi 

toisaalta hieman viralliselta ja toisaalta luontevalta, missä palautetta voi antaa. Työmaalla 

käytäntöinä olevat viikkopalaverit tarjoavat oivan mahdollisuuden antaa palautetta turvallisesti, 

ikään kuin puitteet luovat palautteen antamiselle mahdollisuuden.  

 
 ” meillä on kerran viikossa sellanen viikkopalaveri, missä katotaan seuraavan viikon jutut läpi ja sillon  

 me käydään sellanen nakkilista läpi ja siin samas tilanteessa tsekataan onks kaikki menny niinku on  

 pitäny mennä. Ei siin kaikkiin kohtiin puututa,joskus menee ja joskus ei. Sit porukalla mietitään miks toi  

 ei menny ja toi meni. Siin sit mulkataan työpareja..mä annan vapauden enkä rassaa vaan ku sit aina  

 viikon välein.” 

 

Ruohotie toteaa (1995) että ihmiset haluavat onnistua ja toivovat, että esimies huomaa 

onnistumisen. Onnistumisena yleensä pidetään vain poikkeuksellisen hyviä suorituksia ja arkisen 

työn tekemisen keskellä hyvin tehty työ jää esimieheltä huomaamatta, vaikka hän huomaisi työn 

tekemättömänä. Cusellan (1989) mukaan ajoitus on erittäin merkittävä tekijä palauteprosessissa, 
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koska verbaalinen palaute suorituksen aikana parantaa tutkimusten mukaan työsuoritusta. (Cusella 

1989, 640.)  

 

Haastateltavat kokevat voimakkaasti, että palautteen antaminen ei ole luonnostaan tuleva asia, vaan 

palautteen antamista on ennakoitava ja harkittava erittäin tarkasti ennen kuin sitä annetaan. Useat 

esimiehet pyrkivät pohtimaan, miten annettu palaute vaikuttaa työntekijöissä. Selkeästi 

haastatteluista nousi esiin, että palautteen antamista ei kuitenkaan missään tilanteessa koeta 

automaatioksi tai sellaiseksi toiminnoksi, joka tulisi luontevasti tilanteessa kuin tilanteessa.  

 
 ” ei se tota tuu niinku automaattisesti, ainakaan tälläsistä isommista suorituksista, kyllä se on  

 mietittävä etukäteen tarkasti, mitä se vaikuttaa työntekijöihin. Mutta ei se mikään kynnyskysymys ole,  

 kato ei siitä ole mitään hyötyä jos sitä ei sano.” 

 

 ”… kyllä mä ehkä tai siis se on niin pirun vaikee homma mulle, vastenmielinen. Yleensä se tulee 

 niinkun kertomalla että aika nopeesti, heti. Mä oon miettiny sitä ettäei lähde antaaan mitään palautetta 

 vaan kun kävelee siellä niin heti vaan jutteleen niitä näitä ja sit siinä kerran kysyin, että miten menee ja 

 miten pitäis mennä. Ei siinä sitten moittiminenkaan omille työntekijöille, mutta kun mun rooli on 

 patistaa ja painia sit noiden sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa. Niille huudetaan sit ihan kunnolla. Siinä 

 on jumalaton ero miten niitä ohjataan.” 

 

Vastaavat mestarit ja työnjohtajat kuvasivat palautteen antamisen haasteellisuutta omasta 

näkökulmastaan mielenkiintoisesti. Toimiala on voimakkaasti maskuliininen ja rakentamisella on 

erittäin pitkät perinteet juuri miesvaltaisena toimialana. Haastateltavien puheesta huokui selkeästi 

rakentamisen tekeminen ja toisaalta haastateltavien ikäjakauma puoltaa tiettyä vaikenemisen 

kulttuuria.  Toisaalta Ruohotie (1995) toteaa, että useimmat esimiehet välttävät suoran ja rehellisen 

palautteen antamista alaisen heikosta suorituksesta. Esimiehet voivat jättää palautteen antamatta, 

viivyttää palautteen antamista tai antaa vääristyneen palautteen niin, että palaute ei kuitenkaan ole 

negatiivissävytteinen, vaikka työsuoritus sitä edellyttäisi. (Ruohotie 1995, 51 – 52.)  

 

 

Negatiivisen palautteen antaminen koetaan, jos mahdollista vieläkin haasteellisemmaksi. Useissa 

tapauksissa esimies kokee, että hän ei voi mennä antamaan korjausehdotusta esimerkiksi 

kirvesmiehelle, joka on ollut ammatissaan vuosikymmeniä. Esimiehet kokivat, että he eivät olleet 

varmoja omasta ammattitaidostaan, jotta kykenisivät arvioimaan tai ainakaan antamaan 

minkäänlaista palautetta ammattimiehille. Toisaalta esimiehet kokivat, että ammattimiehet ovat niin 
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kauan tehneet samoja töitä, että he eivät tule vaihtamaan toimintatapaa tai sitten ammattimiehet 

eivät enää opi uusia tapoja tehdä työtä.  

 
 ”se täysin negatiivisen palautteen antaminen se on mun mielestä tota semmonen tai ei oo kiva haukkua  

 toista ja sit ite täytyy tietää se asia helvetin hyvin jos lähtee antaan palautetta siitä miten joku asia  

 pitää tehä.” 

 

Negatiivisen palautteen antamista pyrittiin siirtämään ja esimiehet vetosivat omaan kiireeseen 

työmaalla, jotta he eivät ehdi antamaan palautetta, mutta selkeästi virheellisissä suorituksissa 

esimiehet kykenivät antamaan suoraa palautetta, jopa negatiivista.  

 
 ”Negatiivisen palautteen antaminen on vielä vaikeempaa, odottaa, että menkööt tämä tässä nyt, jos  

 seuraavalla kerralla yrittäis. Hyvin helposti tulee sellanen ajatusmaailma.” 

  

Haastateltavien keskuudesta nousi esiin myös vastuun siirtäminen, siten, että vastaava mestari 

siirtää negatiivisen palautteen antamisen työnjohtajille ja käy itse varmistamassa työnjohtajalta, että 

palaute on annettu ja työt sujuvat jälleen tavoitteiden mukaisesti. Vastaava mestari kokee, että on 

helpompi keskustella suorien alaistensa kanssa, kuin mennä kertomaan negatiivista palautetta 

suoraan työntekijöille. Tämä on varsin mielenkiintoinen tapa hoitaa negatiivisen palautteen 

antaminen, esimies tavallaan ulkoistaa itsensä negatiivisesta kritiikistä ja pyytää toisten tehdä asia 

puolestaan. Toisaalta, tutkimukset osoittavat, että palaute hyväksytään herkemmin ja toimitaan 

palautteen antajan tavoitteiden mukaisesti, jos palautteen antaja on riittävän korkeassa ja 

ammatillisesti pätevässä asemassa, jotta hänen antama palaute hyväksytään.  

 

Vain yksi haastateltava totesi, että hän antaa negatiivista palautetta ainoastaan kahden kesken. 

Negatiivisen palautteen kulminaatio hänelle oli yksittäisen työntekijän toimistoon kutsuminen, 

jolloin negatiivisen palautteen viesti koski jotain todella ikävää asiaa, yleensä luvattomia 

poissaoloja.  

 

Vastaavien mestareiden ja työnjohtajien välillä oli eroja, kuinka he käsittelivät negatiivisen 

palautteen antamista. Johtuuko ero ikärakenteesta vai siitä, kuinka kauan henkilö on toiminut 

esimiehenä. Vastaavat mestarit kokivat negatiivisen palautteen antamisen huomattavasti 

vastenmielisemmäksi kuin työnjohtajat, vaikka vastaavilla mestareilla on hierarkkisesti korkeampi 

asema ja siten myös enemmän valtaa ja vastuuta. Työnjohtajat kokivat negatiivisen palautteen 

antamisen lähinnä työhön kuuluvaksi, osaksi omaa työnkuvaa. He eivät kokeneet negatiivista 
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palautetta ja sen antamista mitenkään hankalaksi, vaan vetosivat oikeaan työsuoritukseen ja siihen, 

että jos joku tekee virheellisesti työsuoritusta, niin se vaikuttaa kaikkien työntekijöiden 

työsuoritukseen ja aikataulujen viivästymiseen.  

 

 

7.4 Miten esimiehet kokevat positiivisen palautteen antamisen?  
 

Positiivinen palaute aiheutti monenlaisia kokemuksia esimiesten parissa. Selkeästi kykeni 

haastatteluiden aikana todentamaan, kuinka tietty sanaton viestintä kertoi tyytyväisyydestä, jos 

pystyi antamaan positiivista palautetta omille työntekijöilleen. Mielenkiintoista oli myös se, että 

positiivinen palaute koettiin monen haastateltavan taholta pelkäksi ”lässytykseksi”, turhaksi ajan 

hukaksi, johon liittyi aina taloudellisen palkkion vaatimisen mahdollisuus.  

 
 ”jos niille sanoo jotain positiivista, ne on heti käsi pitkällä pyytämässä rahaa. ne sanoo, että 

 jos sun mielestä ollaan hyvin tehty ,niin voisit maksaa vähän lisää.” 

 

Merkittävä osa haastateltavista koki, että positiivisen palautteen saamiseksi on yksittäisen 

työsuorituksen oltava erittäin hyvä, tai jopa poikkeuksellisen hyvä, koska keskiverto suorituksia 

näkee lähes päivittäin. Silloin kun menee ”suht hyvin, niin en kyllä sano mitään, koska se on 

turhaa.” Vastaavalle mestarille riitti, että työtekijät näkivät hänen ilmeestään, milloin vastaava 

mestari oli tyytyväinen. Muutamat vastaavat mestarit kertoivat, että: 

 

 "Ne on tosi harvoin, kun menee tosi hyvin toi homma ja se on varmaan yks syy, miks mun antamat  

 palautteet on tosi vähissä.” 

 

 ” no jos mä positiivista palautetta annan, ja tulee semmonen kohta missä mä voin sitä niinkun erittäin 

 hyvin antaa ja jos mä olen erityisen tyytyväinen niin kyllä mä silloin yleensä sanon, että erittäin hyvin 

 hoidettu homma. Mutta jos menee mun mielestä sellaseks tasasen paksuksi toiminnaksi ja mä en 

 huomaa mitään erikoista, niin en mä anna palautetta ollenkaan tai en sano mitään.” 

 

Kolmelta vastaavalta mestarilta nousi haastatteluiden aikana esiin rahallisen palkkion maksaminen, 

tai sen ehdottaminen työntekijöiden keskuudesta. Eräällä työmaalla rahallisen palkkion käyttö on 

otettu käytäntöön siten, jos työsuoritukset ovat menneet erittäin hyvin, niin vastaava mestari lisää 

pohjapalkkaan tietyn summan rahaa. Mutta vastaava mestari ei koskaan kerro etukäteen, koska hän 

palkanlisää maksaa, jolloin hän voi käyttää omaa harkintaansa, milloin työsuoritukset ovat hyvin 
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hoidettuja ja milloin ei. Ongelmaksi tietenkin muodostuu se, että kun palaute annetaan palkkion, tai 

taloudellisen kannustimen muodossa, silloin hyvästä suorituksesta ei keskustella ja avoin, 

kannustava palautteen antaminen jää pois. Ja toisaalta, tietääkö rahallisen palkkion saaja, mistä hän 

on sen ansainnut, koska asiasta ei ole keskusteltu.  

 
 ”… aina ne on sitten käsi ojossa että laita pohjiin vähän lisää. Mä oon joskus laittanut ja joskus en.”  

 

Rahallinen kannustin tai palkkio ei ole laajemmin käytössä yrityksen kulttuurissa, tai sitten vain 

muutama vastaava mestari rohkeni ottaa asian esille, koska eräs heistä kertoi, että hän on oppinut 

tämän tavan aiemmalta vastaavalta mestarilta, jonka kanssa hän oli työskennellyt. Mielenkiintoista 

olisi tietenkin tietää, onko rahallisen positiivisen palautteen käyttö laajempaakin toimintaa, vai 

rajoittuuko se tiettyjen vastaavien mestareiden toimivaltaan. Positiivinen palaute on saanut uuden 

rajoittuneen muodon, ainakin joillakin työmailla. Toisaalta tulkitsen myös siten, että kun vastaava 

mestari antaa itse määrättynä hetkenä työntekijöille tieyn summan rahaa hyvästä suorituksesta, niin 

silloin vastaava mestarin ei tarvitse verbaalisesti kertoa positiivista palautetta, vaan hän voi ilmaista 

tyytyväisyytensä ylimääräisen palkanmaksun myötä. Tosin, monet tutkimukset, muun muassa 

motivaatiosta kertovat, että taloudellinen palkkio ei ole niin arvokas työntekijöiden keskuudessa, 

kuin esimerkiksi esimiehen positiivinen huomiointi jostain hyvin  tehdystä asiasta. (Ilgen, et. al. 

1979, 351.) 

 

Muutama haasteltavista koki, että positiivisen palautteen antaminen lähensi vastaavaa mestaria ja 

työntekijöitä. Positiivisen palautteen antaminen loi miellyttävämpää työilmapiiriä ja paransi heidän 

mielestään työsuoritusta. He kertoivat myös, että positiivisen palautteen antamisen jälkeen 

työtekijöitä oli helpompi lähestyä ja he olivat huomattavasti paremmalla mielellä. Siten vastaava 

mestari kykeni itse omakohtaisesti kokemaan, kuinka positiivinen palaute vaikuttaa työntekijöihin 

ja kaiketi siten esimiehet voivat myös kokea, kuinka positiivisen palautteen antaminen ei niin 

sanotusti vie kasvoja.  

 
 ”… kyllä se postiivinen palaute lähentää meitä, tulee sillai parempi henki, alkaa vitsit lentää. Kyllä ne 

 kaverit voi sit helpommin tulla jutteleen mulle ku mä oon niitä kehassu.” 

 

Muutama työjohtaja koki, että heille tulee itselleen hyvä mieli, kun on voinut antaa hyvää 

palautetta. Hyvän olon tunne johtuu siitä, että he kokevat, että on yhdessä onnistuttu 

työsuorituksissa. He kokivat, että positiivisen palautteen antamisen johdosta työntekijät ja työmaan 
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toimihenkilöt jaksavat paremmin tulevissa työtehtävissä. Työnjohtajat näkivät tilanteen myös 

käänteisesti, eli jos koskaan ei anneta mitään positiivista palautetta, niin silloin kukaan ei jaksaisi 

käyvä töissä. Jokainen haastateltava koki, että antaa liian vähän positiivista palautetta sekä 

työsuorituksesta että pelkästään keskustelemalla kyselee työntekijöiden kuulumisia.  

 

Esimiesten kokemukset positiivisesta palautteesta liittyvät pääsääntöisesti johonkin kokemukseen, 

jonka ovat kokeneet itsessään tai työntekijöissään. Nämä kokemukset liittyvät kiinteästi siihen 

kokonaisuuteen, missä töitä tehdään. Tulkintani mukaan erittäin merkittävää oli sanaton positiivinen 

palaute, jonka vastaavat mestarit kokivat antavansa, vain menemällä työmaalle jonkin työntekijän 

työpisteeseen ja tarkkailemalla työtä. He esimiehinä kokivat, kun heillä olisi aihetta antaa 

positiivista palautetta, niin rakennustyömaalla on niin monta työvaihetta ja niin monta tilannetta, 

että positiivinen palaute menettäisi merkitystään. Käänteisesti, vastaavat mestarit pohtivat 

positivisen palautteen uupumista, joka heidän mielestä aiheuttaisi erittäin suuren työmotivaation 

puutteen.  

 
 " sitä positiivista palautetta pitäis sit antaa päiväittäin ja monta sellasta tilannetta,  

 missä sitä pitäis antaa, että niitä on vaikee sanoo. Jokainen pienikin hetki kun seuraat työn 

 etenemistä on palautteen antamista. Sekin että käyt päivällä pelkästään kattomassa sekin 

 kertoo työntekijöille jotain." 

 

Mielenkiintoista on havaita, että useat haastateltavat kokivat, että he antavat tavallaan palautetta, 

kun he kiertelevät työmaalla ja ovat vain läsnä työntekijöiden lähellä, jolloin työntekijä voi aistia, 

että  työmaan "korkein" pomo on paikalla ja tarkkailee hänen tekemisiään. Rakentamisen 

toimialalla palaute ilmeisesti koetaan siten, että työntekijälle riittää, jos joku tulee välillä 

katsomaan, miten työt menee ja seisoo rinnalla ,vaikka ei vaihtaisi yhtään sanaakaan.  

 

Tämä toisaalta on merkillistä, mutta saattaa osaltaan selittää, miksi esimerkiksi 

henkilöstötutkimuksissa esimiesten palautteenantoprosessi oli alle keskiarvon. Mutta tulkinta voi 

olla se, että esimiesten tulee riittävän usein viettää aikaa työmiesten parissa, varsinkin silloin, jos 

esimiehet haluavat viestittää positiiivista palautetta. Teoreettisesti tarkasteltuna, tällaisessa, ikään 

kuin sanattomassa palautteen antamisessa toteutuu kuitenkin ajallinen oikeellisuus, koska esimies 

tarkastelee käynnissä olevaa toimintaa, mitä työntekijä tekee ja toisaalta palautteen lähde on 

esimiesasemaltaan hierarkisesti riittävän korkealla tasolla, jolloin palautteella on todellinen arvo, 

jolloin sen hyväksyminen on työntekijän taholta helpompaa.(Cusella 1989, 631.) 
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Esimiesten harrastaman sanattoman positiivisen palautteen tulkinta jää erittäin väljäksi 

työntekijöiden keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että voiko työntekijä päätellä esimiehen paikalle 

ilmestymisestä, että kyseessä on positiivinen palaute, vaikka esimies ei sitä suoraan sanallisesti 

kerro. Eräs esimies, joka harrastaa myös sanatonta työmaalla kävelyä, totesi, että : 

 
 "Kyllä ne siinä oppii jä näkee, koska mä oon tyytyväinen ja koska en. Kyllä toi  loppujen lopuksi 

 rakennustyömaalla on tota, mä väitän,että suurin osa tietää ollaanko tyytyväisiä vai eikö olla. Se on 

 kuitenkin aika avointa." 

 

Mielenkiintoista huomioda, että vastaavat mestarit kertovat, että suurin osa tietää, ollaanko 

tyytyväisiä vai ei, mutta kuitenkaan esimies ei vaivaudu kertomaan kaikille, että hän on tyytyväinen 

työn tulokseen tai laatuun. Tulkitsen tämän siten, että rakentamisen toimialalla vallitsee edelleen 

tiukka hierarkinen järjestelmä, jossa uudet tai uudemmat tulokkaat saavat oppinsa vanhemmilta 

ammattimiehiltä ja sellainen "turha" kyseleminen esimiehiltä ei kuulu rakennustyömaalle.   

 

Suomalainen sanonta, työ tekijäänsä opettaa, joka itseasiassa toimii palautteeen antamisen prosessia 

vastaan, saattaa toteutua rakentamisen kontekstissa vielä tänä päivänäkin. Vaikeaa on kuvitella 

sellaista kulttuuria rakentamisen alalle, jossa kannustetaan kysymään esimieheltään tai pyytämään 

palautetta työsuorituksesta. Siten uusienkin työntekijöiden on hyvin vaikeaa saada verbaalisen 

palautteen avulla tietää, miten he ovat työsuorituksen tehneet, tai miten he ovat kehittyneet  ja onko 

kehityksen suunta toivottava. Palautteen antamisen prosessilla on merkitys työssä oppimiselle, joten 

varsinkin usille työntekijöille palautteen antaminen oppimisen kehittämiseksi on erittäin 

merkittävää. Kuten Peltonen ja Ruuohotie toteavat, on palautteen vastaanottamisessa  oleellista, että 

vastaanottaja ymmärtää ja osaa tulkita palautetietoa ja että yksilö on motivoitunut käyttämään 

työsuorituksesta saatua palautetta. (Peltonen & Ruohotie 1991, 71-72.) 
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7.5 Miten esimiehet tulkitsevat hyvin annetun palautteen sisällön ja vaikutukset 

työntekijöihin 
 

Hyvin annettu palaute koettiin hieman vaikeaksi kysymykseksi, johon haastattelija joutui antamaan 

lisäselvityksiä, mitä kysymyksellä tarkoitetaan, tosin ei kaikissa haastatteluissa, mutta osassa kyllä. 

Mielenkiintoista oli havaita, että hyvin annettu palaute herätti monenlaisia ajatuksia haastateltavissa 

ja päällimmäisenä haastateltavat tarkastelivat asiaa omalta kannaltaan, eli miten he itse toivovat 

saavansa palautetta.  

 

Palautteen sisältö voi vaikuttaa muun muassa palautteen vastaanottamisen haluun tai kykyyn, 

riippuen siitä, onko palaute ymnmärretty vastaanottajan taholla. Jos palaute on annettu hyvin ja se 

on sisällöllisesti perusteltu vastaanottajalle, voi palauteprosessi toimia siten moitteettomasti sekä 

vastaanottajan että lähettäjän taholta ja silloin esimies voi esimiestyössään hyötyä annetusta 

palauteesta.  

 
 ” kyllä se palaute jos mä sen hyvin annan, niin sit se varmaan aiheuttaa keskustelua niin hyvässä kuin 

 pahassakin.” 

 

 ”… niin ja kyllä sit sellasen hyvän palautteen voi mennä antamaan koko porukalle. Sen saa sit kaikki 

 kuulla. Se mun mielestä koskee sit kaikkia jos joku on menny hyvin ja mä sen niille sanon.” 

 

Teoreettisesti palautteen antamisen prosessiin liittyy hyvin annetun palautteen tunnusmerkit, jotka 

liittyvät palautteen sisällön rakenteeseen. Sisällöllisesti rakenne tulee koostua selkeästä viestistä, 

joka tulee ymmärtää samanlaisena sekä vastaanottajan että lähettäjän taholta. (Ilgen, et. al. 1979.) 

Toisaalta hyvin annetun palautteen tunnusmerkkejä ovat myös sisällön rakenteen 

oikeudenmukaisuus vastaanottajaa kohtaan, jolla voidaan kuvastaa myös esimiehen tekemää  

attribuoimista palautteen sisältöä oikeaan kohteeseen.  

 

Lähes jokainen haastateltavat totesi, että sisällöllisesti palautteen tulee liittyä käsillä olevaan 

aiheeseen, jotta jokainen ymmärtää, mistä asiasta on kysymys ja mihin palautteen antaminen liittyy. 

Mutta monet esimiehistä kokivat, että hyvin annettu palaute voidaan antaa suurenkin joukon edessä 

ja olisi jopa suotavaa, että palautetta annetaan koko joukon kuullen. Toiset esimiehet totesivat, että 

kun antaa kaikkien kuullen hyvin palautetta, niin siinä kasvaa koko joukon yhteishenki ja tulee 

sellainen positiivinen olo.  
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 ”joo se on tärkeetä,että se asia mihin pyritään että porukka kokee että on tehty hyvin ja tehdään että 

 heitä arvostetaan, sehän on oleelllista että aina onnistutaan. Ja kyllä mä haluun kertoo niille sillä 

 palautteella että mä arvostan niitä ja halutaan tehdä yhdessä ja kehittää ja viedä sillai yhdessä 

 eteenpäin.” 

 

Yllättävän moni esimies raportoi haastatteluissa, että jos he antavat työntekijöilleen positiivista ja 

sisällöllisesti hyvin rakennettua palautetta, niin työntekijät vaativat usein rahallista palkkiota 

itselleen.  

 
 "otetaan esimerkiksi jokin työvaihe, urakka, siinä missä urakkaporukka on tehny  kaiken hyvin ja 

 putkeen eikä ole tullu hamoja niin kyllähän  se kerrotaan että  rahat riitti ja tota työ on ollu laadukasta 

 ja ollaan pysytty aikataulussa. Työntekijöillä on se reaktio että no niin laitas vähän tiliin pohjia tai 

 liksaa. Ehkä se on semmosta  huulta. Mutta mä en yleensä laita tai se riippuu vähä…" 

 

Vastaavat mestrit oavt haastatteluissa raportoineet myös samantapaisia asioita. Tämän voi tulkita 

monella tapaa, mutta tulkitsen siten, että onko vastaavilla mestareilla ja työnjohtajilla mielekästä 

kertoa hyvin menneestä työstä, tai työvaiheesta, koska ainoa, joka työntekijöille merkitsee on raha. 

Siten työnjohtajat tai vastaavat mestarit saattavat kokea suullisesti annetun palautteen 

merkityksettömäksi työntekijöiden keskuudessa. Toisaalta, ylimääräisen palkkion pyytämisestä 

raportoi ainostaan neljä vastaavaa mestaria ja yksi työnjohtaja, joten epäselväksi jää, miten yleistä 

rahallisen palkkion saanti tai pyynti työntekijöiden keskuudessa on.  

 

Hyvin annetun palautteen sisältö liittyi lähes jokaisessa haastattelussa siihen, miten rakennustyömaa 

oli edennyt ja millaisia tuloksia oltiin saavutettu. Hyvin annettu palaute sisälsi lähes aina 

kollektiivisen sanoman, joka viestitti, miten rahat ovat riittäneet ja miten työmaa on pysynyt 

suunnitellussa aikataulussa. Todennäköisesti esimiehet kokivat, että positiivisen ja hyvin annetun 

palautteen vaikutus kumuloituu, kun sen antaa koko ryhmälle yhteisesti, vaikka itse kohderyhmä 

olisi pienempi. Haastatteluista kävi myös selkeästi ilmi, että hyvin annettu palaute kohdistuu 

selkeästi tiettyyn kohderyhmään, eli siihen aiheeseen, mikä on käsillä, tai sitten niihin henkilöihin, 

keitä se koskee. Kuten King, Young & Behnke (2000) toteavat tutkimustuloksissaan, että palautteen 

antamisessa huomion suuntaaminen asianosaiselle henkilölle tai kohderyhmälle, palautteen 

antamisen ajoitus ja palautteen sisällön sensitiivisyys ovat merkittäviä tekijöitä palautteen 

vastaanottajan oppimiselle ja kehittymiselle. 
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Havaintojeni perusteella koen, että palautteen antoprosessissa on tietty ristiriidan mahdollisuus. Kun 

esimiehet haluavat antaa palautetta oikeaoppisesti ja siten, että se on heidän mielestään hyvää 

palautetta, niin sitä halutaan antaa siten, että kaikki sen kuulevat, mutta kuitenkin postiivisen 

palautteen antamisen voi suorittaa vain  työmaalle ilmestymällä ja työntekijöiden töitä sivusta 

seuraamalla. Tämän esimiehet tulkitsivat itse positiivisen palautteen antamiseksi ja totesivat, että 

työntekijöille riittää, kun ne näkevät esimiesten kasvoilta, miten asiat ovat hoituneet.  

 

Jospa esimiehet kokevat, että hyvin annetun positiviisen palautteen antaminen on esimiehen egoa ja 

johtajuutta pönkittävää toimintaa, jolla kykenee helpommin tavoittelemaan hierarkkisesti korkeinta 

asemaa. Silloin esimiehestä pidetään ja hän on "hyvän esimiehen" maineessa, koska pystyy 

antamaan hyvää ja positiivista palautetta kaikkien kuullen. Vaikka sanktiona saattaa olla rahallisen 

palkkion vaatiminen, joka joudutaan ottamaan tiukasta rakennuskohteen budjetista, mutta sitten kun 

palkkiot ovat työntekijöiden tilille tulleet, epäilemättä työmaalla saattaa sana kiiriä, että tämä 

esimies ei syö sanojaan, vaan hän laittaa pieniä pohjia tiliin.  

 

Hyvin annetun palautteen vaikutukset työntekijöihin ovat verranollisia siihen, miten haastateltavat 

kokevat työntekijöiden yhteishengen työmaalla. Lähes jokainen esimies raportoi, miten hvyin 

annetun yhteispalautteen jälkeen henki työmaalla parani huomattavasti ja työntekijöiden 

keskuudessa vallitsi eräänlainen positiivinen verbaalinen puhe. Toisaalta, samaan aikaan esimiehet 

totesivat, että hyvin annetun palautteen sisältö vaikuttaa myös tuottavuuteen, koska he kokivat, että 

työntekijöiden motivaatio lisääntyi ja siten tuottavuus parantui. 

 
 ”.. vaikuttaa tosissaan yhteistoimintaan, työtulokseen vaikuttaa. Sit se että puhutaan yhteistä kieltä. 

 Joskus ei tarvi ku käydä työmaalla niin ne ymmärtää ,että mä oon tyytyväinen ja sit se työmotivaatio 

 kasvaa.” 

 

 Mielenkiintoista olisi ollut kysyä haastateltavilta, että johtuiko heidän mielestään motivaation 

kasvu rahallisen palkkion saamisesta vai verbaalisesta yhteisesti annetusta palautteesta. Mutta tämä 

jää nyt vain tulkintojen varaan ja toisaalta jatkotutkimusehdotuksessa olevaan työntekijöiden 

mielipiteiden ja näkemysten tutkimiskohteeksi. 

 

Selkeästi hyvin annettu palaute lisää työntekijöiden ja työnjohtajien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

sitä kautta esimiehillä kasvaa tunne tuottavuuden parantumisesta. Vain kaksi haastateltavaa koki, 

kun hyvin annettu palaute on ajoitettu oiken, se liittyy selkeästi tiettyyn suoritukseen, eikä 
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henkilöidy työn tekijään. Sanomassa on selkeä viesti, mistä palaute kertoo ja että vastaanottaja on 

selkeästi ymmärtänyt, mitä palautteen antaja hänelle kertoo. Teoreettisesti hyvin annetun palautteen 

sisältö on juuri edelllä mainitun kaltainen.  

 
 "Mä varmaan toistan itseäni, mutta se on oikea aikainen ja tota se on heti tai mahdoillisiumman 
 pikaisesti,päiviä voi olla. Mulla on monesti tullu mieleen se kaava, mikskä sitä nyt sanottiinkaan oliko 
 se hampurilainen vai mikä se oli + - + juttua niin se on ihan tota mitö mä oon yrittäny ja se tuntuu 
 hyvältä että annetaan siellä myös se korjaava ja se ohjaava. Ja toisaalta on tärkeetä että  sitä 
 korjaavaa antaa, koska sieltä voi tulla että en mä pysty tekeen näitä, kun pitäis olla korkeemmat  pukit. 
 Niin sitten ne hommataan. Jos ei itse pysty pyytämään. Kun ei pysty painamaan ruuvia pohjaan  kun ei 
 voimat riitä siitä matalalta." 
 

Haastatteluissa kävi ilmi, että sisällölliseti hyvin annettu palaute liittyy sekä postiivisen että 

negaiviisen palautteen antamiseen. Osa esimiehistä koki, että on erittäin tärkeää pystyä antamaan 

hyvin palautetta silloinkin, kun kyseessä on korjaava palaute. Silloin esimiehet ajattelivat, miten 

työntekijät kokevat heidät johtajina ja esimiehinä, eli miten heitä itseään arvostetaan työntekijöiden 

parissa. Toisaalta hyvin annettu palaute koettiin myös palautteen saajan palkitsemiseksi ja 

rohkaisuksi, mutta mielenkiintoista olisi tutkia, miten työntekijöiden pyytämä rahallinen palkkio 

hyvin menneestä työvaiheen suorittamisesta tai lopputuloksesta vaikuttaa esimiesten haluun antaa 

postiivista palautetta.  
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7.6 Miten esimiehet tulkitsevat huonosti annetun palautteen sisällön ja 

vaikutukset työntekijöihin? 
 

Huonosti annetulla palautteen sisällöllä tarkoitetaan, että  palaute on muun muassa sisällöllisesti ja 

ajallisesti erittäin huonosti rakennettu. Usein huonosti annettu palaute attribuoidaan johonkin 

työntekijästä ulkoiseen tekijään, vaikka postiivinen palaute voisi olla työntekijälle aiheellinen. 

Haastatteluiden perusteella on mielenkiintoista huomata, että juuri päinvastoin kun hyvin 

annatetussa palautteessa, nyt esimiehet kertovat, että jos palaute annetaan huonosti, ne haukut 

annetaan jollokin henkilölle kaikkien kuullen. Eli ryhmän voima on erittäin voimakas tunne ja 

vaikutin esimiesten käyttäytymisessä palautteen antamisessa.  

 

Suurin osa haastateltavista esimiehistä koki, että jos esimies antaa huonosti palautetta, kuten koko 

työntekijäjoukon läsnäollessa jollekin yksittäiselle henkilölle, niin pahimmassa tapauksessa koko 

työntekijäjoukko saattaa siirtyä negatiivisen palautteen saaneen työntekijän puolelle, ikään kuin 

esimiestä vastaan. Esimies kokee, että häntä arvostellaan työntekijäjoukossa huonosta 

esimiestoiminnasta ja siitä, että hän ei osaa edes antaa palautetta. Tämä tukee toisaalta sitä, että 

miksi esimiehet haluavat antaa positiivista palutetta koko työntekijäjoukon läsnäollessa, koska siten 

heitä arvostellaan todennäköisesti hyvinä esimiehinä, koska ovat halunneet kertoa postiviisia asioita 

kaikkien kuullen.  

 
 "No jos tollai antaa huonosti palautteen niin kyllä siinä tilanteessa voi sen työntekijän 
 taakse mennä vaikka koko porukka että mua vastaan sitte.Tulee sellanen joukkojuttu että toi ei osaa 
 mitään toi kaveri kun se tollai antaa palautetta , niin ja varsinkin jos kovalle ammattimiehelle annat 
 sillai palautetta." 
 
 ”no huonosti annettu palaute vaikka maanantaipalaverissa siellä ku selittelee että yks kaveri on 
 mokannu jonkun homman niin menee selitteleen että kuinka perhanan huonosti sä menit tonkin asian 
 perjantaina tekeen, niin kaikki muut porukassa olis osannu tehdä sen paremmin, jos sää tällai sanot 
 niin se aihetutta kaikissa närää ja ne saattaa olla mua vastaan pitkään.” 
 

 

Lähes jokainen esimies kertoi haastattelussa, kun joutuu antamaan työntekijöille negativiista 

palautetta, niin työntekijöiden työn tekemisen positiivinen henki lopahtaa. Kaikki esimiehet eivät 

ajatukselliseti kyenneet puheessaan erottamaan negatiivisen palautteen antamista tai sisällölliseti 

huonosti rakennetun palatuteen antamista.  
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Eräs selkeä, lähes yhteinen tekijä haastateltavien keskuudessa oli, että huonosti annetun palautteen 

he kokivat olevan sanallisesti tai äänenpainollisesti liian rajusti sanottu. Esimiehet kokivat, että 

huonosti annettu palaute tulee töksääyttelemälä tai itse raivostuu ja tulee huudettua vastaanottajalle 

kiihdyksissään jotain epämääräistä, jota todennäköisesti katuu myöhemmin. Oman malttinsa 

menettöminen ja huutaminen koettiin huonoksi palautteen antotavaksi ja vastaavat mestarit 

kokivat,että oman temperamentinsä menettäminen  ei ole merkki laadukkaasta 

esimiestyöskentelystä.  

 

Esimiehet kokivat, että huutamalla annettu palaute aiheuttaa työntekijöissä työn tekemisen 

motivaation laskua ja toisaalta he saattavat loukkantua siten, että muodostavat erilaisia ryhmiä ja 

kapinoivan esimiestään vastaan, olla tekemättä töitä tai muuta sellaista.  

 
 "Mä meen antaan huonoo palautetta sillai että sille toiselle ei jää käsitystä että mitä on tehty taikka se 
 niinku kokee sen epäoikeudenmukaisena. Taikka väärälle ihmiselle väärin.Tulee sellanen reaktio että 
 se päinvastoin niinkun lamaannuttaa. Että rupee kulkeen ja jupiseen ja tulee näitä puheita että toikin." 
 

Esimiehet tulkitsevat, että huonosti annettu palaute on samanaikaisesti epäoikeudenmukaista, 

ajallisesti väärään aikaan annettu sekä vastaanottaja ei ymmärrä, mistä palautteen antaja puhuu. 

Esimiehet todennäköisesti attribuoivat huonosti annetun palautteen osalta työntekijän panosta ja 

esimies kokee, että suoritus on johtunut hyvistä ulkoisista tekijöistä ja, jos suoritus on sujunut 

huonosti, se on automaattisesti työntekijän syytä. (Cusella 1989, 651 - 652.) Ajallisesti on erittäin 

merkittävää, että palaute annetaan oikein. Koska on erittäin haavoittavavaa lähteä esimiehenä 

syyttämään tai antamaan palautetta jostakin menneestä ikävästä tapahtumasta, jolle ei sillä hetkellä 

enää voi mitään. Varsinkin negatiivisessa, tai korjaavan palautteen kohdalla esimiehen tulee olla 

erittäin tarkka ajoituksesta, milloin hän korjaavaa palautetta antaa. ( Ilgen & ym. 1979.)  

 

Tulee muistaa rakentamisen toimialan ominaisuudet. Projekteja rakennetaan takkaan suunniteltujen 

ja tiukasti seurattavien aikataulujen mukaisesti, jolloin työntekiät tekevät eri vaiheita jouhevasti ja 

jokainen vaihe liittyy toinen toiseen ja yhden vaiheen onnistuminen ja ajallinen tehokkuus vaikuttaa 

seuravan vaiheen onnistumiseen ja ajalliseen tehokkuuteen. Jos esimies haluaa palautetta antaa, 

tulee hänen olla paikalla maksimissaan päivän viiveellä, jolloin vielä  on edellinen työvaihe tai työn 

tekemisen paikka on työntekijällä mielessä. Siksi voikin olla ehkä relevanttia, että vastaavat 

mestarit kuljeskelevat työmaalla työntekijöiden parissa lähes päivittäin, jolloin mahdollisen 

palautetteen antaminen on käytännöllisempää ja ajallisesti täsmällisempää.  
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Huonosti annetun palautteen vaikutukset työntekijöihin ovat moninaiset, riippuen siitä, millaisen 

huonon palautetteen esimiehet ovat suustaan päästäneet. Osa esimiehistä kertoo huonosti annetun 

palautteen vaikuttavan hänen ja työntekijöiden väliseen etäisyyteen. Vastaavat mestarit kokevat, 

että työntekijät alkavat muodostaa eräänlaista kuilua, jonka avulla he haluavat ottaa etäisyyttä 

vastaavaan mestariin. Mikä on kuilun ottamisen tarkoitus? Tulkitsen sen siten, että työntekijät 

kokevat, että heitä on kohdeltu väärin ja he toivovat tietynlaista tilanteen rauhoittamista, jolloin he 

eivät halua kommunikoida vastaavan mestarin kanssa. Muita indikkaattoreita huonosti annetulle 

palautteelle oli työtahdin  - ja motivaation selkeä hidastuminen, ilmapiirin heikkeneminen, 

keskinäisiin henkilösuhteisiin, joissa vastakkain ovat juuri esimies ja työntekijät.  

 

Mielenkiintoista on se, että lähes jokainen esimies kertoo, miten huonoa palautetta ei saa antaa ja 

miten se heidän näkökulmastaan vaikuttaa työntekijöihin. Haastateltavien kertomukset ovat kuin 

suoraan teoriaosuuden sivuilta. Mutta toteutuuko tällainen palauteprosessi, kun työntekijät ja 

esimiehet työskentelevät paineen alaisuudessa ja erittäin rankoissa olosuhteissa. Organisaation 

ylempi taho vaatii tulosta ja lähes ainoa esimiehen toimintaa mittaava mittari on taloudellinen 

tuloksellisuus.  

 

Miten huonosti annettu palaute vaikuttaa esimiestyöskentelyssä, edellisten kommenttien perusteella. 

Koska lähes kaikki esimiehet ymmärsivät ja tiesivät, miten huonosti annettu palaute rakentuu ja 

millaiset seuraukset sillä voi olla, niin tulkitsen, että vastaavat mestarit ja työnjohtajat ovat 

pyrkineet antamaan palautetta siten, että se on rakentunut oikeaoppisesti ja pyrkivät pohtimaan sen 

vaikutukset työntekijöihin ja koko rakennusprojektiin. Eräs vastaava mestari kertoi, että  

 
 "mä pyrin aina miettimään mitä  mä itte haluun ennen kuin mä meen sanoon niille 

 mistään asiasta. Kun meidän täytyy kuitenkin tehdä töitä yhdess vielä seuraavallakin 

 työmaalla, niin emmä haluu että ne ajattelee musta että mä oon ihan nilkki." 

 

Tulkintani mukaan hyvin ja huonosti annetun palautteen vaikutukset littyvät ja kietoutuvat yhteen 

erittäin voimakkaasti ja sen kykenee havaitsemaan haastateltavien puheesta. He oivaltavat, mitkä 

ovat palautteen antamisen ihmisläheiset teemat ja miten palautetta annetaan siten, että se ei loukkaa 

henkilöä, tai että negatiivista palautetta ei  anneta koko työntekijäjoukon aikana. Tiukka 

vastuualueiden rajaaminen vastaavan mestarin, työnjohtajan ja työntekijöiden välillä saattaa olla 
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eräs vaikuttava seikka, miksi esimiehet kokevat, että heidän on osattava antaa palautetta tarvittaessa 

oikein, monestakin eri aspektista.  

 

Sisällölliseti huonosti rakennettu palaute voi olla tuhoisaa, jolloin työsuoritus ei ole laadultaan ja 

tehokkuudeltaan hyväksyttävää ja pahimmassa tapauksessa suorituksen taso voi laskea siitä tasosta, 

missä se lähtötilanteessa oli. Jos rakentamisen toimialaa vertaa muihin toimialoihin, jossa on tehty 

palatuteen antamiseen kohdistuvia tutkimuksia, niin lähinnä rakentamisen toimialaa voi verrata 

liikuntatieteellisen tieteenalan palauteprosessin tutkimiseen.  

 

Urheilun ja liikunnan maailmassa palautteella ja varsinkin sisällöllisesti huonosti annettu palaute 

voi olla tuhoisaa. Urheilijan motivaatio ja kehittymisen halu voi pysyähtyä tai taantua, jos hän 

kokee saavansa aiheetonta ja perustelematonta palautetta. Urheilusuorituksesta annettavaan 

palautteeseen liittyy lähes samat elementit, kuin rakentamisen toimialalla annettavaan 

palautteeseen. Näitä elementtejä ovat palautteen oikea - aikaisuus, palautteen sisältämän rakentavan 

osion esiin tuominen ja palautteen ymmärtämiseen. Hyvin useassa tapauksessa huonosti annetun 

palautteen vastaanottaja ei koe ymmärtävänsä, mitä palautteen antaja tarkoittaa tai miten palautteen 

vastaanottajan tulee palautteeseen reagoida.  

 

Urheilusuorituksen laadun kehittymisessä huonosti annettu palaute ei todennäköisesti kehitä 

urheilijan tekemää suoritusta postiviivisempaan ja laadukkaaseen tulokseen, vaan aiheuttaa 

päinvastaisen reaktion. Haastateltavat vastaavat mestarit ja työnjohtat kertoivat, että heillä on 

samanlaisia kokemuksia huonosti annetun palautteen vaikutuksista omien työntekijöiden 

keskuudessa. Toisaalta kontrolliteoriaan perustuvat palauteprosessi liittyy käsillä olevaan aiheeseen 

erittäin merkittävästi. Systeemiteoreettinen palaute on tavallaan kolmitahoinen, jossa panoksen ja 

tuotoksen välisestä palautteesta syntyy muutos.  

 

Toinen mielenkiintoinen vertailukohta urheilusuorituksen alueelle liittyy huonosti annetun 

palautteen ajoittamisen kontekstiin. Jos valmentaja antaa palautetta ajallisesti liian myöhään 

suhteessa urheilusuoritukseen, on urheililjan vaikea hahmottaa ja ymmärtää, mitä valmentaja 

tarkoittaa ja miten urheilijan tulisi vastaanottaa ja tulkita palaute. Samanlainen ajallinen merkitys on 

rakentamisen prosessissa annetulla palautteella, koska työvaiheet - ja suoritukset ovat merkittävältä 

osin lopullisia suorituksia, jonka laadulla ja osaamisella on merkittävä osuus työn lopputuloksen 

kannalta.  
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Ajallisesti huonosti annetun palautteen merkitys ja vaikutus työntekijöihin voi olla merkittävä, 

koska kuten olemme todenneet rakentamisen toimialalla ei juuri suosita keskustelevaa kulttuuria tai 

kannusteta työntekiöitä keksutelemaan ja vaihtamaan ajatuksia keskenään. Silloin palautteen 

antamisen ajoitus on pohdittava tarkoin ja varsinkin, jos virheellinen suoritus on jo tapahtunut ja 

esimies huomaa virheellisen suorituksen ikään kuin myöhässä. Silloin on vaara, että esimiehellä 

tunteet valtaa ajatukset ja esimies ei kykyne olemaan objektiivinen tapahtunutta asiaa tai työn 

suorittajaa kohtaan. Tällöin on vaara, että palautteen antaja antaa sisällöllisesti erittäin huonosti 

rakennettua palautetta, jolloin työntekijä ei välttämättä ymmärrä tai osaa tulkita palautteen sisältöä 

ja, että motivaatio oppia tekemään vastaava työsuoritus oikein on alentunut.  

 

 ” ei anna ollenkaan palautetta tai sit se on pirun henkilökohtaista ja joskus se saattaa jonkun milestä 

 olla sellasta, vaikka mä en sitä tarkotuksella tarkotakkaan sillai. Mutta ei ne kai mua aina sit ymmärrä 

 tai sit mä en osaa sanoo sitä sillai ku pitäsi. ” 

 

 

 

 

 

7.7  Palauteprosessin vaikutukset esimiestyöskentelyyn 
 

Esimiestyöskentelyllä on tutkimusten mukaan vaikutuksia yrityksen tuottavuuteen ja laadullisesti 

hyvä esimiestyöskentely edesauttaa postiivista tuloskehitystä ja laadullisesti ei niin hyvä 

esimiestyöskentely voi indikoida stabiilia tai negatiivista tuloskehitystä. Näin suoraviivaisesti 

ajateltuna jokainen tulostavoitteellinen yritys haluaa panostaa laadukkaaseen ja tuottavaan 

esimiestyöskentelyyn.  

 

Tämän tutkimuksen osalta esimiehet kokivat palauteprosessin ainakin teoreettisesti hyväksi ja 

palkitsevaksi tavaksi motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin ja sitä kautta taloudellisesti 

parempaan lopputulokseen. Mielenkiintoista oli havaita, miten luottamus ja sitoutuneisuus olivat 

lähes jokaisen vastaavan mestarin ja työnjohtajan ensimmäisiä ajatuksia, joilla he kuvasivat 

palauteprosessin merkitystä ja vaikutusta työntekijöissä.  
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Kuitenkaan kukaan ei haastatteluissa todennut, palautteen antamisella olisi todennut olevan selkeää  

suoranaista merkitystä taloudellisen tuloksen paranemiseen, vaikka teoreettisesti palautteen 

antamisella voidaan parantaa suoritustehokkuutta ja laatua. 

 

Kukaan haastateltavista ei maininnut, miten he voisivat käyttää palautteen antamista hyväkseen, 

kun tavoitteena on työntekijöiden motivoiminen siten, että kyetään saavuttamaan taloudellisesti 

hyvä tulos. Muutama työnjohtaja kuvasi, kuinka palautteen antamisessa tulee olla omat tavoitteet 

selvillä, eli miksi ja mitä tarkoitusta varten haluaa antaa palautetta työntekijöille. Nämä omat 

tavoitteet voivat liittyä siihen, millaisia vaikutuksia palautteen antaminen työntekijöissä aiheuttaa ja 

samalla, miten työntekijät arvioivat esimiehen taidot palautteen antajana.  

 

Olen aineiston perusteella tulkinnut, että maskuliinisella rakentamisen toimialalla reilu ja toisaalta 

avoin esimiestoiminta on erittäin tärkeää, sekä esimiehelle itselleen että työntekijöille. Vastaavan 

mestarin tai työnjohtajan toimintaa arvioidaan monesta näkökulmasta ja arvioinnin tuloksista 

aihetuu niin sanottu paremmuusjärjestys. Tällä tarkoitetaan sitä, kuka vastaava mestari on suuressa 

suosiossa ja kuka vastaava mestari on sellainen, jonka alaisuuteen ei kukaan mielellään menisi. 

Toisaalta jokainen työntekijä oppii tutustumaan esimiehiin ja tottumaan heidän 

käyttäytymistapoihin, joksa tarkoittaa myös sitä, että pitkään yhdessä työskennelleet työntekijät 

todellakin oppivat tarkkailemaan esimiehensä kasvoista, onko hän tyytyväinen työn tuloksiin vai ei. 

 

Mielenkiintoinen havainto on se, että kukaan haastateltavista ei raportoinut, että hän olisi 

panostanut palautejärjestelmään sen takia, että osaisi johtaa alaisiaan paremmin, tai kykenisi 

palautteen antamisen avulla saamaan työntekijät tuottavimmiksi. Työntekijöiden tuottavuuden 

lisääminen korreloi suurella todennäköisyydellä koko rakennusprojektin hyvää taloudellista tulosta, 

joka puolestaan hyödyttää taloudellisesti vastaavia mestareita, työnjohtajia sekä tuotantoinsinöörejä. 

Palkkausjärjestelmä on yleisesti kaikkien tiedossa, eli työntekijätkin tietävät, miten heidän 

esimiestensä palkkiojärjestelmä on riippuvinen työn tuloksesta.  

 

Projektin koko taloudellinen tulos ei suinkaan ole ainoastaan riippuvinen työntekijöiden 

työsuorituksen oikeellisuudesta, laadusta tai työsuorituksen noupeudesta, vaan projektin 

kokonaisonnistuminen on monen tekijän summa, jossa työntekijöillä on kuitenkin merkittävä rooli. 

Tämä voisi selittää osaltaan sen, miksi työntekijät pyytävät hyvin menneestä työtä lisäpalkkaa tai 

ylipäätään rahallista hyötyä itselleen. He ovat tietoisia, millälailla heidän esimiehiään palkitaan, 
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joten he haluavat olla osallisina palkitsemisjärjestelemää, joka perustuu täysin vastaavan mestarin 

subjetiiviseen näkemykseen työsuoritusten laadusta ja kustannustehokkaasta toiminnasta.  

 

Esimietoiminta on erittäin moniulotteista ja koostuu monista eri tekijöistä, joista jotkut tekijät 

voivat olla sellaisia, että niihin vaikuttaminen voi olla vaikeaa. Siksi haastateltavatkin totesivat 

monessa yhteydessä, että palaute auttaa yhteishengen ja luottamuksen luomisessa.   

           
 
8. Pohdinta  
 
 
Tulen pohtimaan tutkimustuloksia aineiston analyysin ja tulkinnan pohjalta, sekä esitän ajatuksia 

sekä kehitysehdotuksia kohdeorganisaatiolle. Haastatteluaineisto osoittaa sen, miten perinteikkäällä 

toimialalla koetaan niin sanotut pehmeät arvot ja kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja miten 

nämä tekijät vaikuttavat esimiestoimintaan. Toisaalta palautteen antamisen funktiot voivat olla 

myös oppimisessa ja sitä kautta työsuoritusten paranemisessa ja tehokkuuden lisäämisessä, virheitä 

poistamalla. Haastatteluaineisto tulkintani mukaan osoitti, miten oppiminen ja palauteprosessi 

liittyvät toisiinsa. Monet haastateltavista kokivat, että palautteen antamisen eräs sivutuote on 

työsuorituksen oikeellisuuden oppiminen ja sitä kautta työn virheetön tekeminen. Toisaalta 

palautteen antamiseen liittyy behavioristisen oppimiskäsityken mukaisesti ulkoisetsi vahvistettu 

halutun käyttäytymismallin vahvistaminen.  

 

Pohdinnassa tulee muistaa muutama erittäin merkitsevä seikka palauteprosessin kannalta. 

Rakentamisen toimiala on erittäin vanha liiketoiminnan alue, jolla on pitkät perinteet. Nämä 

perinteet ovat muotoutuneet aikojen saatossa erittäin maskuliinisessa maailmassa ja naisten 

osallisuus rakentamisen maailman perinteiden luomisessa tai ylläpitämisessä on ollut erittäin 

vähäistä, jopa olematonta.  

 

Luultavammin, tutkimushaastatteluidenkin perusteella,  rakentamisen toimialalla arvostetaan 

enemmän tekemisen - kuin puhumisen kulttuuria. Puhuminen tulkitaan enemmän feminiiniseksi 

ominaispiireteeksi ja rakentamisen kontekstissa asioista vaikeneminen on suotavaa, koska ainoa, 

mikä on lopputuloksen kannalta merkitsevää, on miten laadukkaasti  ja kustannustehokkaasti 

projekti on rakennettu. Tulkinnan mukaan, edellä mainitulla seikalla saattaa olla vaikutusta siihen, 

että muun muassa henkilöstötutkimuksen mukaan palautteen antaminen on alle keskiarvon 

kohdeorganisaatiossa. Palautetta annetaan, mutta sitä ei välttämättä tiedosteta palautteen 
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antamiseksi. Tätä väitettä tukee myös tutkimuksen aineiston osalta tehdyt havainnot, joita on 

esitelty edellä ja joita pohdinnassa tuon toisesta näkökulmasta esille.  

 

 

8.1. Palauteprosessin ymmärtäminen esimiesten keskuudessa 
 

Kuten analyysiosiosta kävi ilmi, palautejärjestelmänä on jokseenkin tuttu esimiehille, mutta 

palautteen antamisen hyödyt esimiestoiminnassa eivät olleet kenellekään haastateltavista selkeitä, 

joskaan niitä ei edes mainittu. Palauteprosessi on erittäin pinnallisesti ja ylimalkaisesti käytössä 

oleva prosessi, joka koetaan erittäin vaikeaksi ja hankalaksi käytännön työelämässä. Palauteprosessi 

käsitteenä voi tuntua vieraalta käytännön elämässä ja rakentamisen arjessa. Esimiesten 

ymmärtämän palauteprosessin osalta tulee muistaa, millainen on rakentamisen toimiala  ja kuinka 

nopeatempoisesti projekteja rakennetaan. Esimiehet eivät koe, että heidän työnsä kukvaan kuuluu 

palauteprosessi samanlaisena toimintona kuin esimerkiksi aikataulujen seuranta tai jokin muu 

tekniseen osaan liittyvä asia.   

 

Palaute sanana ja palautteen antaminen toimintana liittyi automaattisesti negatiiviseen sanomiseen 

tai huomauttamiseen jostakin asiasta työntekijälle. Usein palautteen antaminen kuvattiin 

toiminnaksi, jossa esimiehen pitää sanoa jostain sellaisesta asiasta, joka kuuluu esimiehen työhön. 

Vastaavat mestarit ja työnjohtajat ovat vastuullisia projektin menestymisestä ja sitä taustaa vasten 

heillä on myös oikeus ja velvollisuus antaa palautetta työntekijöille. Aineistosta voi havaita, että 

palaute käsitteen ymmärtämiseen ei liittynyt positiivisia, työntekijöitä kannustavia elementtejä. 

Vasta kysyttäessä haastateltavat kertoivat, mitä positiivinen palaute on tai  miten he sen käsittävät. 

Mutta positiivisen palautteen hyödyistä ja mahdollisuuksista esimiestyöskentelyssä ei ollut 

mainintoja. 

 

Positiivisten elementtien puuttuminen palauteprosessista ja sen ymmärtämisestä voi toisaalta tukea 

alussa esitettyä väitettä, että palautteen antaminen työntekijöille on heikkoa tai ainakin erittäin 

vähäistä. Palautetta tulisi käsitellä monisyisenä tekijänä, joka voi parhaimmillaan tukea 

työntekijöiden ja esimiehen välistä toimintaa ja kulkea kahdensuuntaisesti. Kaksisuuntaisuus 

tarkoittaa sitä, että palautekäytäntö on vakiintunut siten, että esimies antaa palautetta työntekijöille 

ja työntekijät antavat palautetta esimiehelle. Siten voidaan päästä luonnolliseen, kulttuuriksi 

muodostuvaan dialogiin, joka hyödyntää sekä työhyvinvointia että työn tuottavuutta. 
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Kohdeorganisaation tulisi pohtia, miten palauteprosessin sisältöä aukaistaan sekä esimiehille, että 

työntekijöille. Tutkimustulosten valossa palaute - käsite - ja prosessin sisältö eivät olleet tuttuja 

esimiehille siinä laajuudessa, miten palauteprosessia voisi hyödyntää jokapäiväisessä 

työskentelyssä. Palautetta annetaan  tällä hetkellä ainoastaan virheiden korjaamista varten ja yleisen 

järjestyksen säilyttämistä varten. Syy - seuraussuhteiden valottaminen, siten, että palautteen 

antamiselle luodaan selkeä sisällöllinen rakenne sen kaikissa ulottuvuuksissa. 

 

Tutkimusaineiston valossa esimiehet peilaavat palautteen antamista omien kokemusten kautta, jotka 

saattavat olla sekä hyviä että huonoja ja ovat heidän omalta alaisenaoloajalta. Esimiesten ymmärrys 

ja kokemus palautteen merkityksestä työsuorituksen ja motivaation kannalta on suhteellisen oikea, 

varsinkin motivaation kannalta. Motivaation lisäämistä pidetään  työntekijöiden keskuudessa 

erittäin merkittävänä asiana. Jos asiaa pohtii käänteisesti, miksi motivaation ylläpitäminen on 

merkittävää, voi tulkintoja löytää moniakin. Työ on osittain erittäin raskasta ja olosuhteet eivät ole 

aina kaikista miellyttävimpiä. Työn vaihtelevuus on osin melko yksitoikkoista ja noudattelee samaa 

kaavaa, koska hyväksi ja tehokkaksi havaittuja työntekemisen malleja ei haluta vaihtaa. Muun 

muassa näiden seikkojen vuoksi positiivinen palaute koetaan motivaation kohottajaksi 

työntekijöiden keskuudessa.  

 

 

8.2 Palautteen antamisen kokemukset  

 
Esimiehet kokevat, että heidän on vaikea antaa postiivista palautetta spontaanisti. Toisaalta 

kuitenkin palauttetta halutaan antaa turvallisessa ympäristössä, kuten esimerkiksi yhteisissä 

palavereissa, joita lähes jokaisella työmaalla on joka maanantai. Viikkopalaveri luo tutun ja 

turvallisen ympäristön sekä esimiehille että työntekijöille. Viikkopalaverissa aiheet etenevät tietyn 

agendan mukaan, jolloin spontaaniin palautteen antamiseen ei ole mahdollista, tai työntekijät eivät 

sitä edes odota. Esimiehen vuorovaikutustaitojen tasosta riippuu, miten paljon tai vähän aiheesta 

keskustellaan, koska pelkkä palautteen antaminen, positiivisena tai negatiivisena ei edesauta 

oppimista tai esimiestyöskentelyä.  

 

Palautteen vastaanottajan ikä on merkittävässä roolissa koko palauteprosessissa. Esimiehet kokevat, 

että he eivät ole riittävän kokeneita, jotta he voisivat mennä antamaan ohjeita tai palautetta 
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työntekijöille, jotka ovat olleet monia vuosia ammatissaan ja ovat kehittyneet mestareiksi. Tämä 

kertoo, että esimiehet tulkitsevat, jotta palautteen tulee aina liittyä työsuorituksen korjaamiseen tai 

neuvomiseen. Esimiesten tulisi mestereiden kohdalla ajatella palautteen antamisen olevan 

kannustavaa palautetta, jolla motivoidaan työntekijöitä, jotka ovat kokeneet lähes kaiken omalla 

työsarallaan.  

 

Tässä yhteydessä nousee esille, että esimiehet ovat tottuneet tai opetettu siihen, että palaute on aina 

negatiivista tai jotain sellaista, mikä ohjaa tai neuvoo työsuorituksen tekijää. Palaute kannustimena, 

positiivisten asioiden ilmaisijana tai selkeänä kehumisena on jäänyt taka-alalle tai sitä ei esiinny 

lainkaan esimiesten palautteenantokulttuurissa. Kohdeorganisaation tulisi painottaa ja täsmentää, 

mitä positivisella palautteella tarkoitetaan ja miten sitä  voidaan luontevasti antaa. Esimiehille tulisi 

avata, mitä he hyötyvät omassa työssään positiivisen palautteen antamisella ja työntekijöiden 

henkilökohtaisella kiittämisellä tai kehumisella. Työn tuottavuus nousee, motivaatio 

työntekemiseen kohenee, työssä oppiminen kehittyy, virheiden määrä vähenee, vain muutamia 

positiviivisa tekijöitä mainitakseni.  

 

Palautteen antamisen kokemukset liittyivät lähes kokonaan negatiivisen palautteen antamiseen, 

joten postiivinen palaute on jotain, mistä ei välttämättä tiedetä tai positiivista palautetta ei osata tai 

heluta käyttää. Voisiko taustalla olla valta ja vallankäyttö? Negatiivisen palautteen antamisella 

esimies voi ylläpitää tiettyä kunnioitukseen ja pelkoon liittyvää ilmapiiriä työntekijöiden 

keskuudessa. Mutta toisaalta, työn tekeminen on eirittäin nopeatempoista ja tulokseen on päästävä 

tiukkojen aikataulujen puitteissa, joten tuskin kyseessä on vallankäyttö, pikemminkin tiedon puute 

ja oman opitun käyttäytymismallin vahvistaminen.  

 

Mielenkiintoista oli sekin, että esimiehet eivät tunnistaneet antaneensa palautetta, vaan kokivat, että 

he eivät anna palautetta,vaan ennemminkin keskustelevat työntekijöidensä kanssa. Esimiehet eivät 

tiedosta palauteprosessia tai palautteen ulottuvuuksia, tai miten palautteen antaminen toimii 

käytännössä. Toisaalta onko heillä tarvetta tietää, miten prosessi toimii, jos he tiedostavat 

positiivisen ja negativiisen palautteen ulottuvuuksien vaiktutukset ja hyödyt sekä työntekijölle että 

omalle esimiestyöskentelylle.  

 

Positiivisen palautteen antamisen osalta mielenkiinnon kohteeksi nouseen rahallisen palkkion 

merkitys palautteen antamisena. Erittäin hyvin menneen suorituksen jälkeen työntekijät joko 

avoimesti pyytävät rahallista lisäpalkkiota tai sitten vastaavat mestarit laittavat sitä silloin tällöin 
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työntekijöden tiliin. Tämä on todella mielenkiintoinen ja ristiriitainen havainto positiviivisen 

palautteen antamisen kontekstissa. Vastaavat mestarit ikään kuin hoitavat postiviivisen palautteen 

antamisen tällä tavoin ja nauttivat itse suosiota työntekijöiden keskuudessa. Mielenkiintoista olisi 

tietää, tekevätko kaikki vastaavat mestarit samalla tavalla, vai onko tämä jonkun piennemmän piirin 

yhteisesti sovittu tapa.  

 

 

8.3 Palautteen ja tavoitteen välinen yhteys 

 
Tutkimusaineistosta kävi selkeästi ilmi, mikä merkitys tavoitteen asetannalla on palauteprosessissa. 

Tavoite ja palaute käyvät keskenään dialogia, jonka mukaan esimiesten on erittäin vaivatonta 

rakentaa palauteprosessi. Kun esimies asetttaa tavoitteet, selkeät ja yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka 

rakentamisen kontekstissa voivat liittyä esimerkiksi aikaan, laatuun tai urakkaan on palautteen 

antaminen kytketty yhteisesti johonkin konkreettiseen työsuorituksen osaan. Tavoite ei saa olla 

ylimalkainen tai viitata johonkin menneeseen, vaan palautteen tulee olla täsmällinen ja sellainen, 

joka ymmärretään työntekijän ja esimiehen taholla samalla tavalla. Silloin molemmilla osapuolilla 

on selkeä toiminnan suunta ja tätä tavoitteen toteutumista kykenevät seuraamaan sekä työntekijä 

että esimies. 

 

Tavoitteen asetannalla kyetään korjaamaan monia sellaisia seikkoja, jotka koettiin epämiellyttäviksi 

esimiesten palautteenantoprosessisssa. Tavoitteen seuranta antaa erittäin hyvän taustan palautteen 

antamiselle, sekä negatiiviselle että postiiviselle. Silloin esimiehellä on jotain konkreettista, 

yhteisesti päätettyä ja sovittua, jota hän voi käyttää vertailukohteena. Silloin palautteen antamisesta 

voidaan yhteisesti työntekijän kanssa keskustella ja jakaa mielipiteet. Tavoitteen asetanta voisi 

helpottaa myös mestareille annettavaa positiivista palautetta tai rakentavaa palautetta, koska 

tavoitteet ovat asetettu muualle kuin ammattitaitoon. Mestareille voidaan antaa haasteellisempia 

tehtäviä kuin muille ja siten motivoida heidän työsuoritustaan.  

 

Tavoitteen asettamisessa ja niiden toteutumisessa merkityksellistä on juuri työntekijän mahdollisuus 

ja todennäköisyys kehittymiseen ja onnistumisien kautta vastaanottaa haasteellisempia tavoitteita 

jatkossa. Cusella (1989) toteaakin, että annettujen tavoitteiden toteutuminen antaa työntekijälle 

mahdollisuuden kehittyä tehtävässään ja toteuttaa yhä haasteellisempia tavoitteita. Samalla 

työntekijä saa palautetta sekä esimieheltään että sisäistä palautetta tekemästään työstä.  



 94

 

Haasteena on kehittää esimiesten ymmärrystä palautteenantoprosessin hyödyntämissä heidän 

omassa työssään. Perinteistä rakentamisen toimialaa ympäröi tietoyhteiskunta, jonka 

toimintajärjestelmät ja johtaminen perustuvat esimiesten ja alaisten väliseen tavoitteen asettamiseen 

ja dialogiseen vuorovaikutukseen. Kuitenkin esimiehet ovat vastuussa työn tuottavuudesta ja 

tuoloksellisuudesta ja siten ovat vastuussa myös työntekijöiden työsuorituksista.  

 

Palauteprosessin merkitys esimiestyöskentelyssä on tutkimusaineiston osalta todennettavissa, mutta 

ristiriita syntyy siitä, kun palautetta käytetään usein vain yhden ulottuvuuden kautta. Jotta esimiehet 

ymmärtäisivät palautteen ulottuvuuksien mahdollisuudet ja merkityksen työn tuotattavuuden 

parantamisessa, työntekijöiden motivaation kohottamisessa ja oppimisessa, on palauteprosessia 

kehitettävä juuri sen ulottuvuuksien kautta. Prosessi tulee olla kaksivaiheinen ja tavoite ja palaute 

on kytkettävä toisiinsa.  

 

Tulee muistaa, että aineisto on kerätty vain yhdestä yksiköstä, joten ymmärrys ja kokemukset 

palutteen antamisesta ja vastaanottamisesta saattavat olla toisissa yksiköissä hyvinkin erilainen, 

mutta  luultavasti toimiala luo jonkinlaiset yhteneväiset ajatteluperusteet paluteprosessille. Toisaalta 

nyt olisi otollinen hetki luoda uudenlainen palauteprosessin kulttuuri, koska suuret ikäluokat ovat 

jäämässä eläkkeelle ja nuoret vastaavat mestarit ja mestarit ovat tulossa ja jo osittain tulleet 

työelämään. Heillä vuorovaikutuskulttuuri ja käsitykset esimiehenä olemisesta saattavat olla 

erilaisia ja toisaalta ulkomaisen työvoiman käyttö osaltaan saattaa lisätä dialogisen johtamisen 

kulttuuria.  

 

Palauteprosessi tässä kontekstissa tulkintani mukaan osoittaa behavioristisen oppimiskäsityksen 

olevan edelleen eräs oppimisen muoto, riippuen tietenkin kontekstista. Aineistosta voidaan selkeästi 

päätellä, miten operationaalinen ehdollistaminen työelämässä toimii tietyissä vallalla olevissa 

asetelmissa, kuten rakentamisen toimialalla. Haasteena tulee olemaan uusien sukupolvien 

oppimiskäsityksen muotoutuminen konstruktivismin oppimiskäsitykseen. Mitä 

aikuiskasvatustieteellä voisi olla annettavaa työelämän oppimisen haasteisiin. Koulutusmetodien 

uudistaminen ja irtautuminen luentomallisesta koulutustilaisuuksista.  
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8.4 Aikuiskasvatuksellinen näkökulma 

 
Aiemmin todettiin, että palaute on osa aikuisten oppimista ja työelämän kontekstissa. Anneli 

Etäpellon (2005) mukaan aikuiskasvatus ymmärretään nykyisin elinikäisenä ja elämänlaajuisena 

oppimisena ja joka kattaa aikuisen toiminnan eri osa-alueet. Aikuiskasvatuksen haasteet ovat 

kasvaneet viime vuosina valtavasti. Haasteet nousevat eritoten aikuisten toimintakentällä 

tapahtuvista muutoksista. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset, sekä niihin liittyvät kasvavat 

osaamisvaatimukset ja jatkuvan oppimisen tarpeet ovat aikuiskasvatuksen kentän haasteita. 

Työelämän kehityksessä on on nähtävissä työssä oppimisen kannalta huolestuttavia kehityssuuntia. 

Jos tehostaminen ja talouden ehdoilla työelämän kehittämisen ja työntekijöiden kehittämisen 

kannalta tärkeimmät ainekset, eli mahdollisuus arvioida omaa työtään, saada ulkoisesta lähteestä 

palautetta ja mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen rapautuvat, seurauksena voi olla 

osaamisketjujen ja niitä ylläpitävien yhteisöjen lamaantuminen. Osamisketjuiksi voidaan katsoa 

muun muassa hiljaisen tiedon siirto, mentorointi sekä kisälli- mestarijärjestelmä, joka on varsinkin 

ruumiillista työtä tekevien toimialojen toimintamallina. (Etäpelto 2005, 152.)  

 

Aikuiskasvatuksen teorioissa on aikuisten oppimisen ja kehittymisen tavoitteena pidetty kriittistä ja 

reflektiivistä ajattelua sekä tietoisuutta itsestä ja omasta elinympäristöstään. Aikuiskasvatuksessa 

korostetaan omakohtaisen kokemuksen hyödyntämistä oppimisen lähteenä, samalla kun aikuisen 

henkilön oletetaan toimivan itseohjautuvasti ja pyrkivän oman elämän hallintaan emansipatorisen 

valtautumisen ja voimaantumisen kautta. Tämän hetken oppimiskäsityksen mukaan oppimista ei 

voida pelkistää yksittäisten tietojen ja taitojen hankkimiseksi, vaan oppimisessa on kysymys aina 

myös yhteisöihin kuulumisesta, osallisuudesta, osallistumisesta, vallasta ja sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta. Näiden teemojen kautta yksilö rakentaa identiteettiään, käsitystä itsestä 

työyhteisön jäsenenä ja sen täysivaltaisena, vastuullisena toimijana. (Etäpelto 2005, 153.) 

 

Collin (2005) mukaan työntekijöiden aiemmat kokemukset ovat erityisen tärkeitä jokapäiväisten 

sosiaalisten suhteiden hoidossa. Työssä tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus eri tasoilla on samalla 

sekä työssä oppimisen väline että oppimisen kohde. Tässä kontekstissa eräs merkittävä seikka on 

vertais- ja esimiespalaute. Palautteella ja kertyneellä kokemuksella on merkitystä myös 

työprosesesseja hahmottaessa ja analysoitaessa. Työelämän ja tutkimuksen kohdeoraganisaation 

toimialan jatkuva muutos edellyttää jatkuvaa oppimista muuntuvien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Collin 2005, 163.) 
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Venninen (2005) on todennut, kuinka esimiehen merkitys alaisten kehittymisen tukemisessa on 

keskeinen, mutta myös alaisten on kannettava vastuuta niin työtovereidensa kuin esimiestensä 

kehittymisestä. Molempia osapuolia voi auttaa kehittymään ammatillisesti antamalla palautetta 

heidän työskentelystään. Palautteella Venninen (2005) tarkoittaa sitä, että joku muu, kuten esimies, 

kollega, ystävä seuraa, kehittyykö uusi taito tai kuinka nopeaa edistyminen on ja myös informoi 

siitä asianosaiselle. Venninen (2005) täsmentää, että palautteen dialogista käsittelyä, koska silloin 

palautteen antaja ja vastaanottaja eivät määrittele annetun palautteen pätevyyttä sen mukaan, miten 

he sijoittuvat hierarkisesti toisiinsa nähden. (Venninen 2005, 288.)  

 

Kyky palautteen vastavuoroisuuteen ja palauteprosessin hyödyntämiseen työyhteisössä oppimiseen 

kehittyy aste asteelta. Tämän tutkimuksen konteksti on haasteellinen monestakin syystä, mutta 

formaalin koulutuksen vähäinen käyttö tarjoaa mahdollisuuksia muunlaiselle, informaalille 

oppimiselle. Jotta palauteprosessia voidaan hyödyntää oppimisessa ja työyhteisön kehittymisessä 

tulee ensin tarkastella, miten esimiehet ovat sisäistäneet ja tulkitsevat palauteprosessin 

kokonaisuuden. Kun kohdeorganisaatiolla on tietoa ja ymmärrystä siitä, miten kohdeorganisaation 

esimiehet käyttävät ja tulkitsevat palautejärjestelmää kokonaisuutena, niin silloin palauteprosesessia 

voidaan hyödyntää oppimisessa ja työyhteisön kehittämisessä.  

 

 

 

9. Tutkimuksen luotettavuus 

 
Tutkimuksen luotettavuuden osalta on yleensä puhuttu tutkimuksen reliabiliteetista ja validitettista, 

eli siitä, ovatko tutkimustulokset tutkijasta riippumattomia ja koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on 

oletettu koskevan. (Hirsjärvi 2001, 187.)  Toisaalta reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden 

sopivuutta laadulliseen tutkimukseen on kritisoitu, koska termien on katsottu liittyvän enemmän 

määrälliseen tutkimusotteeseen.  

 

Olen pyrkinyt luotettavuuteen eri tavoin. Tavoitteena on laadullisen tutkimusotteen mahdollistama 

objektiivisuus tutkimuksen kaikissa osissa. Raportissa olen pyrkinyt objektiivisesti tuomaan 

tutkittavien puheen esille ja pyrkinyt myös osaltani avaamaan sellaisia seikkoja, jotka mahdollisesti 

olisivat heikentäneet haastatteluiden objektiivisen tarkastelun. Omaa rooliani olen pyrkinyt 

tarkkailemaan mahdollisimman krittisesti.  
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Teemahaastattelu sinänsä mahdollistaa kaikille haastateltaville samanlaiset mahdollisuudet tuoda 

ajatuksiaan esille, koska teemahaastetteluiden runko ja käsittelypaikka olivat kaikille samat. 

Haastettelutilanteet olivat kaikille samalla tavalla järjestetyt ja pyrin aktiivisesti toimimaan samalla 

tavalla jokaisen haastateltavan kanssa. Toisille haastateltaville avasin kysymyksiä enemmän, koska 

he itse toivoivat tarkennusta kysymysiin. Haastattelutilanteissa pyrin olemaan neutraali, en antanut 

omien ajatuksieni tai asenteideni ohjata keskustelua laisinkaan.  

 

Tutkimushaastatteluaineiston litteroin sanatarkasti. Luin aineiston läpi ja pyrin karoittamaan 

merkitykselliset teemat ja puheen koodauksen avulla sellaiseen muotoon, joka on merkityksellinen 

tutkimusraportin suhteen. Pyrin kuitenkin hahmottamaan aineistoa kokonaisuutena ja sitten 

nostamaan teemojen ja tutkimuskysymysten mukaisia aiheita aineistosta. Tutkimustulosten 

tarkastelussa olen nostanut esille suorien lainauksien kautta sellaisia seikkoja, jotka tukevat 

tulkintaani. Suorissa lainauksissa ilmenee haastateltavien puhetta.  

 

 

9.1 Jatkotutkimusehdotuksia ja kehitysehdotuksia 

 
Selkeä puute tässä tutkimuksessa oli, että esimiesten puhetta ja kertomuksia on mahdoton verrata 

työntekijöiden kokemuksiin, koska työntekijöiden haastattelut ja heidän mukanaolonsa puuttui 

kokonaan. Mutta toisaalta tutkimuksen aihe ja kysymykset koskevat palauteprosessin merkitystä 

esimiestyössä ja miten esimiehet kokevat palautteen antamisen.  

 

Mielekäs jatkotutkimus voisi kohdentua työntekijöiden kokemuksiin palautteesta ja palautteen 

antamisesta. Miten he kokevat esimiestyöskentelyn ja miten esimiesten toiminta motivoi 

työntekijöitä. Mielenkiintoista olisi myös haastatella työntekijöitä, miten he kokevat rahallisen 

palkkion saamisen vastaavilta mestareilta ja onko tämä käytäntö kuinka yleistä mestareiden 

keskuudessa.  

 

Kehitysehdotuksina nousee tutkimusaineiston valossa palauteprosessin ja tavoitteen asettamisen 

yhteensovittaminen. Kun kohdeorganisaatiossa puhutaan ja valmennetaan palautteen antamisesta, 

tulisi käsitteelle antaa sisältö, koska tutkimustulosten mukaan palautteen ulottuvuudet ja 

toiminnalliset kokonaisuudet näyttäytyvät haastateltavien keskuudessa yhdeltä ja samalta 

abstraktilta kokonaisuudelta. Praktisessa toiminnassa palautteen eri ulottuvuuksia ei kyetty 
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hyödyntämään konkreettisesti. Selkeä tavoitteen asettelu ja siihen liittyvä palautteen antaminen 

voisi tuoda palautteelle uudenlaisia ulottuvuuksia ja käyttömahdollisuuksia esimiestoiminnassa. 

Silloin palaute kyetään liittämään johonkin konkreettiseen tekijään, joka on määritelty aiemmin. 

Silloin palauteprosessissa toteutuisi myös ajallinen aspekti, joloin palautteella olisi selkeä ajallinen 

määritelmä.  

 

Palauttteen antaminen rakennustyömaakontekstissa voi olla haasteellista monestakin syystä, mutta 

maskuliininen toimiala, tekemisen kulttuuri ja suuri ikäjakauma eivät tee prosessista helppoa. 

Palautteen antamiselle ei välttämättä ole tarjoutunut hetkiä tai aikaa, jolloin sanaton palautteen 

antaminen on ehkä ollut kontekstiin sopivampaa. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaatii 

harjoittelua ja totuttelua. Palauteprosessin ymmärtäminen ja sen hyödyn saaminen vaatii, että 

esimiehet tietävät, miksi ja miten palauteprosessi toimii ja mitä erilaisia ulottuvuuksia 

palautesanaan liittyy. 

 

Merkittävä jatkotutkimuksen kohde ja toisaalta kehitysehdotus liittyy palautteen positioon yksilön 

ammatillisessa oppimisessa ja toisaalta miten esimiehet voivat keskuudessaan kehittää 

palautejärjestelmää siten, että se motivaation kohottamisen lisäksi palvelisi myös oppimista. 

Kiistatonta kuitenkin on, että palaute liittyy erittäin kiinteästi aikuisten yksilöiden oppimiseen ja 

ammatilliseen kehittymiseen, mutta toinen seikka on sitten se, miten palautejärjetelmän pytyisi 

vakiinnuttamaan ja tekemään läpinäkyväksi työntekijöille, jotta palautteesta ja palauteprosessista ei 

luoda tehokkuusajattelun välillistä työkalua.  
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Liite 1 
 

 

Palautteen antamisen merkitys esimiestyössä. 
Kysymyslomake 1.1 
 
Teemahaastattelurunko 
 
Palautteen antamisen merkitys esimiestyöskentelyssä 
1. Mitä on palaute? Määrittele miten ymmärrät palautteen? 
2. Mikä on palautteen antamisen merkitys esimiestyöskentelyssä? 
3. Miksi palautetta tulee antaa työsuorituksesta? 
4. Kuvaile, millaista on rakentava palaute? ja miten sitä annetaan? Tilannekuvaus? 
5. Mitä palautteen antamisella voidaan esimiestyöskentelyssä saavuttaa? 
6. Kuvaile negatiivinen palaute, millaista se on? miten se annetaan? Tilannekuvaus? 
 
 
Palautteen antamisen merkitys esimiehelle henkilökohtaisesti 
1. Millaisena itse koet palautteen antamisen? Miksi? 
2. Millaisena koet negatiivisen palautteen antamisen? Miksi? 
2. Millaisena koet positiivisen palautteen antamisen? Miksi? 
3. Millaista palautetta annat mieluummin? Miksi? 
4. Kenelle annat mieluiten palautetta, tutulle vai vieraammalle työntekijälle? Miksi?  
5. Millaisia tunteita yleensä palautteen antaminen sinussa herättää? Miksi? 
 
Palautteen lähteet 
1. Mistä työntekijä voi saada palautetta työsuorituksestaan? 
2. Millä keinoilla esimies voi antaa palautetta? onko mielestäsi muita kuin sanallinen 
palaute? 
 
 
Hyvä ja huono palaute 
1. Minkälaista on hyvä palaute? 
2. Millaista on hyvän palautteen sisältö?  
3. Mihin ja millä tavalla hyvä palaute vaikuttaa? 
4. Minkälaista on huonosti annettu palaute? 
5. Millaista on huonon palautteen sisältö? 
6. Mihin ja millä tavalla huono palaute vaikuttaa? 
 
Koulutus palautteen antamiseen 
1. Oletko saanut koulutusta palautteen antamiseen? 
2. Oletko saanut esimiestoiminnassa koulutusta palautteen antamiselle? 
3. Koetko saavasi omalta esimieheltä palautetta? Miten, millaista ja kuinka usein? 
4. Annatko kehityskeskusteluissa palautetta? Millaista ja miten? 
5. Millaisia tunteita hyvän palautteen saaminen herättää? 
6. Miten reagoit, kun saat huonoa palautetta? 
7. Miten haluaisit oman esimiehesi antavan sinulle palautetta? 
8. Saatko palautetta alaisiltasi ? 
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9. Saatko palautetta kollegoiltasi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


