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TIIVISTELMÄ  

Tämä Pro Gradu-tutkimus keskittyy kuvaamaan keskisuuren IT-alan organisaation nuorten 
projektipäälliköiden ammatillisen identiteetin haasteita ja heidän johtamiskokemuksiaan 
asiantuntijasta esimieheksi siirryttäessä. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään millaisia 
eettisesti haastavia ihmisjohtamiskokemuksia nuoret esimiehet työssään kohtaavat, mitä 
valmiuksia heillä on tilanteiden hoitamiseksi ja miten nämä valmiudet ovat kehittyneet. Tutkimus 
on laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla seitsemää kohdeorganisaation 
työntekijää. Teemahaastattelut analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. 

Tutkimus osoitti, että siirtyminen asiantuntijasta esimieheksi on nuorille henkilöille haastava 
prosessi vähäisen työ- ja elämänkokemuksen vuoksi. Siirtymävaiheet ovat epäselviä ja uuden työn 
sisältö jää kokonaisuutena hahmottumatta. IT-alalla vallitsee tekninen, totuutta tavoitteleva 
insinöörikulttuuri, joka näkyy myös nuorten esimiesten johtamistyössä. Vanhasta 
asiantuntijaidentiteetistä ei osata siirtymävaiheessa luopua, sillä mallit ihmisjohtamistyöstä 
selviytymiselle ovat vähäisiä. 

Tutkimuksen mukaan arvopohdinta ja omien eettisten periaatteiden tarkastelu on harvinaista 
kohdeorganisaation nuorille esimiehille. Arvolatautuneet ihmisjohtamisongelmat näyttäytyvätkin 
heille erityisen vaikeina tilanteina, joita pyritään ratkaisemaan turvautumalla organisaation 
virallisiin prosesseihin, ohjeistuksiin tai kulttuurin määrittelemiin esimiehen rooleihin. Omaa työtä 
ja esimiehisyyttä ei vielä aktiivisesti osata reflektoida ja omia toimintamalleja on vaikea muuttaa. 
Haastavat johtamiskokemukset näyttivät edistävän reflektointitaitoja silloin, kun niiden ohessa 
pystyttiin tarkastelemaan tilanteita syvemmin yhteisössä käydyn dialogin avulla. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että IT-alalla tulisi tukea monipuolisemmin nuorten 
esimiesten siirtymäpolkuja asiantuntijasta esimieheksi. Esimiestyötä kehittävien käytännön 
yhteisöjen ja niissä käytävän dialogin synnyttäminen on tärkeä edellytys reflektoinnin 
kehittymiselle ja uudistavalle oppimiselle. Asteittain etenevä siirtyminen johtamistehtäviin 
mahdollistaisi uusien ongelmatilanteiden kohtaamisen tuetusti. Samalla esimiestyön haasteita 
voidaan tuetusti pohtia oikeassa kontekstissaan. IT-alan organisaatioiden tulisi ylipäätään siirtyä 
asiapohjaisesta perehdytyksestä kohti avoimempaa keskustelua johtamisen arvoista ja 
esimiestyön identiteettihaasteista. 
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1 JOHDANTO 

 

”Kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle, astuu yrityksissä ruoriin pari-kolmekymmentä vuotta 

entistä johtajaa nuorempi esimies. Kolmikymppisiä johtajia on jo nyt ylimmässä johdossa asti, 

mutta erityisen paljon heitä on lattiatason pomoina. He tekevät pitkää työpäivää ja merkittäviä 

päätöksiä. He ovat vastuussa miljoonabudjeteista ja kymmenistä alaisista. Heitä yhdistää 

kunnianhimo ja ikä, kolmekymmentä ja risat. He ovat tämän päivän johtajia”(Pauliina Pulkkinen, 

Helsingin Sanomat 12.4.2008.) 

 

Nuori esimies on suomalaisessa työelämässä uusi ilmiö. Perinteinen yhteiskuntajärjestys on 

nojannut käytäntöön, jossa vanhemmat osaajat opastavat nuorempia noviiseja. Esimiestehtäviin 

ovat nousseet kokeneet konkarit, joiden ammatti-identiteetin muodostuminen on pohjannut 

pitkään työ- ja elämänkokemukseen. Yhteiskunnan ikärakenteen muutoksen myötä esimiehet ovat 

kuitenkin entistä nuorempia ja heidän työkokemuksensa on vähäistä. Samalla Suomeen on 

syntynyt muiden maiden tavoin uusia dynaamisia aloja, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa ja joista 

puuttuvat ammatillista identiteetin muodostumista tukevat vakauttavat rakenteet kokonaan (ks. 

Kirpal 2004, 199-221).  IT-sektori on hyvä esimerkki tällaisesta dynaamisesta alasta ja tuttu itselleni 

oman työni kautta. Alalla tapaamani nuoret esimiehet ovat tuntuneet kokevan erityisiä haasteita 

esimiesroolinsa kanssa. Tämä omakohtainen havainto on herättänyt mielenkiintoni nuorten 

esimiesten kehittymispolkujen tarkempaan tutkimiseen ja antanut samalla suunnan Pro Gradu-

työlleni.  

 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat IT-alalla olevan muita aloja enemmän työhyvinvoinnin 

ongelmia, jotka johtuvat esimiesten heikoista ihmisjohtamistaidoista (ks. esim. Mäntylä 2006). 

Esimiestyö IT-alalla on erityisen haastavaa, sillä alan nopea muutos luo jatkuvasti uusia 

moraalisesti puhuttavia johtamistilanteita. Työuupumus, tulos- ja aikapaineet sekä monimuotoiset 

alaisten ongelmat haastavat esimiesten ihmisjohtamisosaamisen. Teknologiateollisuuden 

tutkimuksessa arvioitiin, että IT-alan suurin tulevaisuuden osaamistarve tuleekin olemaan ihmisten 

johtamiseen liittyvien taitojen hallitseminen (Meristö, Leppimäki, Laitinen & Tuohimaa 2008,18).  
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Lisäksi Kivistön ja Kalimon (2002) tutkimuksen mukaan yli puolet IT-alan työntekijöistä oli kokenut 

työuupumusta uransa aikana (Mt. 103).  

 

Samalla kun esimiehet painivat päivittäisten haasteiden kanssa, painotetaan organisaatioiden 

johtamiseen kohdistuvassa keskustelussa yhä enemmän esimiestyön eettisten valintojen ja omien 

arvojen tiedostamisen merkitystä. Nuorten esimiesten kohdalla näitä vaatimuksia on kuitenkin 

tarkasteltava erilaisista lähtökohdista käsin. Heidän arvomaailmansa on vasta kehittymässä, mikä 

oletettavasti vaikuttaa heidän valmiuksiinsa käsitellä arvokeskustelua ja soveltaa eettistä 

näkemystä omaan johtamistyöhönsä.  Työpaikkojen järjestämä esimieskoulutus painottuu IT-alalla 

loogiseen tiedon siirtämiseen ja erilaisten henkilöstöjohtamistyökalujen käytön opettamiseen 

(Mäntylä 2006, 47). Paradoksaalisesti esimiesuran hankalimmat tilanteet ovat useimmiten vahvaa 

luovuutta ja ihmisjohtamistaitoja vaativia. IT-alan korkeakouluopinnot eivät suoraan valmista 

insinöörejä esimiestyöhön, vaan kehittävät pääasiallisesti heidän teknisiä valmiuksiaan. 

Organisaatioiden esimieskoulutus ja IT-alan opinnot tuntuvatkin tässä valossa riittämättömiltä 

tarjoamaan esimiehille itsenäisen ajattelun välineitä ihmisjohtamistilanteiden avuksi.  

 

Nuorten esimiesten ihmisjohtamistaitoja ja heidän ammatti-identiteettinsä muodostumista ei ole 

juuri tutkittu sen ajankohtaisuudesta huolimatta. Johtajien identiteettiä laajemmin on kyllä 

tarkasteltu, mutta ikäpohjaista tutkimusta esimiestyöstä on tehty hyvin vähän, lähinnä 

sitoutumisen (mm. Mutala 2008) ja henkilökohtaisten tavoitteiden (mm. Hämäläinen 2008) 

näkökulmasta. Tutkielmani pyrkii antamaan uutta näkökulmaa tutkimukseen erityisesti IT-alan 

piirteiden valossa. Työni on tapaustutkimus IT-alalla toimivasta keskisuuresta organisaatiosta ja se 

on toteutettu haastattelemalla organisaation keskijohdossa toimivia nuoria esimiehiä. 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata näiden nuorten esimiesten ammatillisen identiteetin 

kehittymistä ja esimiesuran alkuvaiheilla kohdattuja ihmisjohtamishaasteita, sekä tunnistaa 

esimiestyöhön liittyvien taitojen oppimispolkuja.  
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2 IT-ALAN PIIRTEITÄ 

 

IT-alan kehittyminen on ollut Suomessa poikkeuksellisen nopeaa 1990-luvun alusta lähtien. Koko 

1990-lukua siivittänyt teknologian murros loi uuden yrityskulttuurin, jossa IT-alan pioneereista 

käytiin tiivistä kilpailua eri työnantajien kesken. Nuoret insinööriopiskelijat otettiin suoraan koulun 

penkiltä töihin, yleensä jo kesken opintojen. 1990-luvun stereotypiaksi nousi kuva menestyvistä 

tietotekniikkayrityksistä, joiden ydinhenkilökunta muodostui nuorista teekkareista 

työskentelemässä vuorokauden ympäri virvoitusjuomatölkkien ja pitsalaatikoiden ympäröimänä. 

Tietotekniikan nopeasta yleistymisestä seurannut työvoimatarve johti 2000-luvun alussa siihen, 

että korkeakoulut kouluttivat alalle vauhdilla uusia insinöörejä, jotka työllistyivät heti 

valmistuttuaan ja etenivät muutaman vuoden kuluttua esimiestehtäviin. Alan nuori keski-ikä oli 

jotain uutta, ja samalla sen erityispiirteet loivat uudenlaisia toimintatapoja ja -kulttuuria IT-alalle. 

Näillä intensiivisillä työskentelytavoilla oli myös toinen synkempi puoli: terveydenhuollon 

ammattilaiset ilmaisivat nopeasti huolensa nuorten IT-ammattilaisten stressioireista, jotka 

pahimmillaan saattoivat johtaa menetettyyn työkykyyn. (Kasvio 2004, 5.) 

 

2000-luvulla IT-alan kasvu tavoitti kärkipisteeseensä. Ylisuurten investointien myötä käynnistyi 

laskusuhdanne, joka johti laajoihin henkilöstövähennyksiin 2000-luvun alussa. 

Harrastuksenomainen työilmapiiri vaihtui tuloksen tekemistä edellyttäväksi työskentelyksi 

muuttuvan markkinatilanteen keskellä. Tietotekniikan ammattilaiset ovat kuitenkin olleet siitä 

onnellisessa asemassa, että tekniikan kehitys on jatkuvasti mennyt eteenpäin ja alan taitajille on 

ollut kysyntää uusien teknologioiden myötä.  (Kasvio 2004, 5-9.)  Työnäkymät ovat Suomessa 

edelleenkin valoisat. Vuonna 2008 IT-alalla työskenteli jo 92 000 ammattilaista (Työ- ja 

elinkeinotoimiston AVO-verkkosivut 18.4.2011). Teknologiateollisuuden tutkimuksen mukaan 

tietotekniikka-alan työvoiman tarpeen arvioidaan kasvavan Suomessa vuoteen 2020 mennessä 70 

% verrattuna vuoteen 2006, kun taas muut perinteiset tekniikan alat (elektroniikka- ja 

sähköteollisuus, kone- ja metalliteollisuus) jäävät kasvutarpeissaan miinukselle. (Meristö ym. 2008, 

20.) 
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IT-alalla työskentelee muihin aloihin verrattuna paljon nuoria työntekijöitä. Vuonna 2010 yli 

puolessa suomalaisista IT-alan yrityksistä pääosa työntekijöistä oli alle 35-vuotiaita miehiä 

(Tietotekniikan liitto Ry, 2011). Yritysten työntekijät työskentelevät usein 

ohjelmistonkehitysprojekteissa, joita toteutetaan asiakastarpeiden mukaan. Työtä kehystävät 

asiakkaiden vaatimat deadlinet ja sopimukset, joiden puitteissa työskennellään useiden 

keskeneräisten projektien parissa. Jatkuva teknologian ja välineiden kehittyminen vaatii toistuvaa 

kouluttautumista. Lähes kaikki IT-yritysten työtehtävät liittyvät yleensä jollain tapaa 

ohjelmistokehitykseen, joko sen suunnitteluun, testaamiseen, koodaukseen tai dokumentointiin. 

ICT-ura aloitetaan yleensä ohjelmistokehittäjän tehtävistä, joihin siirrytään heti valmistumisen 

jälkeen, tai jo opintojen aikana osa-aikaisesti. Suurin osa tekee lopputyönsä tulevan työnantajansa 

kautta ja työnantajat ovatkin usein halukkaita tukemaan opintojen valmistumista. (Heilman 2004, 

123, 210-211.)  

 

IT-sektorilla urapolut kehittyvät usein ilman rajoituksia ja muodollisen hierarkian etenemisväyliä. 

Alalla työskentelevät henkilöt kehittävät mielellään osaamistaan ja huolehtivat siitä, että heidän 

osaamiselleen on tulevaisuudessakin tarvetta. Kompetenssin kasvaessa mahdollistuu siirtyminen 

vaativampiin tehtäviin. Urakehitys pohjautuu osaamisen ja työkokemuksen karttumiselle, ja 

organisaatiot huolehtivat henkilön urapolusta yhteistyössä työntekijän kanssa. Työntekijälle 

annetaan hiljalleen haastavampia työtehtäviä ja hän saa vastuuta isommista osa-alueista. Lopulta 

työntekijän tehtävänimike saattaa muuttua ja hän saa työstään parempaa kompensaatiota.  

Ohjelmistokehittäjän roolin jälkeen henkilölle tarjoutuu yleensä mahdollisuus valita sellainen 

urapolku, joka sopii hänelle parhaiten. Näitä vaihtoehtoja ovat tyypillisesti yleishallinnollinen polku 

tai asiantuntijuuteen pohjautuva polku. Johtoasemaan nouseville henkilöille ei yrityksissä 

puolestaan ole yleensä selkeää etenemisväylää, vaan esimiesasemaan nousemisen jälkeen 

urakehitys toteutuu etenemisen sijaan haastavien työtehtävien, vallan, palkan ja nimikkeen 

muuttamisen myötä. (Heilman 2004, 88, 211-212). Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) näkyvät 

tyypilliset urapolun etenemisvaihtoehdot teknisessä asiantuntijaorganisaatiossa.  
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Kuvio 1. Sipilän (1996) mallin pohjalta suomennettu urapolkumalli (Heilman 2004, 88). 

 

Oili-Helena Ylijoki (1998) on kuvannut tietojenkäsittelyopin opiskelijan mallitarinan osana 

tutkimustaan akateemisista heimokulttuureista. Mallitarina kuvaa havainnollisesti, kuinka 

tyypillisen IT-alan opiskelijan tavoitteena on päästä kovapalkkaiseen tehtävään, johon hän kokee 

vaadittavan rautaista ammattitaitoa ja kovaa osaamista. Tätä osaamista voi opiskelijan mielestä 

hankkia etenkin tekemisen kautta, ei niinkään teoreettisten opintojen avulla. Opiskelijan 

moraalijärjestys pohjautuu yritysmaailman arvostamiin hyveisiin ja arvoihin. Opiskelija pyrkii 

tunnistamaan, millaisia ajattelutapoja ja taitoja yritykset arvostavat ja kehittämään osaamistaan 

niiden mukaiseksi. Hyödyttömältä tuntuvat kurssit voi jättää käymättä, jotta aikaa jää johonkin 

hyödyllisempään. Kirjaviisaus ei ole arvostettua, vaan omakohtainen tekeminen nähdään 

osaamisen pohjana. Lisäksi vauhdin, dynaamisuuden ja nopean kehityksen piirteet nähdään 

hyveellisinä nopeasti muuttuvalla alalla. (Mt. 175.)  IT-alan opiskelijoiden keskuudessa näyttää siis 

syntyvän jo varhaisessa vaiheessa kovaa osaamista arvostava kulttuuri, jossa ihmisjohtamiseen ja 
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vuorovaikutustaitoihin liittyvät pehmeämmät teoriaopinnot jäävät selkeästi vähemmälle. Alalle 

työllistyvistä opiskelijoista suuri osa tulee kuitenkin toimimaan tulevaisuudessa esimies- ja 

johtotehtävissä.  IT-alan nuoret esimiehet joutuvat kohtamaan ihmisjohtamistilanteita vähin eväin, 

sillä insinöörikoulutus ei sisällä juurikaan johtajuusopintoja. STTK:n tutkimuksen (2008) mukaan 

tietoalojen esimiehillä on alaisten arvioiden mukaan erityinen kehittymistarve etenkin 

oikeudenmukaisuudessa, palautteen antamisessa ja vuorovaikutustaidoissa. Tutkimuksessa 

todetaan nuorten johtajien kohtaavan eettisiä haasteita työssään enemmän vanhempiin johtajiin 

nähden. Lähteenkorvan (2010) mukaan kysymys voi olla esimiesten kokemattomuudesta tai siitä, 

että eettiset asiat ovat entistä enemmän esillä myös julkisessa keskustelussa (Mt.24).  

 

IT-alalle suuntautunut ihmisjohtamisen tutkimus on melko hajanainen alue ja aiheeseen 

keskittyneitä tutkimuksia on tehty vain muutamia eri konteksteista käsin.  Tarja Vanne (2004) on 

tutkinut väitöskirjatyössään tietoalan esimiestyön kehittämistä työnohjauksen avulla. Vanteen 

tutkimuksen mukaan esimiesten suurimpia haasteita olivat ajankäytön ongelmat, asiantuntijoiden 

johtaminen ja vuorovaikutusongelmat. Jälkimmäiset painottuivat erityisesti 

ihmisjohtamistilanteisiin, kuten hankalien alaisten kanssa työskentelemiseen, erilaisuuden 

sietämiseen ja kiusaamistapauksiin. Yksi selkeä haaste oli Vanteen mukaan myös omien tunteiden 

käsittely. (Mt. 74-85.) Muita IT-alan johtamiseen keskittyneitä tutkimuksia ovat tehneet Timo 

Kultanen (2009), keskittyen psykologispainotteisen esimiesvalmennuksen keinoihin johtajuuden 

kehittämisen keinona, ja Pirjo Hämäläinen (2004), joka tarkasteli lisensiaatintutkimuksessaan IT-

alan nuorten työntekijöiden työuupumustarinoita työterveysnäkökulmasta käsin. Hämäläisen 

tutkimuksessa kuormittavimmiksi tekijöiksi tunnistettiin työn määrällinen ja laadullinen 

ylikuormitus, organisaatiomuutokset ja työyhteisöön sekä esimiestoimintaan liittyvät ongelmat. 

 

Omaa tutkimusaihettani lähellä on Suvi Mäntylän (2006) Työsuojelulaitokselle toteuttama 

tutkimus IT-alan henkilöstöhallinnon haasteista.  Suurimmaksi kehittämisen tarpeeksi 

tutkimuksessa paljastui IT-alalla esimiestyön laatu. Tuloksissa korostuivat negatiivisina tekijöinä 

myös esimiesten etäisyys alaisten arjesta, keskustelemattomuus ja organisoinnin puute. Muihin 

aloihin verrattuna suurimmat puutteet olivat alaisten tunteista välittämisessä, työntekijöiden 

tukemisessa ja palautteen antamisessa.  Mäntylän tutkimus pohjautui henkilöstön edustajien 
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(luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut) ja työnantajan edustajien näkemyksiin esimiestyöstä. 

Omassa tutkimuksessani lähtökohtana ovat esimiesten omat kertomukset ammatti-

identiteettiinsä ja ihmisjohtamistaitoihinsa vaikuttaneista tekijöistä. Pyrin löytämään heidän 

omista kokemuksistaan sellaisia merkityksellisiä seikkoja, jotka ovat kohdeorganisaationi 

muodostamassa ympäristössä näyttäytyneet kehitystä tukevina tekijöinä. Samalla toivon myös 

osin vastaavani Mäntylän jatkotutkimusehdotukseen, jonka mukaan on syytä selvittää, miksi 

ihmisten johtaminen IT-alalla on puutteellista ja mitä sen kehittämiseksi olisi tehtävissä. (Mt. 92.)  

 

Toinen omaa aihettani läheltä sivuava tutkimus on Pia Heilmanin (2004) selvitys IT- ja 

paperipäälliköiden uralla etenemisestä ja täydennyskoulutustarpeista. Tutkimuksessa pyrittiin 

tunnistamaan näiden alojen asettamia osaamisvaatimuksia yritysten keskijohdolle ja niissä 

esiintyvien koulutustarpeiden syntylähteitä. Heilman tarkasteli esimiesten uraa Scheinin (1990) 

ura-ankkureiden näkökulmasta. Hän tunnisti päälliköille kolme erilaista urapolkua: 

yleishallinnollinen, asiantuntija- ja projektiura. Kuhunkin polkuun liittyi Heilmanin mukaan erilaisia 

koulutustarpeita. Asiantuntijauralla tarvittiin ensisijaisesti tekniseen substanssiin liittyvää 

koulutusta, kun taas yleishallintoon suuntautuvia kiinnostivat henkilöstö- ja taloushallintoon sekä 

liikkeenjohtoon liittyvät koulutukset. Yleishallinnon henkilöt näyttivät kuitenkin kaipaavan välillä 

takaisin asiantuntijatyöhön vähäisen johtamiskompetenssin kokemuksen vuoksi. 

Projektipäälliköiden uralla kaivattiin projekteihin liittyvää henkilöstö- ja talousosaamista ja samalla 

myös projektihallinnan ja - suunnittelun osaamista. (Heilman, 2004.) Oman tutkimukseni 

kohdeorganisaatiossa esimiesvastuu on nimellisesti ja konkreettisesti projektipäälliköillä, joten 

heidän roolinsa on sekoitus Heilmanin yleishallinnollisen ja projektinjohtamisen polkuja.  
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3 AMMATILLINEN IDENTITEETTI 

 

3.1 Ammatillinen identiteetti käsitteenä 

 

Ammatillisen identiteetin käsite on ollut vahvasti riippuvainen aikakaudesta ja organisaatioiden 

tarjoamista puitteista, sillä teknologian kehitys ja työn organisointitapojen muutos ovat molemmat 

muuttaneet ammatillisen identiteetin luonnetta.  Käsityömäisen tuotantotavan aikakautena 

ammatillinen identiteetti rakentui sitä mukaa, kun oppipojalle tarjottiin mahdollisuuksia samaistua 

sosiaaliluokkaan ja ammattiin. Samaistumisen kautta puolestaan mahdollistui vakiintuneiden 

traditioiden omaksuminen ja noudattaminen. Teollistumisen myötä formaalin koulutusjärjestelmän 

merkitys työn oppimiselle kasvoi ja ammatillista identiteettiä määritti yhä enemmän tekninen 

osaaminen ja valmiiden suoritustapojen oppiminen.  Jälkiteolliseen aikaan siirryttäessä teollisen 

ajan ohjausmallit kyseenalaistettiin ja organisaatioiden ymmärrettiin koostuvan monimutkaisista 

verkostoista, joita ohjaamaan tarvitaan hajautettua päätöksentekoa, joustavuutta ja 

epävarmuuden sietokykyä.  Jälkiteollisella aikakaudellakin identiteetin tutkimuksessa on edelleen 

ollut piirteitä eri aikakausien suuntauksista. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 29-31.)  

 

1990-luvun lopusta lähtien identiteetin muodostumisen käsite on muokkaantunut kohti 

postmodernimpaa käsitystä. Postmodernin aikakauden aikana identiteetti on tutkimuksissa nähty 

usein pirstoutuneena ja jatkuvassa muutoksessa olevana.  Tämä johtaa minän haurastumiseen ja 

toimimiseen ahdistuneena keinotodellisuudessa, jota media ja markkinat luovat. (Eteläpelto & 

Vähäsantanen 2006, 31). Identiteetti on Eteläpellon, Collinin ja Saarisen (2007) mukaan jatkuvaa 

minän uudelleenneuvottelemista, joka rakentuu vuorovaikutuksessa eri kokemusten, tilanteiden ja 

ihmisten kanssa. Nyky-yhteiskunnan korostamat vaatimukset moniammatillisuudesta, jaetusta 

asiantuntijuudesta ja jatkuvasta uusiutumisesta kyseenalaistavat helposti pysyvän identiteetin 

merkityksen. (Mt. 101-103.) Oman osaamisen näkyväksi tekeminen edellyttää oman osaamisen 

tunnistamista ja arviointia, mikä ei onnistu ilman tietoisuutta omasta ammatillisesta identiteetistä. 

Samalla pätkätyöt ja yhä lyhyempikestoinen sitoutuminen samaan työnantajaan asettavat omat 

haasteensa ammatillisen identiteetin rakentumiselle. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 29-31.)   
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Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006) mukaan ammatillinen identiteetti kuvastaa ihmisen käsitystä 

itsestään suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä sitä, millaiseksi ihminen työssään ja 

ammatissaan haluaa tulla. Tämä käsitys muodostuu henkilölle hänen elämänhistoriansa kautta ja 

siihen liittyvät myös käsitykset siitä, mihin ihminen kokee samaistuvansa ja kuuluvansa, sekä mihin 

hän ammatissaan sitoutuu. (Mt. 26.) Stenström (1993) kuvaa ammatillista identiteettiä oman 

ammatin vaatimien taitojen ja vastuun tunnistamiseksi.  Henkilö pyrkii kehittymään työssä 

vaadittavissa taidoissa ja samaistumaan oman ammattiryhmän normeihin ja etiikkaan.  

Ammatillisen identiteetin kehittyminen edellyttää, että henkilöllä on aikaa pohtia omien kykyjensä 

vahvuuksia ja heikkouksia.  (Mt. 38, 42-43.) 

 

Heikkinen (1999) tarkastelee identiteettiä persoonallisen ja kollektiivisen vuoropuheluna.  

Persoonallinen identiteetti kuvaa henkilön elämäntarinaa, jolla pyritään vastaamaan kysymyksiin 

kuka olen ja mistä tulen sekä minne menen ja mihin kuulun. Ihminen koostaa vastauksia näihin 

kysymyksiin narratiivisessa muodossa ja suhteuttaa uusia kokemuksiaan aikaisempiin elämänsä 

tapahtumiin. Näin tarina muuttuu eletyn elämän myötä.  Ihminen jäsentää tarinaansa erilaisten 

representaatioiden välityksellä, kertomalla itselleen ja muille omasta elämästään erilaisin 

selonteoin ja tarinoin. Samalla hän pyrkii muodostamaan ehjää kokonaiskäsitystä. Persoonallisen 

identiteetin lisäksi ihminen kokee myös kollektiivista identiteettiä, joka persoonallisen tavoin 

rakentuu representaatioiden välityksellä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset myytit ja kulttuuriset 

kertomukset. Kollektiivinen identiteetti vastaa kysymyksiin keitä me olemme ja millaisiin arvoihin 

elämänmuotomme perustuu. (Mt. 276- 284.) 

 

Nykyään kasvatustieteellinen tutkimus kohdistaa ammatillisen identiteetin tutkimuksessa 

mielenkiintonsa erityisesti yhteisöllisen ja yksilöllisen väliseen suhteeseen. Kasvatustieteellisestä 

näkökulmasta sosiokulttuuristen ajattelu- ja suhtautumistapojen merkitys oppimistilanteille on 

erityisen kiinnostavaa. Identiteetti tulkitaan ihmisten tekemänä, jatkuvasti rakentuvana ja ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa muokkautuvana ilmiönä, mikä käynnistyy osallistumalla eri 

yhteisöihin. Osallistumisen katsotaan olevan tietojen ja taitojen hankkimisen ohella myös 

sosiaalinen ja emotionaalinen tapahtuma, jossa yksilön osallisuus kasvaa hänen siirtyessään 

yhteisön täysvaltaiseksi jäseneksi. Jos yhteisön osallistuminen jatkuvasti torjutaan, se saattaa 
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johtaa marginalisoitumiseen ja haitata yksilön tunne-elämää ja itsetuntemusta. (Eteläpelto ym. 

2007, 100-101.) Yhteisöjen merkitystä tarkastellaan laajemmin seuraavassa luvussa.  

 

3.2 Yhteisöt identiteetin muokkaajina 

 

Etienne Wenger (1998) on kuvannut sosiaalisen oppimisen teoriassaan sosiaalisen osallistumisen 

merkitystä oppimiselle. Oppiminen tapahtuu Wengerin mukaan osallistumalla käytännön 

yhteisöihin (Communities of practice), joissa rakennetaan myös identiteettiä. Käytännön yhteisöjä 

muodostuu yhteisten tavoitteiden ympärille eri ympäristöissä. Niiden avulla ihmiset pyrkivät 

löytämään innovatiivisia ratkaisuja toimintaympäristön vaatimuksiin ja ongelmatilanteisiin 

vastaamiseksi. (Mt. 2-6.) Yhteisön jäseniä yhdistää kiinnostus johonkin tiettyyn aiheeseen ja siihen 

liittyy jatkuva asiantuntemuksen syventäminen ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. 

Lisäksi yhteisöt auttavat selviytymään ulkopuolelta tulevien vaatimusten suhteen muodostamalla 

niihin vastaamiseksi omia toimintatapoja ja niitä tukevaa toimintakulttuuria. Käytännön yhteisöt 

ovat usein epämuodollisia ja niitä pitää kasassa yksilöiden kiinnostus samaa päämäärää kohtaan.  

Ne voivat syntyä esimerkiksi asiatuntijoiden spontaaneista keskusteluista, joissa pyritään 

löytämään ratkaisu johonkin ongelmaan. Sopivan keskustelukumppanin löytyessä asiaa lähdetään 

yhdessä kehittelemään ja voidaan ottaa muitakin kiinnostuneita mukaan. (Jäntti 2003, 50-51.) 

Käytännön yhteisöksi ei voida kutsua mitä tahansa ryhmää, eikä työpaikalla organisatorisesti 

muodostettu ryhmä välttämättä täytä käytännön yhteisön kriteereitä. Käytännön yhteisöjen 

tyypillisiä piirteitä ovat tiivistettynä seuraavat tekijät (Wenger 1998, 125; Hakkarainen 2000, 89):  

 Pitkäaikaiset ja vastavuoroiset suhteet, joiden sisällä määritellään myös osallistujien omia 

identiteettejä 

 Yhteiset toimintatavat 

 Tiedon nopea leviäminen 

 Ongelmien nopea tunnistaminen 

 Yhteinen käsitys jäsenistä sekä heidän vahvuuksistaan ja heikkouksistaan 

 Yhteiset, toimintaa ohjaavat työvälineet ja artefaktit 

 Yhteiset kielenkäyttö- ja vuorovaikutustyylit 

 Yhteinen, tietystä näkökulmasta maailmaa tarkasteleva diskurssi 
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Ihmiset kuuluvat erilaisiin käytännön ryhmiin harrastusten, perhesuhteiden, koulutuksen ja työn 

kautta.  Näillä kaikilla on merkitystä elämämme rakentumiselle tietynlaiseksi. (Wenger 1998, 2.) 

Wenger erottaa käytännön yhteisöjen muodostumisen edellytykseksi kolme oleellista tekijää: 

yhteisen hankkeen, molemminpuolisen sitoutumisen ja jaetun toiminnan välineistön (kuvio 2).  

 

 

Kuvio 2. Käytäntöjen ulottuvuudet Wengeriä mukaillen (Mt. 1998). 

 

Käytännön yhteisön jäsenet työskentelevät jonkun yhteisen hankkeen eteen ja ovat valmiita 

ottamaan vastuuta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hanke määritellään kollektiivisesti 

osallistujista käsin ja prosessin sisältämin neuvotteluin pyritään vastaamaan kulloinkin vallitsevaan 

tilanteeseen. Lisäksi yhteisön muodostuminen edellyttää molemminpuolista sitoutumista, jolloin 

asetettuja tavoitteita pyritään saavuttamaan yhteistyössä toisten ryhmäläisten kanssa. Tämä 

yhteistyö ei välttämättä edellytä kasvottaista vuorovaikutusta, vaan tiedon vaihtaminen nousee 

siinä oleelliseksi tekijäksi. Yhteisön ei myöskään tarvitse olla homogeeninen, vaan jäsenet sitoo 

yhteen tietty jaettu päämäärä, jonka eteen ollaan valmiita työskentelemään. Kolmas oleellinen 

elementti on jaettu toiminnan välineistö, joka muodostuu erilaisista tarinoista, työvälineistä ja 
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käsitteistä. Se kuvastaa myös yhteisön historiaa, joka on syntynyt yhteisen sitoutumisen myötä. 

(Mt. 73-84.) 

 

Käytännön yhteisöt ovat olemassa olevaa sosiaalisen elämän todellisuutta, joissa tapahtuu erilaisia 

prosesseja, kuten neuvottelemista, oppimista, merkitystenantoa ja identiteetin muodostumista. 

Jäsenet neuvottelevat käytännön yhteisöissä kokemustensa merkityksistä ja pyrkivät antamaan 

omista lähtökohdistaan käsin niille mielekkäitä tulkintoja. Käytäntöjen kautta jäsenet voivat kokea 

tekemisensä ja sitoutumisensa merkitykselliseksi. Näistä käytäntöjen merkityksistä neuvotellaan 

yhteisöissä jatkuvasti. Historiallisesti muodostuneita merkityksiä pyritään muun muassa 

laajentamaan, uudelleen ohjaamaan, syrjäyttämään tai tulkitsemaan uudelleen ryhmän kesken. 

(Mt. 51-52, 133.)  

 

Wenger painottaa identiteetin muodostuvan käytännön yhteisöissä tapahtuvan toiminnan kautta 

identifikaation ja neuvotteluiden vuoropuheluna. Identifikaatiossa ihmiset samaistuvat ryhmään 

sekä osallistumisen, että välineellistämisen kautta.  Ryhmän olemassa oleviin jäseniin pyritään 

samaistumaan pyrkimällä tulkitsemaan, keiden jäsenten kokemukset määrittävät eniten ryhmän 

olemassaoloa. Samalla tunnistetaan myös samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kategorioiden, 

roolien tai kuvausten myötä ja erilaisten ryhmän muodostamien välineiden kautta. 

Identifikaatioprosessin avulla ihminen määrittelee ja omaksuu ne asiat, jotka ryhmälle näyttävät 

olevan merkityksellisiä, mutta ei vielä osallistu näiden merkitysten neuvotteluun. Pelkkä 

identifikaatio ei kuitenkaan riitä, vaan identiteetin muodostuminen vaatii myös neuvottelua. 

Neuvottelu tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa, ottaa vastuuta ja muokata niitä merkityksiä, jotka 

määritellään sosiaalisen kanssakäymisen myötä tärkeiksi. Merkityksiä pystytään neuvottelun 

avulla soveltamaan uusissa olosuhteissa. Lisäksi neuvotteleminen auttaa toimimaan yhteistyössä 

ja sen avulla tapahtumille voidaan antaa järkeviä selityksiä. Sen kautta voidaan myös puolustaa 

jäsenyyttä ryhmässä. Identiteetin muokkaantuminen on siis samalla kuulumista johonkin ryhmään 

ja neuvottelemista ryhmään liittyvistä merkityksistä. Identifikaatio voi olla positiivista tai 

negatiivista, jolloin henkilö joko otetaan yhteisöön sisälle tai suljetaan sen ulkopuolelle. (Mt. 188-

197.)  
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Käytännön yhteisöissä käytävä neuvottelu muodostuu Wengerin mukaan kahdesta prosessista, 

osallistumisesta ja esineellistämisestä, jotka tukevat toinen toisiaan. Osallistuminen viittaa 

osanottamisen prosessiin ja myös niihin osallistujien välisiin suhteisiin, jotka heijastavat kyseistä 

prosessia. Se on sekä sosiaalinen että yksilöllinen monimutkainen prosessi, joka yhdistää 

tekemistä, ajattelua, puhumista, tuntemista ja kuulumista johonkin. Se on kokonaisvaltaista ja 

yhdistää näin koko persoonamme sisältäen ruumiillisuutemme, mielemme, tunteemme ja 

sosiaaliset suhteemme. Osallistuminen sosiaalisiin yhteisöihin muuttaa kokemustamme, mutta 

myös yhteisöä. Siinä tapahtuva vuorovaikutus tuottaa esineellistymisen välineitä, kuten erilaisia 

toiminnan tapoja ja artefakteja. Esineellistämisen kautta yhteisön kokemukset muuttuvat 

kommunikoitavaksi ja tulevat käytäntöön.  Abstrakteista asioista tuotetaan kokemuksiemme 

pohjalta objekteja, joiden avulla neuvottelut helpottuvat. Näin ne muodostuvat konkreettiseksi 

toimintaa ohjaavaksi välineeksi. Osa välineistä saattaa tulla ulkopuolelta valmiiksi annettuina. 

Tällöin yhteisön täytyy sovittaa ne omaan kulttuurinsa, jotta ne muodostuvat toimintaa ohjaaviksi 

välineiksi. (Mt. 55-70.) 

 

Hakkarainen (2000) tuo esiin, että esineellistymisen ja osallistumisen välisen suhteen on oltava 

tasapainossa, tai muuten oppiminen vaikeutuu.  Hän käyttää esimerkkinä koulun 

oppimistilannetta, jota säätelee oppikirja ja siihen liittyvä työkirja. Tällaisessa opetustilanteessa 

oppilaalle jää hyvin vähän tilaa yksilöllisen suhteen luomiseksi opittavaan kohteeseen, eikä 

jaetuille kokemuksille tai vastavuoroisten merkitysten neuvottelemiselle jää tilaa. Näin kenenkään 

oma ääni ja siinä piilevät merkitykset eivät pääse esiin ja se vaikuttaa oppimisen tasoon 

heikentävästi. (Mt. 91.) Vastaavanlaisia tilanteita työelämässä ovat esimerkiksi ulkopuolelta 

tiukkaan määritellyt käyttäytymissäännöt tai prosessikuvaukset, joiden mukaan esimiesten täytyy 

työssään toimia. Jos organisaatiokulttuuri ei anna näissä joustovaraa, tapahtuu oletettavasti 

vastaavanlainen osaamisen edistämistä heikentävä prosessi, jossa uusille näkemyksille tai asioista 

neuvottelemiselle ei ole tilaa. Tämä esineellistäminen voi itsessään synnyttää uusia käytännön 

yhteisöjä, jotka pyrkivät kehittämään luovia tapoja selviytyä haasteista. Yhteisöjen tavat voivat olla 

näkymättömissä organisaation johdolta, mutta toimivat silti todellisuudessa toiminnan ohjaajina.  
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3.3 Eettinen ajattelu ja arvojen merkitys 

 

Arvojen muokkaantuminen on kaiken kaikkiaan pitkäkestoinen ja jatkuva prosessi, johon 

vaikuttavat sekä kotona, työpaikalla että vapaa-ajalla koetut tilanteet. Henkilö muodostaa omaa 

maailmankuvaansa, joka rakentuu yksilöllisesti elämänhistorian aikana kertyneistä kokemuksista ja 

käsityksistä. Omaa arvopohjaa saattaa olla vaikea tunnistaa, mutta tutkimisen, kuuntelun ja 

harjoittamisen avulla niiden löytäminen on mahdollista. Itsetuntemuksen kehittymisen myötä 

oman arvomaailman ymmärtäminen selkeytyy. (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003, 34, 44.) 

Arvoja tarkastellessa voidaan Juujärven, Myyryn ja Pesson (2007) mukaan puhua myös eettisestä 

herkkyydestä, joka koostuu ihmisten erityispiirteiden, tarpeiden ja oikeuksien ja velvollisuuksien 

tunnistamisesta. Siihen liittyvät läheisesti empaattisuus ja asioiden näkeminen toisen ihmisen 

näkökulmasta. Kun puhutaan eettisestä herkkyydestä, mietitään oman toiminnan suhdetta ja 

seurauksia toisten hyvinvointiin. Tällainen pohdinta sisältää omien tunteiden ja asenteiden 

tunnistamista ja niiden reflektointia. (Mt. 12, 21-23.) 

 

Eettinen herkkyys on tilannesidonnaista ja tilanteen tuttuus vaikuttaa usein siihen, miten syvälle 

moraalisen puolen pohdinnassa henkilö voi tilanteen puitteissa edetä. Nuori esimies kohtaa 

ihmisjohtamistyössään uusia tilanteita jatkuvasti ja niiden käsitteleminen saattaa tuntua 

hankalalta eettisestä näkökulmasta. Samantyyppisten tilanteiden toistuessa huomataan jo 

tehtyjen ratkaisujen toimivan uudestaan samanlaisiin tilanteisiin ja niistä muodostuu helposti 

tietynlaisia eettisiä rutiineja, joita henkilö automaattisesti noudattaa, välttäen liiallisen 

kuormittumisen tilanteissa. Jos ihminen uskoo pystyvänsä hallitsemaan tunnelatautuneita 

tilanteita, on todennäköisempää, että hän myös puuttuu niihin, eikä sulje silmiään niiltä. 

Pystyvyyden tunne syntyy vuorovaikutuksessa ympäristön ja persoonallisuuden välillä. Omassa 

historiassamme tapahtuneet onnistumiset ja epäonnistumiset määrittelevät halukkuuttamme 

kohdata vastaavia tilanteita. Nuorten esimiesten kohtaamat epäonnistumisen kokemukset 

saattavat vaikuttaa tulevien tilanteiden pystyvyyden tunteeseen ja johtaa jopa niiden välttelyyn.  

Ihminen voi olla hyvä tunnistamaan eettisiä vihjeitä eri tilanteissa, mutta hänen kykynsä niiden 

ratkaisemiseen voivat olla puutteelliset. (Mt. 149, 251-253.) 
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4 TYÖSSÄ OPPIMINEN 

 

4.1 Työssä oppimisen näkökulmia 

 

Argyris ja Schön (1996) kuvaavat työssä oppimisen prosessia yksikehäisenä ja kaksikehäisenä 

oppimisena. Yksikehäisessä oppimisessa tavoitellaan työn tehokkuuden lisäämistä välineellisin 

keinoin ja sitä toteutetaan yleisesti organisaatioissa. Oppimisella tavoitellaan virheiden 

tunnistamista ja korjaamista, eikä se vaadi vallitsevien arvojen tai toimintaa ohjaavien teorioiden 

muuttamista.  Syvemmän oppimisen saavuttamiseksi tarvitaan kaksikehäistä oppimista, jolloin 

organisaatiossa vallitsevia syvärakenteita ja arvoja voidaan kyseenalaistaa ja muuttaa.  Samalla 

toiminnan säännöt ja ehdot kehittyvät. (Mt. 20–29.) Argyris ja Schön näkevät oppimisen yksilöiden 

suorittamana ongelmanratkaisuna, jota rajoittavat olosuhteet. Yksilöiden kehittymistä ja 

oppimista ohjaa vuorovaikutus, jota syntyy organisationaalisten tilanteiden ja ammatillisten 

käytäntöjen kautta. Yksilöillä on omat kognitiiviset karttansa, jotka sisältävät ajattelua ja toimintaa 

koskevia oletuksia, sääntöjä, käsityksiä ja malleja. Ihmiset voivat sanoa toimivansa tietyn mallin 

mukaisesti, mutta eivät välttämättä noudata sitä, vaan toimivat näiden karttojensa mukaisesti.  

Myös organisaatiossa toimimisesta muodostuu yksilöiden mieleen tietty kartta, joka toimii 

organisationaalisen oppimisen välineenä. Näiden karttojen muuttamiseen kaksikehäinen 

oppiminen tähtää. (Argyris & Schön 1996, 20-29; Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 100-102.) 

  

Nonaka ja Takeuchi (1995) näkevät työyhteisön oppimisen organisationaalisen tiedon 

muodostuksen prosessina, jossa osaamiseen, kulttuuriin ja yhteistoimintaan sisältyvää hiljaista 

tietoa muutetaan näkyväksi. Näkyvä ja hiljainen tieto kietoutuvat dynaamisessa tiedonluomisen 

mallissa yhteen. Prosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa yksilöiden tai ryhmien välillä ja johtaa 

lopulta oppimiseen.  Nonaka ja Takeuchi jakavat tiedonmuodostamisen prosessin neljään eri 

vaiheeseen: sosialisaatioon, ulkoistamiseen, yhdistämiseen ja sisäistämiseen. Sosialisaatiossa 

hiljainen tieto siirtyy henkilöltä toiselle.  Yhteiset kokemukset ovat hiljaisen tiedon siirtymisen 

kannalta merkittäviä, sillä hiljainen tieto on sidottu aina johonkin tiettyyn konktekstiin.  

Ulkoistamisessa hiljainen tieto muutetaan näkyväksi ja käsitteellistetään, jolloin tiedon ilmaisu 

organisaation muille jäsenille mahdollistuu. Tiedon yhdistämisessä uutta tietoa täydennetään ja 

yhdistellään. Muodostettuja käsitteitä pyritään systemoimaan koko organisaation käyttöön 
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esimerkiksi erilaisten kokousten, muistioiden ja dokumenttien kautta.  Sisäistämisvaiheessa uutta 

tietoa pyritään soveltamaan käytännön työhön, jolloin näkyvä tieto yhdistyy hiljaiseen. Tästä 

syntyy uutta tietotaitoa, ja tiedonmuodostamisen prosessi voi alkaa alusta.  Yksilölliset 

kokemukset mahdollistavat yhteisen kokemusten vaihdon ja reflektoinnin, jolloin yksilöt voivat 

oppia sekä omista, että muiden kokemuksista. Tällainen yhteinen oppiminen nopeuttaa uusien 

asioiden oppimista. (Mt. 61-70.) 

 

Työssä oppimisen tutkimuksessa on painotettu viime aikoina yhä enemmän 

kontekstisidonnaisuutta (Vaherva 1999, 160).  Suomessa erityisesti Poikela (1999) on korostanut 

työssä oppimisen kontekstia, jota voidaan tarkastella palautteesta, arvioinnista ja 

evaluointitiedosta oppimisen kautta. Niitä kaikkia sitoo yhteen reflektointi, joka lopulta 

mahdollistaa opppimisen.  Palautteesta oppimiseen liittyy asteittain eteneviä vaiheita. 

Aloittaessaan uudessa työssään henkilö joutuu sovittamaan aikaisemman ammatillisen 

osaamisessa uuteen noviisiasemaan. Aiempi kokemus joko hankaloittaa tai helpottaa uudessa 

työssä suoriutumista. Työtehtävistä saadaan palautetta, jota hyödynnetään oman työn 

opettelussa ja organisoinnissa. Työssä oppimista tapahtuu sekä ammatillisen kehittymisen että 

työn hallinnan suhteen. Yksilöt hyödyntävät saamaansa palautetta eri tavoin riippuen 

toimintaorientaatiostaan ja yksilölliset erot alkavat vähitellen näkyä.  

Arvioinnista oppiminen tapahtuu palautetiedon jakamisen, käsittelyn ja muuntamisen kautta. 

Tämä edellyttää työyhteisöltä jatkuvaa toiminnan ja tulosten arviointia. Yhteisen työn konteksti 

näyttäytyy kuitenkin erilaisina eri työntekijätasoille, sillä hierarkiatasoilla ymmärretään 

organisationaalista todellisuutta eri tavoin. Johtoasemassa toimivat saattavat toimia tilanteissa 

yksilöllisen työn kontekstin perusteella, kun taas työntekijät pyrkivät toimimaan yhteisen työn 

kontekstin pohjalta. Tällöin johtaja voi kokea saamansa palautteen persoonaa arvostelevaksi 

yhteisten työprosessien arvioinnin sijasta, mikä puolestaan johtaa johtamistapoihin liittyvän 

keskustelun tyrehtymiseen. Työntekijät puolestaan näkevät johdon helposti valtajärjestelmän 

edustajina. Työntekijöiden on vaikea jakaa ja arvioida avoimesti saamaansa palautetta, koska 

valtajärjestelmän kontrolloinnin tunne on niin vahva. Tulkintaerojen takia oppimista tapahtuu vain 

yksilöllisessä työn kontekstissa, eikä yhteistä oppimista koko organisaation kesken tapahdu 

helposti. Vaikka yhteinen oppiminen jää vähäiseksi, tapahtuu organisaatioissa kuitenkin 
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muunlaista oppimista. Oppimista tapahtuu enimmäkseen epävirallisissa, itsestään organisoituvissa 

yhteisöissä, joissa vallitsevat henkilöiden väliset suhteet, henkilökemiat ja valtapelit. 

 

Projektiryhmät kykenevät tuottamaan itse arviointitietoa, jonka kautta tiimin jäsenet voivat 

kehittyä. Tämä edellyttää organisaation kulttuurisen rakenteen ja informaatio- sekä 

kommunikointijärjestelmien toimivuutta. Evaluoinnista oppimisessa organisaation ulkoisten 

toimintaverkostojen ja institutionaalisissa rakenteissa toimimisen pohjalta tuotetaan ja jaetaan 

arviointitietoa. Näissä verkostoissa ja rakenteissa vallitsevat asiakasprosessit sekä valtasuhteet 

sisältävät tietoa, jota on välttämätöntä oppia lukemaan ja hyödyntämään. Tilanteisiin ja 

prosesseihin liittyy tarkoituksia, taustoja ja merkityksiä, joista ammennettua tietoa voidaan 

hyödyntää oman toiminnan ohjaamiseksi. Tässä prosessissa kehittyminen edellyttää 

työntekijöiden osallistamista ja yksilön ja työyhteisön oppimis- ja kehitysprosessien 

hyödyntämistä. Evaluointitiedon hyödyntäminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä vain osa 

työyhteisön jäsenistä on tekemisissä sen välittömän tuottamisen kanssa. (Poikela 1999, 211-214; 

Järvinen, Koivisto & Poikela, 2000, 118-131.) 

 

Myös Marsick ja Watkins (1990) toteavat työpaikan oppimisen olevan riippuvaista siitä 

konktestista, jossa kokemukset tapahtuvat. Etenkin sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa 

oppimista määrittelee pitkälti ympäristö. Marsick ja Watkins näkevät oppimisen satunnaisena ja 

informaalina prosessina.  Informaali oppiminen on kokemusperäistä ja yleensä tiedostettua, kun 

taas satunnaisoppiminen tapahtuu tiedostamatta ja tahattomasti. Työelämässä tapahtuu 

kumpaakin oppimista työnantajan toiminnasta ja tavoitteista huolimatta.  Oman luovuuden, 

reflektiokyvyn ja aktiivisuutensa kautta oppija paneutuu tehtäviin ja ongelmiin, mikä johtaa lopulta 

tiedostettuun oppimiseen tai prosessin sivutuotteena satunnaisoppimiseen. Kokemuksista 

oppiminen ei voi kuitenkaan koskaan tapahtua ilman kahta elementtiä: toimintaa ja reflektointia.  

Toiminta on mukana molemmissa oppimisen tavoissa, mutta informaalissa oppimisessa mukaan 

tulee myös reflektointi. Informaalia oppimista tapahtuu silloin, kun ihminen pyrkii kriittisesti 

analysoimaan omaa toimintaansa ja epäonnistumisten syitä tavoitteenaan oppia näistä.  Marsick 

ja Watkins korostavat, että myös satunnaisoppimisessa tulisi kiinnittää huomiota oppimisen 
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sisältöön ja pyrkiä reflektoimaan tätä oppimismuotoon liittyvää prosessia tulevien virheiden 

välttämiseksi. (Mt. 287-288, 290, 298.)    

 

Marsickin ja Watkinsinkin painottama reflektiivinen näkökulma esiintyy työssä oppimisen 

teorioissa usein. Koska reflektoinnin merkitys oppimiselle on kasvatustieteellisestä näkökulmasta 

erityisen mielenkiintoinen, tarkastelen aihetta laajemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

4.2 Reflektoinnin merkitys työssä oppimiselle  

 

Reflektiivisyyttä voidaan kuvata oman ammatillisen toiminnan tarkasteluna eri näkökulmista ja 

toiminnan kehittämisenä tämän tarkastelutyön pohjalta. Tarkastelun kohteena voivat olla 

esimerkiksi työ itsessään, oma suhde työhön, oma toiminta työympäristössä tai ammatillinen 

kehittyminen. Myös vuorovaikutus, sosiaalinen havaitseminen ja tapahtumille annetut merkitykset 

voivat olla reflektoinnin kohteena. Vuorovaikutuksessa reflektiivisyys on kykyä tunnistaa, 

havainnoida ja ilmaista omia ja toisten ihmisten sisäisiä tiloja. Vuorovaikutustilanteet 

mahdollistavat usein reflektion käynnistymisen, koska toisen tapa ilmaista itseään synnyttää 

vastapuolessa ajatuksia ja mielipiteitä. Reflektiivinen vuorovaikutustilanteesta tulee silloin, kun 

toinen osapuoli tunnistaa toisen sisäisen tilan merkityksiä oman tietonsa pohjalta. 

Vuorovaikutuksessa koetut mielikuvat toisesta ja itsestä nousevat reflektoinnin kohteeksi, jolloin 

omaa minuutta ja toimintaa pystyy tarkastelemaan. (Tiuraniemi 2002, 2.)  

 

Seibertin (1996) mukaan reflektio on mentaalinen keino koota ja jäsentää kokemuksia. 

Prosessoinnin kautta kokemuksille annetaan merkityksiä, joiden pohjalta lopulta toimitaan. 

Reflektointi on siis tietoisen tarkastelun prosessi, jossa ihminen pyrkii ymmärtämään 

tapahtunutta. Seibert erottaa toisistaan rationaalisen reflektion ja reaaliaikaisen reflektion.  

Reaaliaikaisessa reflektiossa ymmärretään rationaalista tapaa laajemmin tapahtumien 

konteksteja, pohditaan niiden yhteydessä ihmisten välisiä suhteita ja tunnistetaan työn 

edistämistä ja estymistä aiheuttavia tekijöitä. Seibertin mukaan on tärkeää osata asettaa 
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kysymyksiä ja pohtia tarkoitushakuisesti ilmiöiden tarkoitusta, niiden herättämiä tuntemuksia ja 

oppimisen mahdollisuuksia niihin liittyen. (ks. Ruohotie, Kulmala & Siikaniemi 1998, 79.) 

 

Valkeavaara (1999) painottaa ongelmatilanteiden kohtaamisessa erityisen merkityksellisenä oman 

toiminnan arviointia ja sen kautta oppimista. Kokemusten kyseenalaistaminen ja kriittinen 

tarkastelu ei aina ole helppoa, sillä ihminen pyrkii helposti tasapainoon ja pysyvyyteen. (Mt. 117.) 

Kurttila, Laane, Saukkola ja Tranberg (2010) puhuvat tietoisesta hyväksyvästä läsnäolosta, jossa 

pyritään keskittymään nykyhetkeen ja hyväksymään se sellaisena kuin se on. Tämä auttaa 

vähentämään tilanteen aiheuttamaa stressiä ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Reflektointi on tällaista tietoista hyväksyntää ja tilanteen tunnistamista. Kokemusten 

jäsentäminen auttaa laatimaan malleja tulevia tilanteita varten ja reflektiiviseen ajatteluun 

pyrkiminen edistää johtajana kehittymistä. (Mt. 113, 254.)  

 

Mezirow (1995) tarkastelee reflektiota merkitysperspektiivien muutoksena. Kaikilla ihmisillä on 

kulttuurisesti muodostuneita merkitysperspektiivejä, jotka koostuvat korkeamman tason 

kaavioista, teorioista, uskomuksista ja väittämistä. Ne ovat tiettyjä olettamuskokonaisuuksia ja 

rakenteita, joihin uusia kokemuksia sulautetaan. Samalla ne voivat muokata ja muuntaa ihmisen 

kokemuksia tulkinnan kautta. Useimmat merkitysperspektiivit on omaksuttu epäkriittisesti 

lapsuuden sosiaalisaatioprosessin aikana ja niistä on muodostunut tahattomia stereotypioita, 

kuten esimerkiksi sukupuoleen ja vanhemmuuteen liittyviä kulttuurisia oletuksia. 

Sosiokulttuuristen käsitteiden lisäksi perspektiivit voivat olla myös tiettyjä ymmärtämisen tapoja, 

tiedon käyttämistyylien tai omien tunteiden käsittelyyn liittyviä malleja. Koska 

merkitysperspektiivit on omaksuttu kritiikittä, voivat ne usein olla episteemisesti, 

sosiokulttuurisesti tai psyykkisesti vääristyneitä. Tämä johtaa toimimiseen ennakko-oletusten 

pohjalta. Epistemiset vääristymät liittyvät tiedon luonteeseen ja sen käyttämiseen. Yksi erityinen 

episteminen vääristymän muoto on reifikaatio, jolloin henkilö ymmärtää sosiaalisen 

vuorovaikutuksen tuottaman ilmiön, kuten sodan, lain tai asunnottomuuden, muuttumattomana 

ja vaikutuksensa ulottumattomissa olevana ilmiönä. Sosiokulttuuriset vääristymät liittyvät 

puolestaan vallan ja sosiaalisten suhteisiin liittyviin uskomusjärjestelmiin, erityisesti vallalla oleviin 

ja instituutioiden oikeuttamiin. Psyykkiset vääristymät ovat ennakko-olettamuksia, joihin liittyy 
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pelkoja, jotka puolestaan ehkäisevät toimintaa. Aikuisuuden myötä näitä menetettyjä kykyjä on 

mahdollista voittaa takaisin. (Mt. 18-19, 31-32.) 

 

Merkitysperspektiivejä voidaan muokata ja muuttaa kriittisen reflektion avulla. Mezirow erottelee 

reflektion ja kriittisen reflektion käsitteet toisistaan. Reflektiolla hän tarkoittaa omien uskomusten 

tutkimista, jonka tavoitteena on suunnata omaa toimintaa sekä uudelleenarvioida käytössä olevia 

ongelmanratkaisustrategioita ja menettelytapoja. Reflektio koostuu kolmesta käsitteestä: 

toiminnan ohjaamisesta, tuntemattoman jäsentämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi ja aiemman 

tiedon perusteiden uudelleenarvioinnista. Reflektio on pysähtymistä kesken 

päätöksentekoprosessin arvioimaan tilannetta uudelleen ja tunnistamaan omat virheet 

päättelyprosessissa. Tämä voi tapahtua sekä prosessin aikana, että jälkikäteen. 

Jälkikäteisreflektiossa katsotaan takaisin aiemmin opittuun ja tarkastellaan 

ongelmanratkaisuprosessin olettamuksia, menettelytapoja tai niiden pohjalla vaikuttavia ennakko-

luuloja. Kriittistä reflektiota toteutettaessa syvennytään erityisesti tähän jälkimmäiseen 

reflektoinnin muotoon. Sen yhteydessä tapahtuu merkitysperspektiivien taustalla olevien 

ennakko-oletusten kyseenalaistamista ja oletukset synnyttäneiden lähteiden kriittistä arviointia. 

Kriittisen reflektoinnin kautta on mahdollista saavuttaa uudistavaa oppimista, jolloin 

merkitysperspektiivit muuttuvat kohti kattavampaa ja johdonmukaisempaa käsitystä omista 

kokemuksista. Kokemuksien merkityksiä tulkitaan uudelleen tai tulkintoja tarkastetaan ja tämän 

kautta saavutetaan uusia tapoja tarkastella ja tulkita tulevia tapahtumia. Kun aikuinen tarkastelee 

havaitsemistapojaan kriittisesti reflektoiden, tapahtuu kehittymistä ja todellisuuden 

uudelleennimeämistä. Omia arvoja, merkityksiä ja tarkoituksia muodostetaan kriittisesti 

pohdiskellen ja näkökulma vaihtuu tiedon passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon 

muokkaajaksi. (Mt. 4-5, 8-9, 17, 21-23, 35.) Mezirow korostaa myös dialogin merkitystä kriittisen 

reflektion synnyttämiselle. Dialogisten yhteisöjen luominen ja edistäminen tarjoaa oppijoille 

mahdollisuuksia rationaalisen keskustelun käymiseen. Omien oletusten kriittisen reflektoinnin ja 

reflektiivisen diskurssin lisäksi uudistava oppiminen edellyttää emansipatoristen oivallusten 

ohjaamaa toimintaa. Oppijalla tulee olla halua toimia uusien vakaumustensa mukaisesti ja heidän 

tulee tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, miten ja milloin toimia uusien näkökulmiensa pohjalta. 

(Mt. 374-378.) 
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Kitchener ja King (1995) toteavat merkitysperspektiivien olevan ikäsidonnaisia ja muuttuvan 

ennustettavalla tavalla ajan myötä. He viittaavat useisiin tutkimuksiin, joissa on todettu, etteivät 

alle 24-vuotiaat pysty ymmärtämään tai jäljittelemään reflektiivistä ajattelua. Vasta lähempänä 30 

ikävuotta henkilölle kehittyy yleensä ymmärrys siitä, että on olemassa monia ongelmia, joihin ei 

ole ehdottoman tosia vastauksia. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ymmärretään tällöin ratkaisun 

konstruointi, joka voidaan perustella, kun on otettu erilaiset näytöt ja tulkinnat huomioon. (Mt. 

182-186, 195.) Myös Mezirow (1995) korostaa elämänkokemuksen merkitystä uudistavalle 

oppimiselle. Nikanderin (2003) mukaan johtajuuden kehittyminen tapahtuu työssä ja työtehtävien 

kautta vaiheittain. Merkittävä osa johtajuuden ymmärtämisestä liittyy aiempiin kokemuksiin 

ennen johtajana toimimista. (Mt. 70-71.)   Kun huomioidaan reflektoinnin merkitys ammatillisen 

identiteetin rakentumiselle, onkin tärkeää aiheeni kannalta huomioida nuorten esimiesten 

reflektointitaitojen kehittymisvaihe. Työelämän kokemukset ovat usein vähäisiä ja suppeita, ja siksi 

uudistavaa oppimista ei välttämättä ole työelämän oletusten suhteen ehtinyt tapahtua.  

 

4.3 Organisaatiokulttuurin merkitys työssä kehittymiselle 

 

Työyhteisöön tulevat uudet jäsenet sosiaalistetaan kulttuuriin palkitsemalla heidät organisaation 

käyttäytymissääntöjen mukaisesta toiminnasta ja rankaisemalla säännöistä kieltäytymisestä 

(Paasivaara 2010, 93-95). Kun henkilö toimii normien mukaisesti, käyttäytyminen 

yhdenmukaistuu, mikä tekee organisaation toiminnasta melko hyvin ennustettavaa. Jos normeja ei 

muodostuisi, olisi ryhmän toiminta sekavampaa ja vaikeammin hallittavissa. Normien avulla 

henkilö pystyy jäsentämään sosiaalista maailmaansa ja kokee kuuluvansa ryhmään, saaden siitä 

samalla turvallisuuden tunnetta. Tämän turvallisuuden tunteen eteen ihminen on valmis 

noudattamaan sellaisiakin normeja, jotka saattavat vahingoittaa muita. Taustalle jää kuitenkin 

ristiriita omien arvojen rikkomisen ja turvallisuuden tunteen välille. (Aho & Laine 1997, 150-151.) 

 

Sosiaaliset normit ja roolit helpottavat sosiaalista vuorovaikutusta, koska henkilöt tietävät niiden 

avulla miten toimia eri tilanteissa. Tilanteita osataan ennakoida aiempien kokemusten ja muualta 

kuultujen tarinoiden avulla. Vuorovaikutustilanteista muodostuu eräänlaisia sääntöpelejä, joiden 

pohjalta tulevissa tilanteissa toimitaan. Ryhmän sisälle voi myös syntyä epäsuorasti esiin tulevia 
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odotuksia, jotka esiintyvät niin sanottuina sanattomina sopimuksina.  Nämä voivat liittyä 

esimerkiksi pukeutumiseen, puhuttaviin asioihin, käyttäytymiseen tai tunteiden näyttämiseen. 

Ryhmän jäsenten välille syntyvät roolit määrittävät sen, millaista käytöstä henkilöltä työpaikalla 

odotetaan. (Aho & Laine 1997, 150-153.)  Boltonin (2005) mukaan jokaisessa ammatissa on omat 

tunnesääntönsä, jotka alalle tulevat omaksuvat normaaleina käyttäytymiskaaavoina sosialisaation 

myötä. Nämä tunnesäännöt määrittelevät, miten kussakin tilanteessa on sopivaa käyttäytyä alan 

ammattilaisena.  Nämä säännöt muodostavat ammattiryhmän jäsenille roolin, josta lipsuminen voi 

haavoittaa ammattilaisuutta. Tämä rajoittaa henkilön tunnekäyttäytymistä työtilanteissa. Lääkäri 

ei esimerkiksi voi itkeä potilaan edessä, vaikka tuntisi kuinka suurta myötätuntoa potilaan 

puolesta. (Mt. 122-123.)  Virallisesti asetettuihin rooleihin, kuten esimiesrooliin, liittyykin paljon 

normatiivisia odotuksia käyttäytymisen ja velvollisuuksien suhteen. (Aho & Laine 1997, 153.)  

Tunnesäännöt voivat liittyä myös asemaan ja sukupuoleen. Boltonin (2005) mukaan naisten 

odotetaan olevan ymmärtävämpiä kuin miesten ja korkeassa asemassa olevien osaajien 

tunnekäyttäytymisen sallitaan olevan analyyttisen etäistä. Lisäksi, mitä vanhempi ammattilainen 

on kyseessä, sen sallitumpaa näyttää ammatillisessa mielessä tunteiden etäännyttäminen 

asiakkaasta tai alaisista olevan. (Mt. 2005,123.) Koska tunteita ei roolien takia haluta näyttää, niitä 

on säädeltävä jollain tapaa. Tunteiden kontrollointi voi kuitenkin koitua liian kuormittavaksi ja 

rasittaa psyykettä. (Karjalainen 1996, 296.)   

 

Aaltion (2008) mukaan organisaatiossa muodostunut kulttuuri saattaa käyttäytymissääntöjensä 

kautta tukahduttaa organisaation tunneilmaisua. Toista ääripäätä kuvaa niin sanottu 

pakkotunteisuus, jossa tiettyjen tunteiden ilmaisu on muodostunut edellytykseksi organisaatiossa 

toimimiselle. Tällöin työyhteisöstä muodostuu helposti ulospäin dynaaminen, mutta sisältä 

epäaito organisaatio, josta puuttuvat visio ja yhteiset unelmat. Tunteiden näyttäminen riippuu 

organisaatiossa pitkälti siitä, millaisia arvoja ja perusolettamuksia organisaation taustalla 

vaikuttaa.  Aaltion mukaan eri tunteet voivat linkittyä tiettyihin sosiaalisiin yhteyksiin, jotka ovat 

organisaation historiassa aikoinaan muodostuneet. Organisaatiokulttuuri täten luo ja mahdollistaa 

tunteiden näyttämistä. (Mt. 87-90.)  Arvojen virallinen korostaminen ei siis riitä, jos 

perusolettamukset ovat muokkaantuneet tukemaan tunteiden piilottamista tai tietynlaista 

roolikäyttäytymistä. 
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Ammattiroolien lisäksi työpaikalla ilmenee myös epävirallisia tiloja, joissa syntyy ammattiroolista 

riippumattomia tunteita ja sitä kautta epävirallisia suhteita, kuten kaveruutta, romansseja, 

isähahmosuhteita, kiusaamista ja auktoriteetteja (Bolton 2005, 123). Johdon ja työntekijöiden 

toimintaan vaikuttava organisaatiokulttuuri muodostuu näin sekä tiedostamattomista, että 

tiedostetuista rationaalisista ja irrationaalisista järjestelmistä. Kulttuuri muokkaantuu 

organisaation jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa, jonka kautta kukin työyhteisön jäsen peilaa 

omaa toimintaansa yhteisesti omaksuttuihin perusolettamuksiin. Kun yhteisö toimii yhteisten 

normien pohjalta, toiminta muodostuu työyhteisöideologiaksi, jonka kautta luodaan tavoitteet ja 

tehtävät kyseiselle ryhmälle ja josta käsin määritetään ympärillä olevaa todellisuutta.  Tällaisella 

ideologialla on suuri vaikutus työyhteisön jäsenten toimintaan ja sen avulla pyritään 

kontrolloimaan myös normijärjestelmään sopimattomia työyhteisön jäseniä. Vallitseva 

organisaatiokulttuuri vaikuttaa aina johtajuuteen, jota organisaatiossa muodostuu. Työyhteisön 

tuki ja hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri kannustavat henkilöä ottamaan riskejä Onnistuminen 

näissä tilanteissa nostaa itseluottamusta ja näin myös itsearvostusta. (Paasivaara 2010, 57, 93-95.) 
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5 ESIMIESTYÖ 

 

5.1 Esimiestyön eettiset haasteet 

 

Ginin (2004) mukaan moraalinen johtajuus on muutakin kuin oikean ja väärän erojen kertomista 

ihmisille. Visiolla ja arvoilla täytyy olla kosketuspinta johdettavien maailmaan. Johtajan on 

osattava vakuuttaa alaiset arvojen ja visioiden oikeellisuudesta. Johtajalta vaaditaan seurausten 

tarkkaa punnintaa kunkin henkilön kohdalla, eikä oikeaa eksaktia vastausta yleensä ole. Eettisessä 

mielessä pohtimisprosessi ja sen syvyys on yhtä merkityksellinen kuin tehdyt ratkaisutkin. (Gini 

2004, 40.) Esimiehen tilanteet ovat vaikeimpia silloin, kun hän joutuu tekemään päätöksiä, joissa 

ilmenee eettinen ristiriita.  Eettisyys on läsnä kaikissa ihmissuhteissa ja tämän kautta myös johtaja-

alais-suhteen ytimessä. Eettisesti vaikeissa tilanteissa yksilöiden arvot ovat ristiriidassa keskenään 

tai oikeita vaihtoehtoja on näkökulmasta riippuen useampia. Kyseessä ovat monimutkaiset ja 

moraaliset ihmistenväliset suhteet, joissa on kyse luottamuksesta, velvollisuuksista, tunteista ja 

jaetuista näkemyksistä yhteisestä hyvästä. (Ciulla 2004, 1.) Saarinen (2007) on tutkinut esimiesten 

tunnetyöskentelyä vaikeissa esimiestilanteissa. Hänen tutkimuksensa osoitti, että noin 80 % 

esimiehistä koki vaikeuksia kriittisten esimiestilanteiden hallinnassa.  Konfliktitilanteet koettiin 

usein ahdistavina ja kielteisinä. (Mt. 124.) 

 

Eettisen ongelman tunnistaa siitä, että sen kohdatessaan ihmiselle herää kysymys oikeasta ja 

väärästä. Tyypillisiä tilanteissa ongelmat liittyvät oman tai muiden hyvinvointiin ja oikeuksiin. 

Mikään ratkaisu ei näissä tapauksissa poista ongelmaa kokonaan, vaan ammattilainen joutuu 

valitsemaan mielestään parhaimman vaihtoehdon. Ammattilaisen on tällöin pohdittava, mitä 

perusteita kunkin vaihtoehdon hyväksi voi olla. (Juujärvi ym. 2007, 17, 24.) Pirnes (2003) on 

käsitellyt JTO:n suorittaman yritys- ja esimiestoiminnan arvoihin kohdistuvan tutkimuksen pohjalta 

arvoristiriitoja esimiesten toiminnassa. Hän vetää tulosten pohjalta yhteen kolme ristiriita-

asetelmaa: esimiesten omat arvot eroavat usein yrityksen arvoista, eri arvoalueiden välillä on 

ristiriitoja tai henkilökohtaisten arvojen ja käyttäytymisen välillä on ristiriita. Esimiehet vähentävät 

koettua sisäistä ristiriitaa pyrkimällä perustelemaan valintojaan mahdollisimman 

oikeudenmukaisesti. (Mt. 68.) Joskus valinnat ovat kuitenkin haastavia ja eteen tulee 

epävarmuuden dilemma, jolloin johtaja ei tiedä, mikä ratkaisu on oikea. Näihin dilemmoihin ei ole 
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yksiselitteistä ratkaisua ja päätöksen tehtyään johtajaa jääkin vaivaamaan helposti epävarmuus 

omasta ratkaisustaan. (Lämsä 1998, 131.) Haastavinta päätöksenteko on silloin, kun on tehtävä 

päätös kahden oikean ja hyvän valinnan kesken, joista toinen kärsii valinnan takia (Heiskanen & 

Salo 2007, 73).  

 

Heiskanen ja Salo (2007) toteavat erityisesti keskijohdon esimiesten olevan kovien paineiden 

alaisena. Keskijohto on yleensä vastuussa informaationkulusta, mikä on yksi eniten ristiriitoja 

aiheuttavista johtamisalueista. Keskijohdon esimiehet eivät aina pysty perustelemaan päätöksiään, 

koska tieto on luokiteltu johdon taholta salaiseksi tai odottaa vielä julkaisuaan. Myös toisiin alaisiin 

liittyvät tiedot on lain mukaan pidettävä luottamuksellisina ja siksi ihmisten välisiä ristiriitoja 

selvitellessä osa ratkaisuista saattaa jäädä perustelematta, jos niihin liittyy henkilöitä koskevia 

arkaluontoisia tietoja. (Mt. 162-165.)  Esimies vastaa ihmisjohtamisen ohella myös usein projektin 

onnistumisesta. Vastuu aiheuttaa paineita tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden eteen on 

tehtävä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin paljon töitä ja kuormitettava itsensä lisäksi myös muita 

työhön osallistuvia henkilöitä. Lönnqvistin (2007) mukaan esimiehen psyykkiseen kuormittumiseen 

johtaa usein se, että voimavarat eivät riitä kaikkien työhaasteiden hallintaan. Tehtäviä pitää 

priorisoida. On kestettävä asioiden tekemättä jättämisen tunne, joka osaltaan saattaa kuitenkin 

tuntua työmoraalin vastaiselta. (Mt. 110.)  

 

Projektipäälliköiden moraalisia ongelmia ovat myös asiakasprojekteihin liittyvät laatu- ja 

aikapaineet.  Heidän on esimerkiksi laatupuutoksia huomatessaan harkittava, kumpi ratkaisee, 

laatu vai projektin valmistuminen aikataulussaan. Johto saattaa ummistaa helposti silmänsä 

pienemmiltä laatuongelmilta ja projektin venyttäminen vaatii tällöin rohkeutta.  Päätökset 

saattavat leimata henkilön pitkäksi ajaksi. (Heiskanen & Salo 2007, 168.)  Projektipäällikkö joutuu 

peilaamaan tällaisissa tilanteissa sekä omia etenemismahdollisuuksiaan että asiakkaan ja 

organisaation tarpeita toisiinsa. Esimiehelle on vaikea usein aavistaa, onko hänen tekemänsä 

päätös tai linjaus täysin oikea. Paasivaara (2010) korostaa, että arvot eivät ole pysyviä, vaan ne 

voivat muuttua esimerkiksi yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Eri-ikäisten ihmisten arvot 

saattavat erota paljonkin toisistaan, koska ne ovat muokkautuneet eri ajanjaksoina. (Mt. 23.)  

Sukupolvien väliset kuilut saattavat näkyä haasteina esimiehen työssä. Uudelle sukupolvelle 
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esimerkiksi palkka-asiat eivät ole tabuja. He uskaltavat vaatia selityksiä, jos saavat huonompaa 

palkkaa kuin muut. (Aaltonen, Luoma & Rautiainen 2004, 158.) 

 

Merkityksellistä johtajuuden näkökulmasta on se, mihin ja miten valtaa käytetään. Johtajan on 

esimerkiksi mahdollista käyttää valtaansa alaistensa opastamiseen ja ohjaamiseen sen sijaan, että 

vallankäyttö ilmenisi diktaattorimaisena hallinnointina. Valtaa voikin parhaimmillaan käyttää 

ihmisten sitouttamiseen kahlitsematta heitä. (Gini 2004, 38.)   Sims & Lorenzi (1992) ovat 

analysoineet organisaation vallankäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Heidän mukaansa 

esimiehen vallankäyttö voidaan nähdä alaisten näkökulmasta helposti henkilökohtaista vapautta 

uhkaavana manipulointina, sillä henkilökohtaista vapautta arvostetaan yhteiskunnassa ja 

käyttäytymisen kontrollointi saatetaan nähdä esteenä sen toteuttamiselle. Moraalinen kysymys 

onkin tällöin se, kuinka paljon alaisten käyttäytymistä voi pyrkiä laskelmoidusti kontrolloimaan 

etenkin silloin, jos alainen ei itse tunnista pyrkimystä käytöksen muokkaamiseen. Näitä käytökseen 

vaikuttavia keinoja voivat olla esimerkiksi positiivinen vahvistaminen erilaisin materiaalisin 

palkinnoin tai julkisesti kehumalla. Alaiset eivät välttämättä tunnista vallankäyttöä ja ovat 

tyytyväisiä etuihinsa ymmärtämättä organisaation taustapyrkimyksiä. Kun käyttäytymistä yritetään 

muuttaa, on sillä yleensä vaikutus myös henkilön omien arvojen ja asenteiden muuttumiseen. Kun 

ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, oletamme helposti myös arvojemme olevan käytöksen 

mukaisia, vaikka näin ei itse asiassa olisi. Näin organisaatio vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja 

arvoihin. (Mt. 269, 271-272.) 

 

Terhi Torpo (2001) on Pro Gradu- työssään tarkastellut johtamistilanteisiin liittyviä 

tunnekokemuksia johtamiskoulutuksen viitekehyksessä. Aiemmilla onnistuneilla 

johtamiskokemuksilla näytti olevan yhteys uusien tilanteiden sujuvaan kohtaamiseen. 

Tutkimuksessa tuli esiin myös, että johtajat joutuivat muita ammattiryhmiä useammin 

suorittamaan tehtäviä, jotka aiheuttavat negatiivisia tunteita muille henkilöille. Tätä havaintoa 

tukee myös Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen käynnissä oleva ”Eettinen kuormittavuus 

johtajien työssä”–tutkimushanke (2010), jossa on selvitetty johtajien kokemuksia työnsä eettisistä 

haasteista. Tutkimustulokset osoittivat, että johtajista 7 % koki eettisesti haastavia tilanteita 

useamman kerran viikossa, 18 % useamman kerran kuukaudessa ja yli puolet useamman kerran 
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vuodessa. Eettisesti haastavat tilanteet koettiin psyykkisesti kuormittavina, ja viidesosalle 

johtajista nämä tilanteet aiheuttivat paljon stressiä, esimerkiksi unettomuutta tai 

ahdistuneisuutta. (Jyväskylän yliopisto, tiedote 02/2010.) 

 

5.2 Esimiestyö ja tunteet 

 

Esimiestyö on ammatti, jossa joudutaan reagoimaan erilaisiin tunnetiloihin ympäröivät tekijät 

huomioiden.  Näihin odotuksiin on usein mahdoton vastata. Esimieheen kohdistuu ristiriitaisia 

toiveita, vaatimuksia ja odotuksia, jotka usein ovat jo itsessään hyvin tunnelatautuneita. Johtajan 

voidaan nähdä aiheuttavan kaikki ristiriidat tai pystyvän muuttamaan yksin kaiken. Paineet tulevat 

niin johdon, alaisten kuin kollegoidenkin taholta. Pahin paineidenasettaja on yleensä kuitenkin 

johtaja itse. Jos itsetuntemus on puutteellinen, voivat paineet muodostaa ylitsepääsemättömän 

suuriksi. Etenkin uusi johtaja haluaa usein osoittaa olevansa roolinsa veroinen. Johtajaksi kuitenkin 

kasvetaan kokemusten myötä, joten kukaan ei voi olla valmis johtaja heti alussa. (Paasivaara 2010, 

101.)  

 

Tunteiden käsittely organisaatiossa on erityisen haastavaa erilaisissa kriisitilanteissa. 2000-luvulla 

yksi selkeä esimerkki esimiehiin kohdistuvasta tunnekuormituksesta on ollut taloudellisen 

laskusuhdanteen seurauksena aiheutuneet irtisanomistilanteet.  Keskijohdon esimiehet joutuvat 

usein tekemän päätöksiä irtisanomisista ilman, että heillä on valtaa vaikuttaa taustalla oleviin 

syihin ja päätöksiin. He saattavat esimerkiksi joutua itse valitsemaan irtisanottavat henkilöt, vaikka 

muut ehdot sanellaan ylemmältä johdolta. Perusteiden pohtiminen ja työntekijöiden 

elämäntilanteen huomioiminen on hankalaa, päätökset on tehtävä nopeasti, eikä aikaa ratkaisujen 

eri vaikutusten syvemmälle pohtimiselle yleensä ole. Esimies saattaa pelätä alaisen tunnereaktiota 

tai kokea itsensä avuttomaksi, koska ei voi vaikuttaa tilanteeseen. Irtisanomistilanteiden jälkeen 

esimiehen joutuu kohtaamaan myös jäljelle jääneet alaiset, jotka usein kokevat surua ja 

syyllisyyttä irtisanottujen puolesta. (Kaski & Kiander 2005, 74, 89-91.)  Irtisanomistilanteet 

kuvastavatkin hyvin johtajien kohtaamien moraalisten haasteiden luonnetta, sillä niissä kohtaavat 

useamman tahon intressit. Lämsä (1998) kuvaa johtajien kohtaamia irtisanomistilanteita 

ristiriidaksi eri velvollisuuksien välillä. Toisella puolella vaakaa on organisaation uskollinen 
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palveleminen, toisella pyrkimys olemaan vahingoittamatta ihmisiä. Tilanteiden paineita 

kasvattavat entisestään aika- ja tehokkuustavoitteet. Lisäksi tilanteissa esiintyy helposti tunteiden 

ylilatausta ja vastarintaa toimenpiteitä kohtaan. (Mt. 124, 166, 185.)  Organisaatio nähdään näissä 

tilanteissa usein henkilöitymättömänä tahona, jonka edun nimissä tehdään vaikeita päätöksiä. 

Esimiehet toteuttavat organisaation etua ajatellen asian olevan heidän vaikutusvaltansa 

ulkopuolella. (Aaltonen ym. 2004, 60.) 

 

Esimies joutuu kohtaamaan helposti kateutta ja johtajaksi haluaminen saattaa jo itsessään 

aiheuttaa lähipiirissä ihmetystä (Kaski & Kiander 2005, 165). Kateus voi ilmetä esimerkiksi 

henkilökohtaisuuksiin menemisenä, henkilön mustamaalaamisena tai mitätöintinä (Paasivaara 

2010, 56). Muita tunteita herättäviä tilanteita esimiestyössä ovat esimerkiksi alaisten 

elämänkriisit, kriittisen palautteen antamisen tilanteet, uudistuspaineet, ristiriidat ja 

erimielisyydet (Kaski & Kiander 2005, 74-77). Esimiestä pidetään usein asemaansa korkeammalla 

jalustalla ja häneltä odotetaan vastauksia ja tukea kaikkiin alaisia kohtaaviin ongelmiin (Lönnqvist 

2007, 111).  Alaiset kaipaavat myös jatkuvaa kannustusta ja kiinnostusta omaan työhönsä. 

Esimiehille he kokevat kuitenkin saavansa antaa palautetta missä muodossa ja milloin tahansa.  

Kun asiat eivät mene halutulla tavalla, esimiestä on helppo syyllistää. (Heiskanen & Salo 2007, 

163.) Lämsän (1998) mukaan tilanne on ”sitä kuormittavampi, mitä lähempänä psyykkisesti, 

fyysisesti tai sosiaalisesti” henkilö esimiestään on (Mt.186). Esimerkiksi projektitiimeissä 

työskentelevät henkilöt ovat tiiviisti tekemisissä päivittäin toistensa kanssa. Usein tiimit ovat 

koossa vuosia ja henkilöt tulevat tutuiksi niin taustoiltaan kuin työtaidoiltaankin.  

 

Esimiehen saattaa olla vaikea sietää ristiriitatilanteita, koska ne aiheuttavat hallinnan tunteen 

laskua.  Kaskin ja Kianderin (2005) mukaan omien tunteiden ilmaisu alaisille johtaa helposti 

varautuneeseen ja pelokkaaseen ilmapiiriin. Tunteiden purkamiselle täytyisi heidän mukaansa 

löytyä toisenlaisia vaihtoehtoisia väyliä, jottei yhteys esimiehen ja alaisten välillä katkea. (Mt. 74-

77.) Karjalainen (1996) esittää tähän eroavan näkökulman, jonka mukaan tunteiden hillintä ei 

välttämättä ole rakentavin tapa tilanteen hallintaan, vaan tunteiden näyttämisen salliminen 

saattaa johtaa tehokkaampaan epäkohtien esiin nostamiseen. Kysymys onkin Karjalaisen mukaan 

siitä, kuinka paljon esimies oman itsetuntemuksensa ja reflektiokykynsä kautta on valmis 
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ymmärtämään tunteenpurkauksia ja löytämään niistä ytimen usein sekavankin viestin seasta. 

Karjalainen toteaa teollistumiseen ja massatuotantoon siirtymisen olevan yksi pääsyy tunteiden 

poistumiselle työelämän käsitteistöstä. Numeerisiin mittareihin perustuva arviointi ja ilmiöiden 

ennustettavuuden vaatimus häivytti tunteet työelämästä. Tunteiden, niin positiivisten kuin 

negatiivisten, nähtiin aiheuttavan helposti vääriä tulkintoja ja hämmennystä. Niiden peittely on 

saanut tässä uudessa ilmapiirissä erilaisia muotoja, jotka ilmenevät muun muassa poissaoloina, 

loppuun palamisena, vitkasteluna ja ilmapiirin kireytenä.  Tunteiden avaamisella olisikin 

Karjalaisen mukaan minäkuvan eheytymisen ja voimaantumisen kannalta suuri merkitys.  

Valitettavasti tunteiden näyttäjä leimataan helposti heikoksi ja kulttuuriin sopimaton tunteiden 

näyttäminen leimaa ihmisen mieleltään heikoksi. (Mt. 295.)  

 

Esimiehen rooliksi muodostuu helposti “säiliönä” toimiminen, sillä työnkuvansa takia esimies 

joutuu ottamaan vastaan erilaisia tunteita ja samalla pitämään ne sisällään. Tunteiden säiliönä 

toimiminen kuormittaa henkisesti ja herättää helposti suuriakin tunteita. Työntekijät voivat syyttä 

esimiestä työyhteisön ongelmista, eikä esimies voi helposti syytellä muita. Ahdistus voi kasvaa 

suureksikin, jos esimies ei osaa käsitellä näitä kohtaamiaan tunteita. (Kaski & Kiander 2005, 164-

166, 187.)  Kuormitus näkyy väsymyksenä, ärtymyksenä, kontrolloimattomuutena, unihäiriöinä ja 

psykosomaatisina oireina.  Työmotivaatio ja itsetunto saattavat myös laskea. Jokaisen ihmisen 

kyky sietää ristiriitaisia tilanteita on rajallinen. (Lönnqvist 2007, 111-112.) Jos tunteista ei puhuta, 

se voi viedä voimia perustehtävän suorittamiselta. Samalla sitoutuminen ja motivaatio laskevat. 

(Kaski & Kiander 2005, 26.) Jos esimies pyrkii jatkuvaan täydellisyyteen, on riskinä, että lanka palaa 

nopeasti loppuun. Kaikkia miellyttämään pyrkivä johtaja ajautuu helposti pettymyksiin, koska 

kaikkien miellyttäminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista.  Hyvän itsetuntemuksen avulla esimies 

pystyy asettamaan itselleen realistisia tavoitteita, jotka ohjaavat häntä oman itsensä 

kehittämiseen. Hän pystyy myös tunnistamaan omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Näiden avulla 

on helpompi hyväksyä tilanteiden tuoma epävarmuuden tunne. Uusi johtaja tarvitsee tukea, jotta 

luottamus omiin kykyihin kasvaa. (Paasivaara 2010, 58 & 101-103.) 

 

Myös Nokelainen ja Ruohotie (2006) ovat lähestyneet johtajuutta tunneälykkyyden ja 

emotionaalisen johtajuuden näkökulmasta. Teollisuusyrityksessä toteutettu tutkimus keskittyi 
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tarkastelemaan alaisten kokemuksia esimiestensä henkilökohtaisista luonteenpiirteistä ja 

sosiaalisista taidoista. Heikoimmaksi tunneälyn osa-alueeksi tutkimuksessa nousi 

ihmissuhdejohtaminen ja sen alta erityisesti mentorointi, kannustava johtaminen sekä konfliktien 

hallinta. Myös johtajan kyky puhua avoimesti omista tunteista ja ymmärtää tunnetiloja nousivat 

esille keskimääräistä puutteellisimpina osa-alueina. Nokelainen ja Ruohotie toteavatkin 

tutkimuksessaan, että parempaan johtajuuteen pyrkiminen edellyttää juuri henkilösuhteiden 

hallintaan liittyvien taitojen tietoista kehittämistä ja nostamista korostetumpaan asemaan. (Mt. 

62.)  

 

Aaltio (2008) kuvaa johtamishaasteiden yhteydessä hyvin Linda Hillin (2003) tutkimusta 

johtajaidentiteetin kasvusta. Hill tutki 19 uransa alkutaipaleella olevaa johtajaa ja heidän 

identiteettinsä kehittymistä. Tutkimus osoitti, että noin 6-9 kuukauden jälkeen selvää identiteetin 

kasvua oli jo näkyvissä esimerkiksi alaisiin liittyvien konfliktitilanteiden hoitamisessa ja 

auktoriteettiaseman, suoriutumisen seurannan ja johtamistyylin sisäistämisessä. Hillin 

tutkimuksessa kiinnostavaa oli myös se, että kokemuksen myötä esimiehet alkoivat pitää 

johtamistyöstään entistä vähemmän. Kokemusten kautta he ymmärsivät, kuinka paljon opittavaa 

heillä on johtamistyössä vielä edessä ja suorituspelko kasvoi tätä myötä. Johtajat joutuivat 

arvioinnin kohteeksi ja osa huomasi stressaantuvansa työstä. Hill identifioi nuorten johtajien 

painottaman emotionaalisen kompetenssiosaamisen päälaaduiksi itseluottamuksen, halun ottaa 

vastuuta, kärsivällisyyden, empatian ja kyvyn elää epätäydellisten ratkaisujen kanssa. Johtajat 

kasvattivat tätä emotionaalista kompetenssiosaamistaan joutumalla vaativiin henkilöiden välisiin 

kohtaamisiin. Nuoret johtajat ymmärsivät, että ristiriitaisia tavoitteita oli tasapainotettava ja 

yhdisteltävä, sillä oikeita ja vääriä ratkaisuja ei ole. Kaiken kaikkiaan johtajaksi tulemista kuvattiin 

kokemuksellisena oppimisprosessina. Muutos tapahtui hitaasti ja oli haastavaa niin älyllisellä 

tasolla kuin tunnetasollakin. ( Ks. Aaltio 2008, 247-248.) 
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6 YHTEENVETO TEORIASTA JA TUTKIMUSKYSYMYSTEN ASETTAMINEN 

 

Käsitykseni työni teoreettisista kehyksistä on muodostunut tutkimuksen alussa tehdyn 

kirjallisuuskatsauksen kautta. Syrjäläinen (1994, 90) kutsuu tätä vaihetta tutkijan 

”herkistymiseksi”, jonka aikana keskeiset käsitteet otetaan haltuun teoreettisen kirjallisuuden 

avulla. Aiheeni kannalta merkitykselliseksi näyttävät nousevan ammatillisen identiteetin 

kehittyminen, sosiaalinen oppiminen sekä kriittisen reflektoinnin kautta mahdollistuva uudistava 

oppiminen. Näitä on tarkasteltava suhteessa IT-alaan ja esimiestyön kontekstiin, jossa 

ihmisjohtamisen osalta nousevat merkittäväksi etenkin työn eettiset haasteet ja arvojen ja 

toiminnan yhteys, sekä organisaatiokulttuurin luomat puitteet ja rooliodotukset. 

 

IT.-ala asettaa tutkimuksen kontekstina omat erityispiirteensä esimiestyön tutkimiselle. 

Asiantuntijuutta painottava kulttuuri ja dynaaminen työympäristö muodostavat yhtälön, jossa 

asioiden johtaminen saattaa monesti mennä ihmisten johtamisen edelle. Esimiehen rooli on 

haastava ja päivittäiseen työhön liittyy usein eettisiä, monimutkaisia haasteita. Vastuun ja vallan 

yhtälö johtaa helposti arvojen ristiriitoihin ja kuormittaa esimiestä. Ammatillisen identiteetin 

muodostuminen onkin monimutkainen työ- ja elämänkokemuksista muotoutuva prosessi, joka 

vaatii aikaa ja mahdollisuuksia osallistua kollektiivisesti identiteettiä märitteleviin ryhmiin. Se on 

jatkuvaa persoonallisen ja kollektiivisen vuoropuhelua, jonka kautta pyritään peilaamaan uusia 

kokemuksia entisiin. Samalla omaa elämäntarinaa muokataan jatkuvasti uudelleen.  

 

Työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä on tarkasteltu useasta näkökulmasta, mutta 

refektoinnin, kontekstin ja sosiaalisen yhteisön merkitykset korostuvat useissa teorioissa. 

Organisaatiokulttuuri asettaa tietyt ennakko-oletukset ja roolit työtehtävälle. Jos organisaation 

määrittelemät vaatimukset eivät ole linjassa työn konkreettisten toteuttamismahdollisuuksien 

kanssa, voi syntyä erilaisia käytännön yhteisöjä, jotka pyrkivät vastaamaan omalla luovalla 

tavallaan näihin vaatimuksiin. Käytännön yhteisöjä voi syntyä myös jonkin ongelman ratkaisemisen 

ympärille spontaanisti. Näihin yhteisöihin osallistumalla henkilö pääsee rakentamaan 

identiteettiään muiden samaa päämäärää tavoittelevien henkilöiden kanssa ja näin 
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neuvottelemaan merkityksistä ja oppimaan ryhmän kanssa. Kollektiivisella osallistumisella 

näyttääkin olevan suuri merkitys ammatti-identiteetin muodostumiselle.  

Lisäksi esimiestyössä kehittyminen edellyttää henkilöltä kykyä kriittiseen reflektointiin. Tämä 

johtaa omien merkitysperspektiivien muuttamiseen ja sitä kautta uudistavaan oppimiseen. 

Esimiestyön haasteet ovat erilaisia kuin asiantuntijatyössä ja etenkin eettiset ja moraaliset 

ongelmat lisääntyvät, kun henkilö toimii eri suunnista tulevien vaatimusten keskellä. 

Merkitysperspektiivien muutos onkin oletettavasti merkityksellistä siirryttäessä asiantuntijatyöstä 

esimiestyöhön.  

 

Edellä kuvatun teoreettisen taustatyön myötä tutkimuskysymykseni ovat tarkentuneet 

seuraaviksi: 

 Millaiseksi nuorten esimiesten ammatillinen identiteetti on muodostunut ja mitkä tekijät 

sitä ovat muokanneet? 

 Miten nuoret esimiehet pystyvät vastaamaan esimiestyön mukanaan tuomiin 

ihmisjohtamishaasteisiin? 

 Millaiseksi nuorten esimiesten ihmisjohtamistaidot ovat kehittyneet ja mitkä tekijät 

siihen ovat vaikuttaneet? 
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7 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

7.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

 

Tutkimukseni kohdeyrityksenä on keskisuuri IT-alan palveluyritys, joka toimii 

alihankintaorganisaationa eri alojen asiakkaille. Suurin osa yrityksen työntekijöistä on 

koulutukseltaan insinöörejä ja henkilöstön keski-ikä on 35 vuotta. Yrityksen työntekijöistä 90 % on 

miehiä. Yritys on perustettu IT-alan kovimman kasvukauden aikaan 1990-luvulla ja se on kasvanut 

nopeasti useamman sadan henkilön kansainväliseksi organisaatioksi. 10-vuotisen matkan varrelle 

on lukeutunut useita yritysostoja, uusien kotimaisten ja kansainvälisten toimipisteiden 

perustamisia ja sulkemisia, useammat yt-neuvottelut sekä fuusio osaksi isoa kansainvälistä 

konsernia. Yritys kuvastaakin hyvin tyypillistä suomalaista IT-alan organisaatiota, jonka 

tunnusmerkkeinä ovat useat muutokset ja nopea kasvu.   

 

Yrityksen työntekijöistä suurin osa on tuotannon henkilöstöä. Kolme liiketoiminta-aluetta jakautuu 

pienempiin yksikköihin, joista kukin palvelee omia asiakkaitaan. Näiden liiketoimintayksiköiden 

johtajat huolehtivat myynnillisistä ja liiketoiminnallisista asioista, sekä vastaavat yleisesti 

henkilöstöstään. Yksiköiden johtajien alla toimivat projektipäälliköt, jotka ovat vastuussa 

projektien etenemisestä ja toteuttamisesta. He ovat virallisia esimiehiä projekteissa toimiville 

henkilöille ja heidän tehtävänään on vastata yleensä projektin hallinnollisesta puolesta, kuten 

aikatauluista ja resursoinnista. Lisäksi he pitävät alaisilleen kehityskeskustelut ja vastaavat 

koulutuksista ja työsuhdeasioista, kuten lomista ja poissaoloista. Organisaatiossa työ tapahtuu 

asiakasprojektien muodossa ja sitä määrittävät pitkälti asiakkaan vaatimukset työn laadusta ja 

tuloksista. Projektipäällikön tiimissä voi työskennellä johdettavana myös muita henkilöitä omien 

alaisten lisäksi. Vastaavasti omat alaiset voivat osin työskennellä jonkun muun projektipäällikön 

projektissa. Alaiset vaihtuvat projektien mukana. Keskimäärin esimies-alaissuhde pysyy samana 

noin muutaman vuoden ajan, mutta saattaa vaihtua nopeamminkin projektista riippuen. 

 

Yrityksen esimiehet nousevat asemaansa yleensä asiantuntijan roolista liiketoimintajohdon 

arvioiden perusteella. Yhteisiä kriteereitä projektipäälliköksi nostamiselle ei ole, vaan päätökset 
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perustuvat kunkin yksikön johtajan omiin arvioihin alaistensa kompetensseista. Usein 

projektipäälliköksi siirtymistä edeltää jokin konkreettinen tarve, esimerkiksi edellisen 

projektipäällikön lähteminen yrityksestä tai siirtyminen toiseen yksikköön tai tehtävään. Tilanteet 

tulevat usein eteen yllättäen ja valinnat hoidetaan nopealla aikataululla. Varahenkilöjärjestelmää 

ei yrityksessä ole otettu käyttöön, joten potentiaalisen jatkajan arviointi aloitetaan vasta paikan 

avauduttua. Projektipäälliköille pidetään uran alussa esimieskoulutus, joka painottuu järjestelmien 

ja työsuhdeasioiden hallintaan. Ihmisjohtamista ei perehdyttämisen yhteydessä varsinaisesti 

käsitellä. Perehdytyskoulutuksen jälkeen projektipäälliköt aloittavat työnsä, eikä tämän jälkeen 

varsinaista perehdytystä esimiestyöhön enää ole. Muutaman kerran vuodessa kaikille esimiehille 

järjestetään esimieskoulutuspäivä, jossa käsitellään esimiestyöhön liittyviä ajankohtaisia aiheita.  

 

Tutkimani organisaatio on samalla myös oma työpaikkani. Olen tullut yrityksen palvelukseen 

vuonna 2009 ja toiminut siitä asti erilaisissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Vastuullani on tällä 

hetkellä yrityksen henkilöstönkehittämiseen ja -hallintoon liittyvät asiat yhdessä oman tiimini 

kanssa. 

 

7.2 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut 

 

Tutkimukseni kohteena on ihmisten elämismaailma, jonka Varto (1992) toteaa rakentuvan yksilön, 

yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja ihmisten välisten suhteiden 

kohteista. Nämä kohteet kietoutuvat tutkimuksessa tiiviisti yhteen ja saavat merkityksensä 

kokemustodellisuudesta, jossa tutkija itse on toimijana. Merkitysmaailmat ovat aina lähtöisin 

ihmisestä ja näin eroavat luonnollisesta maailmasta, jossa tapahtumille ei ole olemassa tulkintoja, 

vain tekoja. (Mt. 23-24.) Tämän pohjalta tutkimukseni lähtökohdaksi valikoitui laadullinen 

näkökulma. Laadullinen tutkimusnäkökulma antaa mahdollisuuden tutkia näitä elämismaailmoja, 

joissa myös itse tutkijana olen mukana.  Oma vahva asemani tutkimassani työyhteisössä määrittää 

koko tutkimukseni tarkastelutapaa ja sen tiedostaminen on oleellista myös lukijalle. 

Ihmistutkimusta on ylipäätään mahdotonta tehdä täysin ulkoisen tarkkailijan roolista käsin (Varto 

1992,26) ja omassa tilanteessani positioni vaikutus tutkimuskohteisiin on selkeä.   
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Varton (1992) mukaan tutkimuskohteen ymmärtämiseen vaikuttaa aina henkilön oma 

mielenkiinto ja alustava maailman ymmärtämistapa. Mielenkiinnon kohteet syntyvät 

käytännöllisistä asioista, kuten elämäntavasta, ammatista ja ympäristöstä. Näistä käytännöllisistä 

lähtökohdista syntyy myös ymmärrystapa, joka ohjaa uuden ymmärtämistä. Tutkijan tulkinta ei voi 

olla koskaan täysin sävytön, vaan alustava ymmärrystapa vaikuttaa siihen, mihin tutkija huomionsa 

kiinnittää. (Mt. 67.) Tutkimukseni käytännölliset lähtökohdat ovat syntyneet työstäni, jossa olen 

päässyt tarkkailemaan nuorten esimiesten toimintaa johtamisen kentällä. Omien havaintojeni 

perusteella olen huomannut ihmisjohtamistilanteiden olevan IT-alalla haastavia ja ratkaisumallien 

olevan osin puutteellisia. Esimiesten nuori ikä tuntuu vaikuttavan heidän identiteettinsä 

epäselvyyteen ja horjuttavan tätä kautta itsevarmuutta, joka näkyy ihmisjohtamistyössä. Näistä 

lähtökohdista käsin aloitin tutkimukseni tekemisen tavoitteenani saavuttaa vahvistus oletuksilleni 

tai vastaavasti löytää taustalta jotain, joka muuttaisi ennakko-oletukseni. Mielenkiintoni on 

pääasiassa käytännöllinen, sillä toivon tulosten lisäävän omaa ymmärrystäni työhöni. Kuitenkin 

taustalla on myös teoreettisia pyrkimyksiä tunnistaa IT-alan nuorten esimiesten ammatilliseen 

kehittymiseen liittyviä tekijöitä. 

 

Tutkimukseni on tapaustutkimus, joka sisältää myös toimintatutkimuksellisia piirteitä. Kaiken 

laadullisen tutkimuksen voidaan nähdä olevan tietyllä tasolla tapaustutkimusta, koska se 

kohdistuu aina johonkin tiettyyn tapaukseen. Tapaustutkimus valitaan usein menetelmäksi, jos 

halutaan ymmärtää kohdetta syvällisesti ja huomioida siihen liittyvä konteksti.  

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai rajattua kokonaisuutta, pyrkimyksenä 

tutkia ja ymmärtää tapauksia pääasiassa miten ja miksi -kysymysten kautta. (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006.)  Tapaustutkimuksen tavoite on yleensä tuottaa yksityiskohtaista tietoa 

rajatusta tutkimusjoukosta.  Tällä tavalla pyritään pikemminkin ymmärtämään ilmiötä 

kokonaisvaltaisesti, kuin yleistämään tutkimustuloksia laajemmalle.  Tapaustutkimuksen tulosten 

yleistämisestä on käyty tiivistä keskustelua ja se on nähty ongelmana niissä tutkimuspiireissä, 

joissa tieteellisen tutkimuksen tavoitteeksi on nähty tilastollinen yleistettävyys. (Peuhkuri 2008, 

130-132.) Kuitenkin yhdenkin tapauksen huolellinen tutkiminen voi tarjota yksittäistapauksen 

ylittävää tietoa, vaikka sen pohjalta ei voi esittää yleistyksiä. Tulosten merkitystä ja oikeellisuutta 

voidaan vahvistaa esittämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen analyysistä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Saarela-Kinnunen ja Eskola (2001) toteavat teorian yleistämisen 
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olevan tietyllä tasolla mahdollista vastaaviin yhteisöihin, joissa jaetaan samanlaisia elämälle tai 

tilanteille tyypillisiä piirteitä.  (Mt. 189-190.) Vaikka kyse onkin tietystä, yksilöllisestä tapauksesta, 

voidaan arvioinnissa pohtia asiaa myös laajemmassa mittakaavassa ja arvioida mitä kyseinen 

tapaus voisi opettaa vastaaville tutkimusprosesseille, miten saatuja tuloksia voitaisiin mahdollisesti 

soveltaa muualla ja miten yksittäistapauksen tuloksia voi käyttää apuna suunniteltaessa aihetta 

koskevia laajempia tutkimuksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Peuhkurin (2008) mukaan tapaustutkimuksen vahvuudet voivat näkyä etenkin vähän tutkittujen, 

uusien ilmiöiden analyysiä tehdessä. Silloin, kun tietynlaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa 

luodut teoriat eivät pysty vastaamaan toisenlaiseen ympäristöön, joudutaan kehittämään uusia 

teorioita. Tämä lähtökohta on osittain oman tutkimuksenikin takana. Nuorten IT-alan esimiesten 

tukemista on tutkittu vähäisesti. Aiemmin luodut ja vakiintuneet organisaatioiden tukikeinot eivät 

enää vastaa muuttuneeseen ympäristöön. Siksi on kehitettävä uusia keinoja, johon tämä tutkimus 

pyrkii osallistumaan tapaustutkimuksen muodossa.  Peuhkuri toteaa myös, ettei uuden teorian 

kehittely estä teoreettisten lähtökohtien käyttämistä tutkimuksen ankkuroimiseksi, vaan 

analyysirunkoja voidaan rakentaa sekä teoriasta johdettujen kysymysten, että aineistosta esiin 

nousevien kysymysten pohjalta. (Mt. 136.) Tutkimukseni pyrkii selvittämään ilmiöiden välisiä 

yhteyksiä ja on näin selittävä tapaustutkimus. Selittävä tapaustutkimus on kiinnostunut 

tosielämän monimutkaisten tapahtumien kausaalisista suhteista tai niihin liittyvistä 

mekanismeista. Nämä ovat niin monimutkaisia, että niiden tutkiminen survey-menetelmin on 

mahdotonta. (Peuhkuri 2008, 136.) Erikssonin ja Koistisen (2005) mukaan tapaustutkimuksen 

kulku ei ole suoraviivaista, vaan tutkija voi joutua käymään läpi monia eri vaiheita, palaamaan 

takaisin tai tarkentamaan asioita. Aineistoja on keskustelutettava keskenään ja vuoropuhelua 

teorian ja empirian väillä kehitettävä. (Mt. 19.)  

 

Vaikka tutkimukseni on ennen kaikkea tapaustutkimus, on tutkimustavoitteista ja -asetelmasta on 

mahdollista tunnistaa myös toimintatutkimuksellisia piirteitä. Päätavoitteenani on löytää 

ammatilliseen identiteettiin ja ihmisjohtamistaitojen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, joiden 

pohjalta tulevaisuudessa voidaan muodostaa sopivia tukikeinoja nuorten esimiesten tukemiseksi.  

Toimintatutkimus ei Heikkisen ja Huttusen (2007) mukaan ole varsinainen tutkimusmenetelmä, 



 

37 
 

vaan ennemminkin tutkimusstrateginen lähestymistapa. Toimintatutkimus tutkii ja kehittää 

ensisijaisesti ihmisten yhteistoimintaa ja päämääränä on tutkimisen lisäksi aina myös toiminnan 

kehittäminen. Tutkimuksen kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi organisaation vakiintuneet 

toimintakeinot ja pohtia, millaisia päämääriä nämä keinot palvelevat. Lisäksi metodissa toiminta ja 

tutkimus tapahtuvat samanaikaisesti. (Mt. 196-199.) Tämän viimeisen kohdan suhteen oma 

tutkimukseni eroaa toimintatutkimuksen puhtaasta muodosta, sillä aloitan tutkimukseni yhtä 

askelta aiemmin, kuin perinteinen toimintatutkimus. Toimintatutkimuksessa on alussa usein jo 

selvillä joku menetelmä, jolla muutos pyritään aikaansaamaan ja itse tutkimus kohdistuu tähän 

menetelmään. Oma tutkimukseni pyrkii puolestaan löytämään niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta 

näiden konkreettisten kehittämismenetelmien luomiseen. Mallien muodostamisen ja testaamisen 

jätän tuleviin tutkimuksiin. 

 

Laadullinen tutkimus ei tähtää tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan lähinnä kuvaamaan jotain 

ilmiötä, ymmärtämään toimintaa ja antamaan mielekkäitä tulkintoja näille. Siksi on tärkeää, että 

tietojen keräämisen kohteena olevilla henkilöillä on omakohtaista kokemusta aiheesta tai he 

tietävät muuten siitä paljon. Tiedonantajien valinta tuleekin tehdä harkinnanvaraisesti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85.)  Tutkimuksessani haastateltavat valittiin harkintaa käyttäen. Ensimmäinen 

kriteeri oli tutkittavien ikä, sillä halusin keskittyä nimenomaan nuorten esimiesten tutkimiseen. 

Valitsin raja-arvoksi 35 vuotta. Tämän jälkeen listasin kaikki yhtiön esimiehet, jotka osuivat tähän 

kategoriaan. Henkilöitä oli yhteensä 15.  Näistä henkilöistä valitsin vielä oman harkintani mukaan 7 

haastateltavaa. Valintaani ohjasi se, että tunsin henkilöt ja tiesin heillä olevan toisistaan eroavia 

urapolkuja. Näin toivoin saavani aineistosta mahdollisimman monimuotoisen.  Keskustelin 

jokaisen valitun henkilön kanssa henkilökohtaisesti tutkimukseni aiheesta ja tiedustelin heidän 

mielenkiintoaan osallistua tutkimukseen. Kaikki henkilöt olivat halukkaita osallistumaan. Tämän 

jälkeen lähetin heille kalenterikutsut ja vahvistimme haastatteluajat. Jokainen haastattelu 

toteutettiin sovitun ajan puitteissa. Haastattelujen yhteydessä kerroin henkilöille haastateltavien 

määrän ja lupasin toimittaa heille tutkimusraportin luettavaksi sen valmistumisen jälkeen.   
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7.3 Aineiston keruu ja analysointitapa 

 

Aineistonkeruumenetelmäkseni valitsin yksilöhaastattelut, koska koin, että niiden kautta on 

mahdollista saada esiin tutkimuskysymyksiäni tukevia vastauksia parhaiten. Haastattelu on 

joustava tutkimusmetodi, sillä siinä tutkijalla on mahdollisuus toistaa kysymys ja tarkentaa sitä. 

Lisäksi kysymykset voidaan esittää tutkijan haluamassa järjestyksessä tilannetta mukaillen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 73.)  Haastattelua voidaan kuvata eräänlaiseksi keskusteluksi, jossa tutkija 

vuorovaikutuksessa, tosin usein omasta aloitteestaan, pyrkii saamaan selville tutkimuksen 

aihepiiriin kuuluvia asioita (Hakala 2007, 25).  Tarkensin haastattelumenetelmääni avoimeksi 

teemahaastatteluksi, sillä halusin luoda tutkittaville tarpeeksi väljän kehyksen pohtia ajatuksiaan. 

Lisäksi teemahaastattelu soveltuu emotionaalisesti arkojen aiheiden tutkimiseen, joista ei puhuta 

juurikaan ääneen (Hirsjärvi & Hurme 1993, 124). Tulkitsin ihmisjohtamishaasteiden, arvojen ja 

oman ammatti-identiteetin lukeutuvan organisaatiossa tällaiseksi aiheeksi, joten teemahaastattelu 

sopi hyvin asetelmaani. 

 

Teemahaastattelun teemat pohjautuvat tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen viitekehykseen. 

Tutkijan määrittelemien teemojen tulisi olla niin väljiä, että ne mahdollistavat tutkittavan ilmiön 

monimuotoisuuden paljastumisen. Tutkija voi jatkaa teemojen synnyttämää keskustelua 

syvemmälle tutkimusintressien ja kiinnostuksen edellyttämälle tasolle asti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 66-67, 75.) Teemat muodostettiin tutkimuksessani tarkoituksellisesti väljiksi ja niiden alla 

pyrittiin paneutumaan tutkimuskysymyksiin. Teemahaastattelun eteneminen teemojen avulla tuo 

tutkittavan äänen kuuluviin ja mahdollistaa vuorovaikutuksessa syntyvien tulkintojen ja antamien 

merkitysten huomioinnin (Hirsjärvi & Hurme 2011, 48). Teoreettinen viitekehykseni määritti 

haastatteluiden yläteemat, jotka keskittyivät esimiesten siirtymävaiheeseen, ammatillisen 

identiteetin muodostumiseen liittyviin tekijöihin, esimiestyössä kohdattuihin 

ihmisjohtamishaasteisiin sekä esimiestyön oppimiseen. Teemahaastattelun runko sisältää 

hahmotelman siitä, mitä kysyä, muttei määrää tarkkaan miten se tehdään.  Hirsjärven ja Hurmeen 

(2011) mukaan teemaluettelolla tulisi varmistaa keskustelun kohdistuminen oleellisiin asioihin, 

mutta jättää kuitenkin haastattelijalle tarpeeksi liikkumavaraa tilanneratkaisuihin. Haastattelija 

ohjaa tilannetta kysymyksiä tekemällä, joten keskustelua synnyttäviä kysymyksiä olisi hyvä olla 

valmiina. (Mt. 102-103.) Eskola ja Vastamäki (2001) toteavat, että teemarungon alle olisi hyvä 
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lukeutua kolmen tason kysymyksiä.  Ylimmällä tasolla ovat aihepiirit, joita seuraavan tason 

tarkentavat apukysymykset muotoilevat helpommin vastattaviksi kysymyksiksi. Kolmannen tason 

kysymykset ovat puolesyaan hyvin yksityiskohtaisia pikkukysymyksiä, joita on syytä käyttää vain, 

kun muilla kysymyksillä ei saada vastausta.  (Mt. 37.) Omassa tutkimuksessani toisen tason 

kysymykset olivat juuri konkreettisia kysymyksiä, joiden kautta lähestyin teemaa. Kolmannen 

tason tarkentavia kysymyksiä silloin, kun huomasin, että aiheen pohtiminen on henkilölle erityisen 

haastavaa.  

 

Valittuani teemahaastattelut aineistonkeruumenetelmäkseni, jouduin pohtimaan myös niiden 

käytännön toteutusta. Haastattelupaikaksi valittiin yrityksen tilat. Tähän päädyttiin 

ajansäästösyistä, sillä tutkittavien oli helpompi irrottautua työstään, kun haastattelu pidettiin 

fyysisesti lähellä. Haastattelut totutettiin pienessä neuvotteluhuoneessa, jota harvemmin 

käytetään työasioissa. Tällä pyrittiin siihen, ettei tila vaikuttaisi niin paljoa ennakkoasetelmaan, 

eikä tilanteesta muodostuisi työpalaverin kaltaista tapahtumaa. Työtilaan ja siellä oleviin esineisiin 

liittyy kuitenkin aina merkityksiä ja ne saattavat luoda esimerkiksi tiedostamattomia valta-

asetelmia (Eskola & Vastamäki 2001, 30).  

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan haastattelu on aina sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa 

kumpikin osapuoli joutuu huomioimaan toisen. Tilanteeseen liittyy aina rooliodotuksia niin 

haastattelijan kuin haastateltavankin puolelta. Nämä odotukset liittyvät esimerkiksi puhetyyliin, 

käyttäytymiseen ja ulkoisiin seikkoihin, kuten pukeutumiseen, ja ovat syntyneet aiempien 

kokemusten pohjalta. Myös tilanteeseen liittyy tietynlaisia ennakko-oletuksia siitä, millaiseksi 

haastateltavan ja haastattelijan rooli muodostuu. Toisinaan haastattelutilanteesta ei 

haastateltavalla ole aiempia kokemuksia, eikä tilanne etene sujuvasti roolien puitteissa. Tällöin 

haastattelijan on ”opetettava” haastateltavalle hänen roolinsa, jota kuvastavat teemoihin liittyvä 

pohdiskelu ja pitkähköt vastaukset. Oikeaa reagointia on siis mahdollista opettaa haastateltavalle 

ja oikaista myös mahdollisia vääriä ennakkokäsityksiä. Haastateltava voi esimerkiksi kokea, ettei 

omilla mielipiteillä ole arvoa tai ettei hänen tarinansa ole mielenkiintoinen. He saattavat myös 

käsittää tilanteen niin, että heillä täytyisi olla kysymykseen oikea, täsmällinen vastaus. 
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Haastattelijan vastuulle jää näiden ennakko-oletusten oikaisu, jotta tilanne etenisi sujuvasti. (Mt. 

94-96.) 

 

Haastattelujen alussa tutkittaville kerrottiin haastattelun etenemisestä tarkemmin.  Tässä 

vaiheessa painotettiin, että haastateltavat voivat kysyä ja tarkentaa asioita haastattelun aikana ja 

myös haastattelija voi tehdä heille tarkentavia kysymyksiä. Haastattelujen kesto vaihteli 40 

minuutista kahteen tuntiin. Tilanteesta yritettiin luoda mahdollisimman rento. Tässä vaiheessa 

painotin myös luottamuksellisuutta ja sitä, että analyysivaiheessa viittaukset tunnistettaviin 

yksiköiden ja henkilöiden nimiin tullaan jättämään pois. Haastateltavia pyydettiin aluksi kertomaan 

vapaamuotoisesti omasta esimiespolustaan ja sen aikana tein tarkentavia kysymyksiä teemojeni 

puitteissa. Rohkaisin heitä puhumaan teemoista ja tein tarkentavia kysymyksiä, jos huomasin, että 

he eivät osanneet pukea ajatuksiaan sanoiksi. Eskolan ja Vastamäen (2011, 35) mukaan 

haastattelun onkin tarkoitus olla keskustelu, jossa haastattelija reagoi haastateltavan 

kertomuksiin. Teemahaastattelu lähentelee syvähaastattelun piirteitä ja tavoitteeksi voidaan 

asettaa kommunikaation luontevuus sen kaavamaisuuden sijaan (Hirsjärvi & Hurme 2011, 96-97).  

Haastattelujen jälkeen litteroin aineiston. Litterointi tapahtui sanatarkkuudella, eli erilaiset 

äännähdykset jätettiin huomioimatta. Aineisto luettiin litteroinnin jälkeen huolellisesti useampaan 

otteeseen. Hirsjärvi ja Hurme (2011) suosittelevatkin aineiston lukemista kokonaisuutena ja 

moneen kertaan, jotta se alkaisi synnyttää tutkijalle ajatuksia ja mielenkiintoisia kysymyksiä. 

Aineistoa olisi hyvä lukea aktiivisesti esittäen sille samalla kysymyksiä. (Mt. 142). Aineiston 

analyysitavaksi valitsin sisällönanalyysin, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Tarkensin analysointimenetelmääni teoriaohjaavaksi 

aineistonanalyysiksi, jossa analyysin lopputulos kytkeytyy teoreettiseen osaan. Tällöin tutkija 

yhdistelee aineistoa ja valmiita malleja toisiinsa käyttäen samalla luovuutta apuna. Aineiston 

analyysi on siis aineistolähtöistä ja sitä peilataan teoreettiseen viitekehykseen. Teoriaohjaavassa 

aineistonanalyysissä myös raportointi voi tapahtua teoriaohjaavasti. Aineiston analyysi perustuu 

aiempaan viitekehykseen, joka voi olla joko teoria tai käsitejärjestelmä. Analyysirunko voi olla 

melko väljä ja sen sisällä muodostetaan aineistosta erilaisia luokituksia tai kategorioita 

induktiivisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Tämän kautta aineistosta voidaan poimia 

sekä ne asiat, jotka kuuluvat analyysirunkoon, että myös ne, jotka ovat sen ulkopuolella. Näistä 

ulkopuolisista löydöksistä muodostetaan uusia kategorioita. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 113.) 



 

41 
 

Oman aineistoni luokat muodostuivat tutkimuskysymyksieni ja haastatteluteemojeni pohjalta. 

Hirsjärvi ja Hurme (2011) kehottavat aineiston luokittelun jälkeen suorittamaan aineiston 

yhdistelyn, jossa pyritään löytämään luokkien välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Myös poikkeavat 

tapaukset pyritään tunnistamaan. Aineiston teemoittelussa nostetaan esiin sellaisia aineistosta 

esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä useammalle haastateltavalle. Nämä voivat pohjautua 

teemahaastattelun teemoihin, mutta sen lisäksi esiin tulee usein myös muita teemoja, tai 

lähtöteemoihin liittyviä yhteyksiä. Analyysin teemat pohjautuvat tutkijan tulkintaan haastateltavan 

sanomisista ja tutkija tekee päätöksen mitkä sanomiset kuhunkin teemaan näyttävät liittyvän. (Mt. 

149-150, 173.) Myös Eskola ja Suoranta (1998) toteavat teemahaastattelun rungon olevan hyvä 

apuväline aineiston koodaukseen., sillä haastattelurunkoa muodostettaessa on jo syvennytty 

teoreettiseen tietoon ilmiöstä (Mt. 153). Nämä ohjeistukset toimivat oman analyysini opastajina. 

Muodostin aineistostani luokkia, ja tutkin näiden luokkien välisiä yhteyksiä päätyen kuvaamaan 

aineistoa tutkimustehtäväni mukaisesti. 
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8 LÖYDÖKSET 

 

8.1 ”Se vastuu sit vaan lipsahti mulle” – epäselvä siirtymisvaihe asiantuntijasta esimieheksi 

 

Yhtenä tutkimustehtävänä oli tarkastella haastateltavien ammatillisen identiteetin rakentumista. 

Tätä pyrittiin selvittämään keskustelemalla haastateltavien kanssa heidän opinnoistaan, 

urapoluistaan ja esimiestyön alkuvaiheiden haasteista.  

Kaikki haastateltavat kertoivat samaistuneensa opintojensa aikana teknisen asiantuntijan rooliin.  

Työelämään siirtymisen jälkeen he olivat toimineet aluksi perustason IT-tehtävissä, mikä vahvisti 

heidän asiantuntija-identiteettinsä kokemusta. Esimiestehtäviin siirtymistä edelsi yleensä 

organisaation konkreettinen tarve esimiestyön lisäämiselle. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa 

edellisen esimiehen siirtyminen muihin tehtäviin, oman esimiehen työn jakamistarve tai erilaiset 

organisaatiomuutokset. Siirrot perustuivat projektitarpeisiin ja kaikki henkilöt toimivat uudessa 

tehtävässään projektipäällikön nimikkeellä. Haastateltavat oli valittu tehtävään aiemman 

projektisuoriutumisen perusteella.  Projektipäällikön työ sisälsi projektin päivittäiseen johtamiseen 

liittyviä toimintoja, kuten aikataulututusta, laskutusta, projektin hallinnointia ja yhteydenpitoa 

asiakkaaseen. Lisäksi projektipäälliköillä oli esimiesvastuu omista projektihenkilöistään.  

 

Siirtojen tapahtuminen nopealla aikataululla johti siihen, ettei projektipäällikön työnkuvaan 

liittyvää esimiestehtävää käsitelty siirron yhteydessä muuten, kuin konkreettisella 

työnjohtotasolla. Tulevaa työnkuvaa ei purettu ja sen tarkka sisältö jäikin siirtymävaiheessa 

jäsentymättä. Haastateltavat olivat osanneet kyllä hahmottaa projektinjohtamistehtävän, sillä se 

oli ollut näkyvä osa myös oman esimiehen työtä. Esimiestyön puoli sen sijaan oli vielä epäselvä, 

eivätkä haastateltavat siirtyessään tienneet, mitä kaikkia osa-alueita heidän tuleva työnsä tulee 

sisältämään tai millaista toimintaa heiltä odotetaan ihmisjohtamisen suhteen. Monella siirtyminen 

saattoi tapahtua jopa ilman erillistä selkeää sopimusta muuttuvista työtehtävistä. Seuraavat 

sitaatit kuvaavat hyvin näitä siirtymiä. 

”Se sitten johti siihen, että se samalla se tiimi tuli mulle..et se ei ollu mitenkään varsinaisesti 

kauheen jäsentyny ratkasu, et mää en saanu nimitystä aluks esimieheks, vaan toimin vanhalla 
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nimikkeellä, et se vastuu sit vaan lipsahti mulle… ja sit kun se oli lipsahtanu siihen, niin hissuksiin se 

meni siihen, et kaikki esimieshommat oli mulla.” 

”Ei siinä kyllä varsinaisesti mitään hirvittävää ohjeistusta ollut, että se oli ennemminkin, että nää 

on nyt sitten sun alaisia..että aika pitkälle piti ite miettiä, että mitä se nyt oikein tarkottaa.” 

 

Muutama haastateltava oli ennen siirtymäänsä ehtinyt ilmaista esimiehelleen toiveen lisävastuun 

saamisesta. Nämä toiveet liittyivät ensisijaisesti teknisen projektipäällikön tehtävään. Kukaan 

haastateltavista ei kertonut toivoneensa lisävastuuta erityisesti henkilöesimiehen tehtävien 

muodossa. Uralla eteneminen ja lisävastuun saaminen määriteltiinkin pitkälti projektin teknisen 

johtamisen näkökulmasta. Organisaatiossa projektipäällikön rooli näyttäytyi siis selkeästi 

teknisenä positiona, mikä tuli esiin myös siinä, että uralla etenemisen tärkeyttä korostavat 

haastateltavat arvottivat uudet työtehtävät projektin vaativuuden ja sen tuoman hallinnollisen 

vastuun mukaan.  

 

Haastateltavien alaisten ikä vaihteli projektiryhmittäin. Ne haastateltavat, joilla oli tiimissään 

kokeneempia alaisia, tunsivat alussa epävarmuutta oman auktoriteettinsa suhteen. Erityisesti 

nuoria esimiehiä mietitytti tulevien alaisten pitkä kokemus ja se, että he todennäköisesti tietäisivät 

työstä enemmän, kuin itse esimies. Vähättelyn riski ja ”varpaille astumisen” pelko kuvastuivat 

haastateltavien kommenteissa. Itseluottamusta tilanteisin näytti antavan, jos henkilöllä oli vahva 

tekninen osaaminen. Se nähtiin arvostuksen saamisen edellytyksenä projektipäällikön tehtävissä 

toimiville. Seuraava lainaus kuvaa alaisten ikään liittyviä pohdintoja. 

”Mut et kyllä mää sitä siinä vähän mietin, että oonko mää nyt liian nuori, koska sen tiesi että 

minkä jengin esimieheks siinä tuli. Meillä on tosi kokenutta osastoo siellä, et on niinkun 

viiskymppisiä sellasia tosi pitkän linjan tekijöitä..et siinä vähän mietitytti sit..et etukäteen 

mietitytti, et miten sanoo kaverille joka on tehnyt kaksytäviis vuotta töitä ja mää tehny muutaman 

vuoden, et mun mielestä tää pitäis tehdä näin. Mutta tota ihan sillee..eikä ne ruvennu mitään 

pojittelemaan tai ollu mitään sellasta. Se meni ihan hyvin ja se minkä takia se meni hyvin oli se, et 

oli kummiskin ehtiny oman paikkansa löytää ja henkilöt tunsi..ja ehkä meidän alalla esimiehen 

tarttis olla sellanen, et olis niinkun sitä teknistä respectiä saatavilla. Et mää veikkaan, et olis aika 

hankala mennä niinkun jonkun asiantuntijajengin esimieheks, vanha kokenu tiimi siellä ja siihen 

meet nuorena esimiehenä ja et tiiä yhtään mitään siitä aihealueesta, niin se olis  kyl aika..” 
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Tulevien alaisten tunteminen ennalta auttoi esimiestä sopeutumaan nopeammin 

johtamistehtävään. Vaikka tiimin sisältä nousemisen voisi olettaa aiheuttavan ongelmia tiimin 

välisissä suhteissa, se koettiin tässä tutkimuksessa pikemminkin positiivisena asiana. 

Haastateltavat olivat toimineet pitkäänkin samoissa tiimeissä ja muodostaneet työtovereidensa 

kanssa omia yhteisöjä, joiden toiminnan he tunsivat hyvin. Siirtyessään saman tiimin vetäjäksi he 

tiesivät tiimin historiassa muodostuneet toimintamallit, tavat ja tarinat, ja pystyivät näin 

ohjaamaan tiimiä helpommin. Uusien alaisten kohdalla esimiesten oli hankalampi säätää omaa 

toimintaansa tiimille sopivaksi ja alku oli tällöin haastavampi. 

”Et osan niistä ihmisistä kanssa olin tehny jo pitkään töitä ja muutakin, ni ei se heidän kohdallaan 

tuntunu sen kummallisemmalta..mut sit tuli muita työkavereita, joita tuli alaisiks, niin kun ei 

tuntenu heitä ihmistasolla, eikä ollu missään tekemisissä ikinä, niin tuntu vähän oudolta, kun 

yhtäkkiä on tuntemattomille esimiehenä eikä oo tehny töitä..Niin se tuntu vähän omituiselta 

aluks..mut kyl se sit kun oppi tuntemaan niitä niin..se vaati vaan enemmän töitä niitten kohdalla 

joita ei tuntenu.” 

 

 

8.2 ”Pitää pystyä eritteleen ne työasiat ja henkilökohtaiset asiat” – uusi työ haastaa 

identiteetin 

 

Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään, miten ammatillinen identiteetti on esimiestyöhön 

siirtymisen jälkeen muokkaantunut työssä kohdattujen kokemusten myötä. 

Projektipäälliköksi siirryttäessä yrityksen HR-osasto oli pitänyt uusille projektipäälliköille 

perehdytyskoulutuksen. Koulutuksessa käytiin läpi esimiestyöhön liittyviä operatiivisia 

osaamisalueita, kuten työsuhdeasioita ja erilaisten järjestelmien käyttöä. Organisaation 

perehdytyskoulutus kannusti näin osaltaan tulkitsemaan projektipäällikön työnkuvaa teknisenä 

asiajohtamisena. Kun haastateltavat sitten aloittivat perehdytyksen jälkeen uudessa roolissaan, he 

törmäsivätkin monimutkaisiin ihmisjohtamisongelmiin. Henkilöt eivät olleet kohdanneet 

työelämässä samanlaisia tilanteita aiemmin edes alaisen roolissa ja siksi tilanteissa toimiminen oli 

vaikeaa. Tilanteita tulkittiin vanhoista asiantuntijan merkitysperspektiiveistä käsin, eikä kriittisen 

reflektoinnin taitoja osattu vielä käyttää perspektiivin muuttamiseksi. Haastateltavat toisin sanoen 

tekivät esimiestyötään asiantuntija-roolistaan käsin eivätkä osanneet katsoa tilanteita 
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kokonaisvaltaisesti. Toiminta näissä uusissa tilanteissa perustui intuitiivisille, nopeille ratkaisuille, 

kuten seuraava lainaus osoittaa. 

”No ei mulla kyllä ollu (valmiuksia) et jälkikäteen on tajunnu, et ei niinkun niitten..niinkun tosi 

monia asioita tein vihasena, ettei voinu ymmärtää et miten joku käyttäytyy näin et semmonen 

tuohtumus. Et tehtiin tosi typeriäkin ratkasuja ja nyt kun on asiaa aatellu jälkikäteen, niin ei mun 

esimies ollu yhtään sen kypsempi, et se teetti mulla semmosia asioita vihasena, joita mää en 

osannu tehdä muuta kun vihasena.” 

 

Käyttäytymismalleja opittiin myös suoraan omilta johtajilta. Oman esimiehen toimintaa oli 

seurattu jo asiantuntijauran aikana alaisen näkökulmasta ja oman esimiehen käyttämät 

toimintamallit saattoivat olla ainoat mallit, mitä henkilö oli nähnyt. Erityisesti oman esimiehen 

yllättävät toimintatavat olivat jääneet mieleen, ja niistä oli opittu sekä hyvässä että pahassa. Eräs 

esimies vertasi osuvasti alais-esimies-suhdetta lapsi-vanhempi-suhteeseen. 

”Mulla itellä oli just niin, koska se oli se, jonka kanssa ainostaan keskusteltiin niistä asioista ja anto 

toimintaohjeet erilaisiin tilanteisiin, niin se muokkas sitä tosi paljon..tietysti kaikki kokemukset 

esimiehisyydestä, edellisen firman kokemukset tai joku joka oli ystävällinen tai näytti tietyn tavan, 

tai sai ystävyyttä sillon kun sitä vähiten ansaitsi, niin sellaset jää muistiin..että niiden mukaan 

sitten..et vähän oon sitä mieltä, et se on samanlainen kun vanhemmuus, et itse toimii kuin omat 

vanhempansa ennen kun kyseenalaistaa niitä asioita.”  

 

Ihmisjohtamisen ongelmatilanteita esiintyi esimiestyössä säännöllisesti. Vaikeat tilanteet liittyivät 

tyypillisesti alaisten hankaliin elämäntilanteisiin ja koskettivat tunnepuolella sekä alaista että 

esimiestä itseään. Nämä tunteet olivat usein pelkoa, myötätuntoa tai epävarmuutta, ja juuri 

tunteiden takia ne erosivat merkittävästi esimiesten päivittäisessä työssään kohtaamista 

konkreettisista ongelmista. Vaikeita kokemuksia olivat esimerkiksi alaisen esimieheen kohdistama 

uhkailu, eettiset ristiriidat, kiusaamistapaukset, alaisten henkilökohtaisen elämän ongelmat, 

irtisanomistilanteet sekä alaisten työuupumus.  Seuraava lainaus on yksi esimerkki esimiehen 

kohtaamasta vaikeasta tilanteesta. Se kuvastaa hyvin, kuinka tilanteet tulevat esimiehille eteen 

yllätyksenä ilman, ett niitä osattaisiin ennakoida. Vaikeaa asiaa käsitellään asiana, johon ei voida 

juuri vaikuttaa. Tämä näytti olevan yleistä uran alkuvaiheessa kaikille haastateltaville. 

”Tuli pitkä sairasloma yhdelle ja sit loppujen lopuks seuras kuntoutukset ja tällaset kaikki..et 

sellanen yks tilanne ainakin..se tuli aika silleen nopeella aikataululla et kaveri tuli projektiin ja 
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katotiin, et se on hyvä siihen lähtökohtasesti ja tehtäviä ruvetiin laittaan..eikä sitten suoriutunu 

itse, eikä kenekään muun mielestä ja sit ajautu sellaseen sairastelukierteeseen…et olin kovin 

yllättyny ainakin tilanteesta ja kaikin puolin piti..kun kaveri oikein oli keskustelu mun esimehen kaa 

ja lähettiin sit selvittämään just, et miten tää on mahdollista, kun ei oo nähty mitään..et se oli niin 

hämmästyttävää, eikä hän halunnu oikein siitä kertookaan, et piti sen vähän sisällään..et se ei 

oikeen koskaan selvinny miks..näin voi käydä.” 

 

Kaikkia vaikeita ihmisjohtamistilanteita yhdisti se, ettei niihin ollut löydettävissä yhtä ainoaa 

selkeää ratkaisua. Tämä ”totuudettomuus” näytti olevan monelle nuorelle esimiehelle hankala 

hyväksyä. He halusivat löytää vaikeisiinkin ongelmatilanteisiin selkeän toimintamallin ja 

turvautuivat siksi usein myös organisaation virallisiin ohjeistuksiin ja sääntöihin. Näitä 

proseduureja he pyrkivät noudattamaan täsmällisesti eivätkä soveltaneet tai käyttäneet 

luovuuttaan monimutkaisissa tilanteissa. Virallisiin ohjeisiin turvautuminen kuvastaa hyvin 

siirtymävaiheen irrallisuutta ja kuulumattomuuden tunnetta. Esimiehet eivät kuuluneet enää 

vanhoihin käytännön yhteisöihin eivätkä näin voineet käyttää niissä opittuja taitoja ongelmien 

ratkaisemisen apuna. He eivät olleet kuitenkaan vielä löytäneet organisaatiosta uusia yhteisöjä. 

Identiteetin suhteen he olivat ikään kuin keskellä asiantuntijan, projektipäällikön ja hallinnollisen 

esimiehen roolia, jolloin he helposti turvautuivat organisaation virallisiin ohjeistuksiin ja omiin 

ennakko-oletuksiinsa projektipäällikön roolista. Seuraava lainaus kuvaa hyvin edellä esitettyä 

dilemmaa. Ihmisjohtamisen ongelmiin oletetaan löytyvän tietty ratkaisumalli, jonka voi esimiehille 

siirtää. 

”Ei kyllä mitään (valmiuksia) et ei niitä osaa hoitaa, et tollaset erikoistilanteet ois ne varmaan mitä 

vois ajatella, et käytäs läpi jokaisen esimiehen kanssa. Et ei siinä..et ei mulla ollu kyllä ainakaan 

minkäänlaista semmosta tietoutta niihin varautua millään tavalla.” 

 

Haastateltavat näkivät päätehtäväkseen projektin onnistumisedellytysten luomisen, johon 

ihmisjohtamiskysymykset linkittyivät lähinnä konkreettisten työjärjestelyiden ja aikatauluttamisen 

muodossa. Projekteilla oli selkeä alku ja loppu, ja esimiestyö nähtiin ennemminkin osana tätä 

urakkaa kuin jatkuvana työyhteisön kehittämisenä. Esimiestyö nähtiin tietyllä tavalla sivurooliksi, 

joka oli alisteinen projektin johtamiselle. 
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”Ja niin kauan kun mää en oo pelkkä henkilöesimies, niin pidän muuta osaamista tärkeempänä 

tätä projektinhallintaan liittyvää, et sen pidän edellä niistä esimiestaidoista, kun se kuitenkin on 

mun päätyöni.” 

 

Pyrkimys teknisten, yhteen totuuteen perustuvien ratkaisujen löytämiseen näytti olevan peruja 

asiantuntijaroolista ja henkilöt yrittivät soveltaa sitä myös ihmisjohtamisen ongelmiin. 

Projektipäällikön työhön liittyvä esimiehen tehtävä oli monelle suppea ja abstrakti käsite, josta oli 

vaikea saada kiinni siten, että sen pohtiminen olisi muodostunut luontaiseksi osaksi jokapäiväistä 

työtä. Esimiehisyyden käsitteen hankaluuden takia useat olivat päätyneet samaistamaan sen 

päivittäisiin konkreettisiin rutiinitehtäviin, joita oli helpompi käsitellä ja sisäistää.  Esimiestyön 

sisältöä kuvattiinkin lähes kaikissa keskusteluissa työn operatiivisena johtamisena projektin 

näkökulmasta, kuten seuraava lainaus kuvastaa. 

”Erityisesti esimiestyön näkökulmasta siinä nyt varmaan sit tän normaalin korporatepyörittelyn ja 

raportoinnin ja ennustamisen lisäksi ja näitten tuntitarkistuksen ja muitten mitkä nyt varmaan 

kuuluu sillee yleisesti esimiehen rooliin tässä yrityksessä..niin sitten on kaikki nää, vuorolistojen 

tekeminen ja varmistaminen että on aina kaveri vuorossa paikalla..ja sitten ihan..ihan myöskin se 

työnjohdollinen rooli on tällä hetkellä mulla että..varmistaa se että ne oikeesti että jokaisella on 

työtehtäviä ja tietävät kans mitä heiltä odotetaan tehtäväks ja mitä hommia tehdään ja et..rinki 

pyörii.” 

 

Roolien monimuotoisuus ja työnkuvan pirstaloituminen näyttivät siis ehkäisevän selkeän 

ammatillisen identiteetin muodostumista, sillä roolit limittyivät ja sitä kautta sekoittivat 

projektipäällikkötyön kokonaisuuden hahmottamista. Tämä johti siihen, että työtehtävät 

konkretisoitiin projektinjohtamistehtävän kautta. Tekniseen johtamiseen samaistuminen 

näyttäytyi myös siinä, miten ihmisjohtamisongelmia käytännössä hoidettiin. Alaisten 

henkilökohtaisiin tilanteisiin ei haluttu mennä tunteella mukaan, vaan parhaaksi tukemiskeinoksi 

nähtiin työhön liittyvät konkreettiset järjestelyt. Työjärjestelyt koostuivat esimerkiksi aikataulujen 

uudelleenjärjestelyistä tai tilajärjestelyistä. Alaista pyrittiin auttamaan joko antamalla hänelle 

enemmän aikaa työtehtävien suorittamiseen, tai madaltamalla vastaavasti työn laadun 

vaatimuksia. Usea haastateltava koki myös, ettei alaiselta ole soveliasta kysellä vaikeasta 

tilanteesta, jos hän ei itse tuo sitä esiin. Heidän mielestään alaisten elämään ei ollut oikeutta 

puuttua, ja hankalat tilanteet saatettiin sivuuttaa tämän takia kokonaan. Käyttäytymistä alaista 
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kohtaan voitiin jatkaa täysin normaalisti, vaikka tiedettiin alaisen vaikeasta elämäntilanteesta. Työ 

ja henkilökohtainen elämä nähtiin kahtena eri asiana, eikä niiden välistä suhdetta juurikaan otettu 

huomioon.  Seuraavat lainaukset kuvaavat, kuinka esimiehet etäännyttivät itseään tunnetasolla 

vaikeista tilanteista ja pyrkivät konkreettisin järjestelyin auttamaan alaisiaan. Projektinjohtamisen 

vahva näkökulma näkyy näissä kommenteissa hyvin, ja se näytti olevan tutumpi tapa henkilöille 

hoitaa asioita. Siksi he nojasivat asiantuntijaidentiteettiinsä ratkaistessaan näitä haasteita ja 

pyrkivät löytämään niihin teknisen ratkaisun, kuten työjärjestelyt tai keskustelun suuntaamisen 

työasioihin. 

”No en mä oikein tiedä, et yritän toisaalta pysyä niistä erossa, et katon sen työn kannalta ..et kyllä 

sitä jokainen ihminen ymmärtää, ettei se tulos voi olla ihan sama, kun et kaikki olis hyvin niin 

sanotusti. Et sitten vaan koittaa järkätä työtehtäviä erilailla..enkä mää niitä oo sitten sen 

jälkeen..ei oo..ne on yleensä ollu sellasia, et on vähän niinkun koittanu puristaa lisää kaverista, et 

täytyis deadlineen mennessä saada tällanen ja tällanen, ja sit puristellu vähän ja sit kaveri tulee 

sanoon, et siihen se on jääny, ja sit on koitettu säätää työtä.” 

”Tietenkin riippuu ihmisestä ja tapauksesta, et halutaanko keskustella asioista, mut että 

tunnetasolla onko järkee mennä kuinka syvälle siihen. Että kuitenkin miettii, et se on ihmisen omaa 

elämää ja työt on erikseen..et jossain määrin puuttuu tietenkin asiaan, jos kyseinen henkilö haluaa 

et siihen puututaan…pitää pystyä eritteleen ne työasiat ja henkilökohtaiset asiat  pois, et ei oo 

mitään henkilökohtasta kuitenkaan.”  

 

Ihmisjohtamiseen liittyviä ongelmia ja niihin johtaneita syitä pyrittiin siis konkretisoimaan ja 

monimutkaisia suhteita yksinkertaistamaan. Yksinkertaistamista tapahtui esimerkiksi pyrkimällä 

tunnistamaan tilanteeseen johtaneet syyt alaisen toiminnasta. Tällainen syiden ulkoistaminen 

auttoi esimiestä löytämään tilanteelle syy-seuraus-suhteen, jolloin asia oli helpompi hyväksyä ja 

siitä pystyi pääsemään yli.  Seuraava lainaus kuvaa edellä mainitun kaltaista esimiehen pohdintaa 

ja pyrkimystä tunnistaa ongelmaan johtaneet syyt. 

”että vähän ehkä jopa liikaakin miettii tällasia asioita et tietysti loppu..loppujen lopuks se syy et 

minkä takia siinä tilanteessa oltiin..ei ollu..tai ainakin haluan uskoa niin, että ei ollu musta ittestä 

johtuva..vaan että se oli ihan itte oman kuoppansa siihen kaivanu..et siinä mielessä ei ollu niinkun 

syytä..syytä syyllistää itteensä siitä, et jos sille ei nyt sitten ookaan töitä tai että jos sillä menee 

elämä tästä eteenpäin ihan täysin..täysin puihin niin..ettei se..kyl se oli niinkun niin pitkällisen 

puimisen tulos se ratkasu ettei siinä tota..ehkä tämmösiä ajatuksia ittestään soisi vaipua.” 
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Koska projektipäällikön työ näyttäytyi haastateltaville etenkin teknisen työn johtamisena ja 

resursointina, liittyi myös esimiehen kommunikointi alaisille yleensä työtehtäviin tai 

työjärjestelyihin. Alaisten työilmapiiriä pyrittiin tarkkailemaan, mutta sitä ei välttämättä aktiivisesti 

kehitetty, vaan siihen puututtiin, jos ongelmia ilmeni. Usein esimies koki hyvän ilmapiirin merkkinä 

sen, ettei alaisten suunnalta tuotu käsittelyyn ongelmia. He olivat ikään kuin passiivisesti 

alaistensa tukena. Seuraava lainaus kuvastaa tätä hyvin. 

”No mää oon ite koittanu silleen aina painottaa et jos tulee jotain niin aina saa tulla kysyyn mitä 

vaan..mut en oo kovin aktiivisesti kyselly et onks kaikki hyvin … mut yritän olla sellanen 

lähestyttävä ja projektityöläisten huoneessa käydä kattoon et kaikki on kunnossa, et jos joku 

tuskailee jos joku mikälie pieni homma onkaan, niin koittaa hoitaa..et ehkä näkisin varmaan ton, 

mut en ihan aktiivisesti tolleen oo, et haluukko tälle kurssille mennä, vaan enemmän koittanu et 

saa tulla koska vaan.” 

 

Esimiehet turvautuivat ongelmatilanteissa myös helposti stereotyyppisiin rooleihin, joita oli 

muodostunut organisaation historian aikana. Roolit tarjosivat tietynlaisen jäsentämisen apuna 

toimivan tuen esimiesten toiminnalle. Niiden avulla pyrittiin suuntaamaan omaa käyttäytymistä 

mielessä olevaa esimieskuvaa vastaavaksi. Toiminta roolien varjossa oli kuitenkin haastavaa, 

etenkin jos ne eivät vastanneet arvomaailmaltaan esimiehen omia arvoja. Roolit auttoivat 

sulkemaan tunteet hetkellisesti pois työnteosta, mutta pitkällä tähtäimellä niiden käyttö kuormitti 

tunnetasolla. Kuten edellisessä luvussa kuvattujen virallisten ohjeistusten, myös roolien kautta 

esimiesten oli helpompi oikeuttaa vaikeita tekoja ja päätöksiä. Rooliin tukeutumalla suljettiin myös 

ulos vaikeat tunteet, joita hankalat ihmisjohtamistilanteet aiheuttivat. Eräs haastateltavista eritteli 

ammattiroolin ja oman minän suhdetta vaikeissa ja haastavissa tilanteissa erityisen kuvaavasti. 

”Et musta ainakin itestä tuntuu, et se on ollu mulle hirveen tärkeä suojamekanismi, et aamulla 

mää pukeudun töihin ja ajattelen et en mää sinne mee kavereita hommaan..et ei niitten tarvi 

musta tykätä..et kun joutu jatkuvasti kyseenalaistamaan ihmisten tekemisiä, niin se ei ollu 

kauheen miellyttävää. ..et toki nyt osais tehdä sen vähemmän vihasena, et se teki sen, et musta ei 

tykätty..ja se on raskas ajatus et mulla on 89 alaista, eikä kukaan tykkää musta, et siinä joutu 

tuleen töihin sillai, et en mää kavereita täällä hommaa..et siitä tulee kauheen tärkee 

suojamekanismi itselle.” 
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Eräs haastateltavista oli pohtinut kriittisesti organisaation esimiesrooleja ja toi esiin muiden 

haastateltavien kommenteista eriävän näkemyksen siitä, ettei esimies voisi olla tunnetasolla 

mukana alaisten kanssa toimiessaan. Seuraavassa kommentissa näkyy tämän lisäksi hyvin myös 

omien oletusten ja ajattelumallien pohtiminen ja pyrkimys niiden muuttamiseen. 

”Et musta tuntuu, et tosi moni ajattele,e että ne on kaksi samaa asiaa, et täytyy olla ulkopuolinen 

ollakseen jotenkin kykeneväinen olemaan niissä vuorovaikutustilanteissa se kypsempi tai se 

vastuullisempi osapuoli..mut mä itse näen ne kaks täysin eri asiaa, et se että pystyy pikkasen 

itseään hillitsemään ei tarkota sitä et ei voisi olla tosi läheinen tai läheisessä kontaktissa niihin 

ihmisiin..et meillä sellanen kovuus on yhdistetty esimieheen ja mää oon nyt ite tullu siihen 

tulokseen, et mikään ei oo enemmän väärin esimiestehtävissä, kun kuvitella olevansa kova..et ei 

sen, et on pehmeä, tarvi tarkottaa sitä että olis vähemmän jämäkkä..et jos mää oon sitä mieltä et 

joku ei suoriudu..et mä koen et ainoo tapa millä sitä tilannetta on mahdollista viedä eteenpäin, on 

kertoo mitä oikeesti ajattelee..et jos sitä ei sano, niin herkästi se positiivinen ajattelu alkaa 

muuttua siihen suuntaan et se aina näin..ja se on ihan tavallinen tapa reagoida siihen jos ei 

käsittele omia tunteitaan et se muuttuu sellaseks katkeruudeks sitä ihmistä kohtaan.” 

 

Esimiesidentiteetin muodostumiselle merkityksellistä näytti olevan myös sopivan ajan ja paikan 

löytäminen asioiden pohtimiselle. Kun nämä kaksi tekijää olivat tarjolla, asioita oli helpompi 

miettiä ja niihin paneuduttiin syvemmin. Tilan ja ajan merkitystä kuvaa hyvin myös se, kuinka 

suuren merkityksen haastateltavat antoivat kehityskeskusteluille esimiestyön toteuttamisen 

kenttänä. Kehityskeskustelutilaisuus tuntui tarjoavan selkeän, konkreettisen tilanteen, johon oli 

helppo valmistautua etukäteen. Esimiesten kuvauksista tuli hyvin ilmi, kuinka tällainen selkeän 

ajan, paikan ja funktion tarjoaminen helpotti esimiestyön ja ihmisjohtamisen jäsentämistä. Usealle 

esimiehelle kehityskeskustelusta oli muodostunut päätyökalu, ja kerran vuodessa pidettävä 

keskustelu saattoi olla ainoa tilanne, jossa ihmisjohtamista oli tietoisesti toteutettu. Keskusteluja 

pidettiin hyvänä ja helppona väylänä tuoda vaikeampia asioita luontevasti esille ja asioiden esille 

ottoa jopa lykättiin kehityskeskusteluihin asti tämän takia. 

H: ”tuleeks käytyä tilanteita muuten läpi kun kehareiden yhteydessä vai jääkö ne siihen?” 

V: ”No kyllä kehityskeskustelut siihen parhaita on, että ei niitä asioita ihan sellasena käydä et 

mihin haluat suuntautua, ei niinkun kesken vuotta kysellä…et se on paikka missä pitäis kertoo ja sit 

taas vuoden päästä katotaan.” 

”En mää mitenkään sillai odotuta siihen, mut se on vaan tyypillisesti et niinkun se on sillai hyvä et 

siinä on pari tuntia aikaa ja ne toimii mun mielestä tuolla meillä ainakin..koska monet asiat on 
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sellasia, et tää ei oo niin päivänpolttava juttu, et ei tähän nyt viitti tarttua kun ei oo aikaa..et 

kehityskeskustelussa kynnys on silleen pienempi kun niinkun normaalina työpäivänä.” 

 

Mielenkiintoinen huomio haastatteluissa oli se, että lähes kaikilla haastateltavilla vapaa-ajan ja 

perheen merkitys korostui vaikeiden tilanteiden käsittelyn apuna ja niiden olemassaolo näytti 

laskevan tilanteiden pitkäkestoista kuormittavuutta. Ikäviä asioita ei ehditty liiaksi miettiä kun 

perhe-elämä ja vapaa-aika veivät ajatukset muualle. Monella haastateltavalla oli kotona pieniä 

lapsia, jotka veivät huomion pois työasioista. Perhe näytti siis edesauttavan asioiden laittamista 

mittasuhteisiin ja uuvuttavat esimiestilanteet pystyi unohtamaan ainakin hetkellisesti kotona. 

Lisäksi lasten saaminen oli tuonut toimintaan kärsivällisyyttä ja avarampaa suhtautumista alaisten 

perhe-elämän aiheuttamiin vaatimuksiin. 

”No nyt kun on noita lapsia tuolla kotona, niin ne on semmosia, et sitä ennen kun niitä oli niin tuli 

joskus mietittyä työasioita vuorokaudet läpeensä tyyliin mut ei nyt kyl oo siihen aikaa.” 

”Olin ennen ehkä hieman kärsimätön, olin sillai et nyt heti, et nyt on ehkä vähän sellasta 

kärsivällisyyttä..ja ymmärtää, et jos on lapsi kipee, niin ei sillon voi tulla töihin. Ihan oikeesti ei voi 

tulla, ennen oli vaan, et ei taas se on pois, et miten se voi olla koko ajan se kakara kipee..et nyt se 

on vähän, et joo kyllä mä ymmärrän, et jos sillä on korvatulehdus, niin ei se tosiaankaan voi mennä 

tarhaan ja just se kärsivällisyys, sitä se lapsi ainakin opettaa.” 

 

8.3 ”Kenen kannalta se sitten on toimia oikein” – arvojen etsimistä ja eettisiä haasteita 

 

Haastateltavat kohtasivat arvolatautuneita ja moraalisesti haastavia tilanteita päivittäisessä 

työssään, mutta eivät kuitenkaan tietoisesti pohtineet arvojaan yhtä haastateltavaa lukuun 

ottamatta. Haastateltavat kokivat arvojen pohtimisen vaativan erillistä työtä, johon ei ollut 

löydettävissä aikaa arkipäivän kiireen keskeltä. Nuorilla esimiehillä ei ollut vielä elämänkokemusta 

tilanteista, joissa he olisivat joutuneet tekemään eettisesti haastavia päätöksiä. Lisäksi arvot ja 

eettisyys koettiin hyvin abstrakteina ja vaikeasti tartuttavina käsitteinä. Työn taustalla vaikuttavia 

arvoja ei osattu käsitteellistää tai kuvata, sillä ne eivät olleet vielä välineellistyneet.  Arvot siis 

näyttivät vaikuttavan toiminnan taustalla, mutta niiden käsitteellistäminen ja tunnistaminen oli 

vaikeaa. Seuraavat sitaatit kuvaavat tätä arvojen pohdinnan vaikeutta. 
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”Joo se vois olla vähän semmosta, menis toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, jos arvoista vaan 

puhuttais, et pitäis olla jotain käytännön tilanteita ja siihen liittää sitä arvokeskustelua, et koko 

sana on mun mielestä vähän sellanen et..et joskus tulee luettua, et mitkä on firman arvoja, mut en 

mää sillä tavalla aattele arvopohjasesti..et pyrin vaan toimimaan oikeudenmukasesti.” 

”No kyllä ikinä tulee (mietittyä eettistä puolta), mutta että ei ny varmaan suurissa määrin..että 

tietenkin, et kaikkia kohdellaan samalla tavalla, että meillä on aika miesvaltainen ala, mut 

muutama nainen on ollu projekteissa..et sekin on että..et sitä kautta miettiny ja ..just se 

että..joku..jos on jostain muusta kulttuurista tai muusta, niin miettiny et mitenkä hänen kanssaan 

toimitaan ja niin edelleen..mitä nyt ylipäänsä tarkotetaan eettisyydellä näissä asioissa?” 

 

Koska haastateltavien oli hankala nimetä arvojaan, pyrittiin ilmiötä haastattelutilanteessa 

lähestymään keskustelemalla hyvän esimiehen ominaisuuksista. Esimieheltä koettiin vaadittavan 

luotettavuutta, jämäkkyyttä, rohkeutta ja kykyä perustella asioita. Lisäksi hyvät sosiaaliset taidot 

olivat esimiesten mielestä tärkeimpiä ominaisuuksia, ja niihin liitettiin myös hyvä 

kommunikointikyky. Mainitut piirteet olivat kaikki hyvin perinteisiä ja yleisiä suomalaisia arvoja. 

Erityisesti haastateltavat nostivat esiin tasapuolisuuden ja reiluuden arvon, johon myös 

useimmiten viitattiin, kun puhuttiin johtamistyön eettisyydestä. Tätä arvoa toteutettiin jälleen 

kerran teknisestä näkökulmasta käsin, ja lähes kaikilla tämän arvon toteuttaminen näkyikin 

konkreettisina työjärjestelyinä, joita esimies teki turvatakseen alaistensa jaksamisen. Työn määrän 

tasapuolisuus, työajan säännöllisyys ja työehtosopimuksen noudattaminen olivat erityisesti asioita, 

joihin kiinnitettiin huomiota. Seuraavat sitaatit kuvastavat näitä arvoja ja niistä johdettuja teknisiä 

toimintamalleja. 

”Työkuorma täytyy olla tasanen, et pyrkii sen mukaan, mikä se tausta on ja mitä pystyy tekeen…ja 

kuuntelee ihmisiä, et jos sanoo et nyt on liikaa niin tekee ratkasuja, niin antaa sit jollekin toiselle et 

tasottaa kuormia.” 

”Jossain vaiheessa kun nää kaikki alotettiin ja sitä TES:iä joutu lukemaan kannesta kanteen sun 

muuta kaikkee, niin niitä tuli pohdittua siinä. Et nää tietyllä tavalla nimenomaisesti tässä 

porukassa ja tässä työkuvassa ne arvot ja periaatteet minkä mukaan toimitaan..et se aikalailla 

kiteytyy siihen, et kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja yhtä hyvin, ja mielellään ei yhtä huonosti 

vaan yhtä hyvin.” 
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Haastateltavien kommenteista nousi esiin ristiriita omien arvojen, asiakkaan ja alaisten tarpeiden, 

sekä yrityksen menestymiseen liittyvien tekijöiden välillä. Esimiesten oman käytännön yhteisön 

puuttuminen johti siihen, ettei yrityksen arvoista ja linjauksista ollut päästy vielä neuvottelemaan. 

Jotkut yrityksen linjaukset saattoivat haastateltavista tuntua jopa omien arvojen tai yleisen järjen 

vastaiselta, mutta he noudattivat niitä kuuliaisesti, koska kokivat niiden helpottavan toimintaa. 

Johdon taholta tulleita määräyksiä ei edes yritetty kyseenalaistaa, vaan ne vastaanotettiin 

toimintaa määrittävinä faktoina. Näytti siltä, että yrityksen sanelemat viralliset linjaukset auttoivat 

esimiehiä vetämään rajoja siihen, mitä asioita on syytä tehdä ja mitä ei. Näin he ulkoistivat 

arvopohdinnan organisaatiolle ja välttivät tämän hankalan prosessin itse. Virallisiin linjauksiin 

tukeutumalla pystyttiin näin tekemään nopeita päätöksiä hankalissakin tilanteissa.  

”Tällasessa roolissa sää oot vähän välikädessä, et toisaalta haluais olla ihmisille reilu ja rehti, et 

haluais olla heidän puolella, mut kuitenkin vaikka en oo nimellisesti yrityksen edustaja, niin 

kuitenkin on liikeyritys, jonka on tarkotus tuottaa voittoo…et jos aina mennään vaan, et miten 

ihmiset haluaa niin sehän tulis kalliiks..et pitää tavallaan yrityksenkin vinkkelistä kattoo asiaa, et 

sitä rajaa on aika vaikee vetää..et yrityksellä voi olla omasta vinkkelistä järjettömiä määräyksiä 

mut kun se on yleinen linja, niin sitä pitää noudattaa.” 

”No..siis se, että se on niinkun, oikein niinku..toi on vaikee, et kenen kannalta se sitten on toimia 

oikein. Et se on aina semmonen, että oikein toimiminen voi tarkottaa eri näkökulmasta eri asioita, 

et sen ohjelmoijan näkökulmasta toimiminen oikein voi olla ihan eri asia, kun johdon..et..siihen 

aika usein ne mallit on jo valmiina, ettei itte pysty vaikuttaan siihen, et tulee johdolta käsky, et 

tällai on oikeen toimiminen, niin sit sitä toimitaan oikein.”  

 

Yrityksen linjausten mukaan oltiin valmiita toimimaan niin kauan, kunnes ne sotivat vahvasti omia 

arvoja vastaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan tuoneet esiin mahdollisuutta kyseenalaistaa 

yrityksen linjauksia, vaan näkivät vahvoissa arvoristiriitatilanteissa ainoana keinona yrityksestä 

pois lähtemisen. Heillä ei ollut foorumia, jossa näitä linjauksia vastaan olisi noustu, eikä 

yksinäiseen asioiden ajamiseen ollut halua. Tällaiseen yrityksen arvojen vastustamiseen näytti 

liittyvän ennakko-oletuksia muun muassa siitä, että vastustaja voisi joutua silmätikuksi tai 

urakehitys vaikeutuisi. Seuraavat kommentit kuvaavat esimiesten paineita toimia yrityksen arvojen 

mukaisesti. 
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”No on tullu sellasia päätöksiä, et keitä otetaan projektista pois, et se ei oo kaikilta osin ollu oikee 

linja, mut se tulee asiakkalta, niin mennään sen mukaan. Et mää vaan kerron sen, et se tulee 

asiakkaalta, vaikka ei mun mielestä oo oikeudenmukasta.”  

”Todennäkösesti..mä..toimisin niin (vastoin omia arvoja). Se on hyvin todennäköstä. Vaikka ehkä 

mää pyrkisin jollain tavalla kiertään sitä sitten..jos se olis mitenkään mahdollista..mut hyvin 

suurella todennäköisyydellä, jos se tulee johdolta, niin sitten toimitaan. Siinä ei kauheesti oo 

mukisemista, voi sitä tottakai niinkun ehdottaa.” 

 

Eettisesti vaikeita tilanteita oli suurin osa kohdannut jo esimiestyön alkuaikoina. Yksi haastavampia 

tilanteita esimiehille oli irtisanomistilanne. Samalla kun irtisanomisen tiedostettiin kuuluvan 

esimiestyön velvollisuuksiin, samaistuttiin myös työntekijän asemaan ja tunnettiin myötätuntoa 

irtisanottavaa henkilöä kohtaan. Pohdinnassa näkyi etenkin oman toiminnan vaikutus henkilön 

tulevalle elämälle ja arviointia siitä, mikä valta itsellä on tehdä näin merkityksellisiä päätöksiä. Eräs 

esimies kuvasi kokemaansa irtisanomistilannetta seuraavasti: 

”No ei ollu kyllä varmaan parhaita..parhaita hetkiä johtajan uralla missään tapauksessa..et ..et se 

on..se..on..ei sitä kyllä varmaan toivois kellekään, et kukaan joutuis siinä tilanteessa 

olemaan..koska siinä kumminkin..on varmaan sellasia ihmisiä varmasti, jotka pystyy silleen vaan 

ohittamaan tollasen sillai työtehtävänä ja kylmästi vaan ajatteleen mut..kyl siinä niinku itte 

varsinkin miettii tosi paljon näit tämmösiä että et..jos nyt lyödään kaverille lappu kouraan, et mitä 

se tarkottas esimerkiks sen sitten henkilökohtaselle tulevaisuudelle tai taloudelliselle 

tulevaisuudelle  tai työtulevaisuudelle  tai ihan mitä vaan.” 

 

Irtisanomis- ja kiusaamistilanteiden lisäksi yksi vaikeimmaksi koettu tilanne oli nuorten esimiesten 

mielestä palautteen antaminen alaiselle, joka ei suoriutunut tehtävästään hyvin. Tilanteessa 

hankalaa näytti olevan etenkin asian puheeksi ottaminen.  Palautetta oli esimiesten mielestä 

vaikea kohdistaa persoonalle sopivaksi ja taustalla vallitsi pelko siitä, että annettu palaute loukkaisi 

tai suututtaisi alaisen ja vaikuttaisi esimiehen ja alaisen väleihin. Tämä pelko saattoi johtaa jopa 

siihen, että palaute jätettiin mieluummin antamatta. Erityisen vaikeaksi tilanteen teki, jos alainen 

itse ei tunnistanut heikkoa suoriutumistaan. Taustalla näytti vaikuttavan eettinen ohjenuora 

muiden ihmisten hyväksymisestä heikkouksineen ja ajatus siitä, ettei muita ihmisiä saa loukata. 

Sanojen valitseminen tilanteissa oli hankalaa, kuten seuraava lainaus kuvastaa. 



 

55 
 

”Öö no nää on kaikista haasteellisimpia kun tota..pitäis saada tekijää vähän niinkun vauhtiin..et 

tavallaan näkee, et miten ei tahdo tulla tuotosta ulos..ja sitten varsinkin jos henkilö itte ei oo ihan 

sitä mielt,ä että jotain korjattavaa olis, niin ne on kaikista hankalampia tilanteita. Pitäis osata 

sanoo just sille henkilölle sopivasti, et se ymmärtäis, et on tosi kyseessä ja sit taas toisaalta ettei 

loukkaa ketään ja ettei tuu negatiivista palautetta, vaan rakentavaa palautetta annettua..et siinä 

on se ehkä hankalaa, et se riippuu tosi paljon siitä henkilöstä, et kuka siinä on, et jos sanoo 

henkilölle a saman kun henkilölle b ja toinen on paljon herkempi, niin on vähän huonot 

seuraukset.”  

 

IT-alalle tyypillinen ilmiö, työn siirtäminen halpatuotantomaihin, tuli myös esiin haastateltavien 

puheissa. Töiden siirtyminen ulkomaille aiheutti tilanteita, joissa alaisille jouduttiin ilmoittamaan 

huonoista tulevaisuuden näkymistä työn suhteen. Lisäksi alaa kuvasti töiden epävarmuus ja 

riippuvuus asiakkaista, mikä puolestaan aiheutti sen, ettei työmäärän tarvetta pystynyt 

ennustamaan kovinkaan pitkälle. Tilanteet vaihtelivat jopa päivittäin ja uusia resurssisuunnitelmia 

jouduttiin jatkuvasti luomaan. Alaisten määräaikaiset työsuhteet saattoivat jopa päättyä, jos 

asiakasprojekteja ei ollut näkyvissä. Esimiehet joutuivat kertomaan näistä päätöksistä alaisilleen ja 

vaikka ne eivät olleet yhtä kuormittavia irtisanomistilanteiden kanssa, aiheuttivat ne silti 

pohdintoja siitä, olisiko esimies itse voinut tehdä jotain enemmän tilanteen ehkäisemiseksi. 

”Et olis toivonu et ne olis voinu vielä jäädä, et oli vähän ikävää sanoo et ei tuu jatkoo. Mut kyllä se 

niinkun aina on semmonen paikka, että miettii et oisko kuitenkin vielä voinu tehdä jotain..et jos olis 

vähän tehty paremmin niin tää olis voinu mennä läpi..mutta eihän siinä niinku, se on aina jos 

tuntee henkilökohtasesti sen ihmisen, niin se on tosi inhottavaa.” 

 

8.4 ”Et etukäteen vähän miettiä, minkä tyyppinen kaveri on” – kohti kriittistä reflektointia 

  

Suurin osa haastateltavista ei tietoisesti reflektoinut omaa työtään kriittisesti. Tämä oli selkeästi 

yhteydessä vähäiseen kokemukseen työelämässä. Muutama ei ollut kohdannut vielä lainkaan 

vaikeita ihmisjohtamistilanteita uransa aikana. Haastateltavien puheessa tuli esiin myös pyrkimys 

tasapainoon, mikä puolestaan johti uusien kehittymismahdollisuuksien välttelemiseen. Ne 

henkilöt, joille ei ollut vielä muodostunut selkeää ammatillista identiteettiä, pyrkivät pysymään 
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hallitsemallaan alueella, ja välttivät asettumista epämukavuusalueelle. Tavoitteeksi asetettiin 

tällöin samalla tasolla pysyminen kehittymisen sijaan.  

”Palautteet on kohtalaisia kaikenlaisissa kehityskeskusteluissa, et en pysty hirveesti parantamaan 

et pitään sen saman tason, et en mee ainakaan väärään suuntaan.” 

 

Pyydettäessä haastateltavia erittelemään kehittämiskohteitaan, he nostivat yllättäen esiin etenkin 

ihmistuntemukseen ja lähestyttävyyteen liittyviä tekijöitä. Samalla he toivat ilmi, etteivät koulutus 

ja työkokemus olleet ehtineet tarjota tarpeeksi eväitä ihmisjohtamistaitojen kehittymiseen. 

Haastateltavat ymmärsivät, että kehittyäkseen ammatillisesti heidän tarvitsee pohtia asioita 

syvällisemmin, mutta kiire ja arjen tehtävät estivät tämän realisoitumisen. Kiireestä tuli jopa 

tietynlainen esimiesten käyttämä selittävä tekijä, jonka kautta pyrittiin perustelemaan sitä, ettei 

johtamiseen liittyviä asioita ollut käsitelty syvällisesti. Johtajana kehittyminen nähtiin työn 

ulkopuolella tehtävänä erillisenä työnä, eikä oppimisen mahdollisuuksia työn sisällä osattu vielä 

tunnistaa. Kiireen kokemus johti siihen, että esimiehet keskittyivät päivittäisessä työssä asioiden 

hoitamiseen ja työn sisällöllinen pohdinta ja johtamistyön reflektointi jäi vähälle. Seuraavat 

kommentit kuvastavat tätä ilmiötä: 

”Ei kyllä hirveesti tuu mietittyä (esimiestyötä), et kiire ja kaikki tohon projektiin liittyvä, et 

aikataulussa ylipäätään ollaan, niin semmoseen vähän menee. Mut et ne tilanteet tulee jos on 

tullakseen.” 

”No on kiireisiä paikkoja ja työtä on liikaa ja tälleen, et sellasia tilanteita on ollut ja ehkä hiukan 

edelleenkin, et kiire ja näin isossa projektissa, kun se meiliryöpytys on niin suurta, ettei pysty 

keskittyyn mihinkään asiaan tarkasti, vaan se on, et luet nopeesti meilejä ja lyöt jollekin 

tehtäväks.” 

 

Kiireen keskellä esimiehet kuitenkin joutuivat kohtaamaan vaikeita ihmisjohtamistilanteita, joista 

heidän täytyi selvitä. Eräs haastateltava oli muodostanut reflektiivisiä piirteitä sisältäviä malleja 

näiden tilanteiden selkeyttämiseksi. Ennen tilanteita hän kävi läpi tulevat kohtaamiset ja listasi 

mielessään, mitä asioita tilanteen aikana voi tulla vastaan. Tässä tavassa näkyy jo reflektiivinen 

pyrkimys tunnistaa vuorovaikutustilanteen alaisessa aikaansaamia mahdollisia sisäisiä tiloja, jotka 

voivat vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Lisäksi haastateltava pyrkii miettimään, miten vastata 

henkilön mahdollisiin reaktioihin parhaalla mahdollisella tavalla. 
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”Et mietin tärkeitä palavereja, et miten se vois mennä etukäteen ja sitä kautta siihen saa sellasen 

jonkinnäkösen rungon..et ei se nyt aina mee ihan niin, mut kuiteskin se on, et varsinkin näihin 

kehityskeskusteluihin, et etukäteen vähän miettiä, että minkä tyyppinen kaveri on, et kuinka se 

pitää niinkun esittää…vaikkei oo varsinaisesti tällanen hankala tilanne..rakentavaa palautetta 

antaa..mutta samantyylinen kuitenkin, jotta se toisella puolella oleva tajuaa, et niinkun silleen ei 

tehdä enää mitään mitä tähän asti on tehty, et vaan sillä on merkitystä mitä huomenna.” 

 

Sama haastateltava pohti jälkikäteen tilanteita kirjoittamansa päiväkirjan avulla. Tämä auttoi 

häntä huomaamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja oppimaan toiminnastaan tulevaisuutta varten. 

Pääpaino oli kuitenkin projektiin liittyvien asioiden kirjaamisella ja tarkastelulla, mutta myös 

tiettyjä ihmisjohtamistilanteita kirjattiin ylös ja niihin palattiin satunnaisesti. 

”Mulla on semmonen tapa, et mää pidän päiväkirjaa, mihin mää laitan omia havaintoja..se oli 

alkuun tosi..ehkä sitä kautta tuli mietittyä juttuja, et semmonen..ihan kirjotin mitä päivän aikana 

tapahtu ja toki seurasin et miten projektissa meni, minkä takia teki jonkun päätöksen esimerkiks, 

sit siihen oli helppo palata puolen vuoden päästä.”  

 

Myös muut haastateltavat pohtivat vaikeita tilanteita jälkikäteen ja osasivat tunnistaa niistä 

asioita, joita olisi pitänyt hoitaa toisin. Tilanteen tarkastelu painottui kuitenkin edelleen 

konkreettisen toiminnan kehittämiseen sen sijaan, että he olisivat tarkastelleet omia 

merkityksenantojaan ja oletuksiaan, eikä se näin ollen yltänyt kriittisen tarkastelun tasolle. 

Seuraava lainaus kuvaa, kuinka tilanteen aikana reflektointi ei ole onnistunut, mutta jälkikäteen on 

herännyt pohdintoja siitä, että tilanne olisi voitu hoitaa toisin. Pohdinta ei kuitenkaan ole vielä 

edennyt niin pitkälle, että henkilö olisi pyrkinyt tunnistamaan ne ajatusmallit ja tekijät, jotka 

johtivat tilanteen kärjistymiseen. Painotus on ennemminkin tilanteen teknisen toteuttamisen 

onnistumisella, eli siinä, miten tilanne olisi hoidettu erilaisin toimenpitein onnistuneesti.  

”Ei mulla ihan niin ihan pahempia mokia oo tullu, mitä oisin kauheesti pohtinu jälkikäteen..et kyllä 

muistan yhden tilanteen, että ei ollu tää mun alainen tyytyväinen, et miten se hoidettiin..et se ei 

oikeestaan parantanu sitä tilannetta, vaan ehkä jopa sitten vaan kärjisti sitä tilannetta. Että siinä 

olis pitäny toimia jollain tavalla silleen, että olis voinu keskustella oikeestaan sen alaisen ja sen 

projektipäällikön ja mun kesken jollain tavalla..hän olis voinu kertoo, et nyt siinä tuli vähän niinkun 

sellasta toisen käden tietoo ja siinä aina tapahtuu silleen et tietyt asiat joko vääristy tai mää oon 

ymmärtäny ne väärin tai jollain tavalla mää tuon enemmän esille, tai vakavampana kun ne 
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olikaan. Et siinä olis voinu tosiaan sillee,n et se palaute olis tullu suoraan sille tiiminvetäjälle..niin 

siinä olis voinu toimii toisin.” 

 

Usea haastateltava kertoi kokeneensa urallaan tietynlaisia ahaa-elämyksiä, jotka olivat luoneet 

heille uusia ajattelumalleja ja laajentaneet näkökulmaa ihmisjohtamistyöhön. Näiden ahaa-

elämysten syntymiseen näytti vaikuttavan esimiestyökokemuksen karttuminen ja oman 

itsetuntemuksen ja reflektiivisyyden kehittyminen. Kiinnostus omien ajatusmallien tarkkailuun 

kasvoi kokemuksen ja iän myötä ja henkisen kypsymisen kautta asioihin osattiin ottaa uutta 

perspektiiviä. Tämä helpotti esimiehen työtä ja vapautti voimavaroja. Seuraava lainaus kuvaa 

hyvin omien olettamisten muuttamista ihmiskäsitykseen liittyen: 

”Ja kesti tosi kauan tajuta, et sellanen ihminen, joka on tehny 29 vuotta ohjelmoijan hommia, niin 

ei halua välttämättä olla ens viikolla pääsuunnittelija..et elin itte niin siinä maailmassa, et pitää 

päästä eteenpäin, niin en tajunnu, et joku voikin olla tyytyväinen just siihen omaan hommaansa. 

Joo, et ne keskustelut muutu hyvin paljon helpommaks sen myötä, että mää en yritä tuupata niitä 

ihmisiä johkin muottiin, mitä ne ei oo, vaan hyväksyn ne semmosena mitä ne on..et se on ollu suuri 

oivallus ja mukava asia, et on huomannu, et ne voi olla tyytyväisiä nykysessä positiossaan.” 

 

Ahaa-elämykset liittyivät nimenomaan ihmiskäsityksen kokonaisuuden hahmottamiseen ja niitä 

taustoitti selkeä arvopohjainen näkemys ihmisen perimmäisestä hyvyydestä ja siitä, että jokainen 

pohjimmiltaan pyrkii tekemään parhaansa. Tällaisen ajattelumallin muodostuminen näytti 

vaikuttavan ihmisjohtamistyön jonkinasteiseen helpottumiseen ja vapauttavan useita 

ajattelulukkoja, jotka aiemmin synnyttivät puolustusmekanismeja tai loivat jatkuvaa, kuluttavaa 

pyrkimystä säännellä alaisten toimintaa tietyllä kaavalla: 

”Ja se on avannu sen, et nyt mä aattelen, et jokainen ihminen tekee resurssiensa puitteissa asiat 

niinkun se parhaiten osaa..et onks se paras liiketoiminnan tai muiden kannalta – no ei, mut et sillä 

itsellä se motiivi toimia on sellanen, et niissä olosuhteissa se tekee parhaansa..ja että sitten 

nimenomaan jos mää haluan, et se on liiketoiminnallisesti paras, niin mun täytyy ohjata sitä 

toimintaa..niin mää järjestän asiat niin, et sen perusymmärrys on se, mikä liiketoiminnallekin on 

paras.” 

”Se on ollu muuten yks tärkee oivallus esimiehenä, et kaikki yleensä tekee parhaansa, eikä kukaan 

yleensä tahallaan alisuoriudu.” 
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Ahaa-elämyksiä syntyi myös seurailemalla toisia kollegoita ja keskustelemalla heidän kanssaan 

arkipäivän johtamistilanteista.  Omaa toimintaa peilattiin toisiin vertaisiin ja muokattiin hyväksi 

havaittujen mallien mukaiseksi. Hyvät toimintamallit ja piirteet pyrittiin siirtämään omaan 

toimintaan ja huonojen esimerkkien kautta saatiin ennakkovaroituksia niistä toimintamalleista, 

jotka voivat johtaa negatiiviseen lopputulokseen. Kollegoiden kertomuksiin oli helppo samaistua. 

Muiden vertaisten toiminnan seuraaminen saattoi auttaa henkilöä kyseenalaistamaan ja 

kehittämään omia toimintamalleja, kuten seuraavista lainauksista ilmenee. 

”Joo..ehkä välillä tulee sitäkin mietittyä...kun huomaa et joku on erilainen esimies..esimerkiks mun 

kollega on erilainen kun minä..mut se johtuu varmaan siitä ihmispersoonastaki,n et millanen 

ihminen on..silleen luonnostaan..ja välillä mää mietin, et ehkä mun pitäis välillä olla vähän 

asiallisempi..ryhdistäytyä..kommunikoinnissa mulla on ehkä vähän turhan kaverimeininkiä.” 

”Kyllä sitä varmaan just sillai, kun näkee et miten muut toimii, niin samalla tavalla sitä kiinnittää 

huomiota omaan tekemiseensä..ja tietenkin jos huomaa, että jos joku tekee oman hommansa niin 

tyhmästi, että enhän mää tee samalla tavalla..ettei tee samoja virheitä ja koittaa oppia.” 

 

Kriittistä reflektointia näytti tapahtuvan toistuvasti vain yhden haastateltavan kohdalla. Nuoresta 

iästään huolimatta henkilöllä oli pitkä kokemus työelämästä ja hän oli kohdannut urallaan useita 

vaikeita ihmisjohtamistilanteita. Hän kuvasi esimiesuransa alkua muiden tavoin sekavaksi, mutta 

selkeä käännekohta oli tapahtunut sen jälkeen, kun hän oli pitkään työskennellyt haastavassa 

asemassa ja jäänyt vanhempainvapaalle tästä tilanteesta. Suuri vastuu organisaatiosta nuorella 

iällä oli vanhemmaksi tulemisen ohella laukaissut haastateltavassa tarpeen tarkastella omaa 

ihmiskäsitystä ja siihen liittyviä oletuksia. Henkilö kuvasi kuormitustaan organisaatiossa 

tapahtuneissa muutoksissa erittäin suureksi. Muita haastateltavia selkeästi laajemmat kokemukset 

vaikeista, moraalisesti hyvin haastavista tilanteista olivat tuoneet muihin nuoriin esimiehiin 

verrattuna enemmän elämänkokemusta ja pakottaneet pohtimaan omia käsityksiä. Samaan aikaan 

osunut vanhemmaksi tuleminen ja pidempi vapaa kannustivat reflektointiprosessin 

käynnistämiseen. Henkilö oli pyrkinyt aktiivisesti jäsentämään omia merkityksiään muun muassa 

pedagogisen kirjallisuuden kautta. Tämän prosessin kautta syntyneet ihmiskäsitykseen liittyvät 

perspektiivin muutokset ulottuivat myös työelämään. Seuraavissa kommenteissa kuvastuu hyvin 

tämä muutosprosessi. 

”Mutta kyl se silti oli kuluttavaa, et kun jäin vapaalle, niin päätin etten tuu takas..kun se 

oli..sellasta varsin kamalaa se esimiestyö sillon..mut et nyt kun mää palasin ja sain ton tiimin, niin 
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mää niinkun sen vapaan aikana oon alkanu asennoitua elämään eri tavalla ja todennu, et se 

henkilökohtainen tapa työskennellä on ainoa tapa työskennellä ihmisten kanssa.” 

”Mä sanoisin et mun vanhemmuus on vaikuttanu siihen merkittävästi..et mä olen vanhempana 

ruvennu tutkiin sitä et minkälainen käsitys mulla on lapsuudesta, lapsesta ihmisenä..ja sit se on 

avannu mulle, et mää ajattelen et ihmiset on tällasia, et ajattelenko mää oikeesti näin?” 

 

Tietoisen pohdinnan harjoittaminen oli auttanut henkilöä jäsentämään omaa rooliaan esimiehenä 

ja ymmärtämään tekojensa merkitystä. Lisäksi tällainen pohdinta oli auttanut häntä ymmärtämään 

myös muiden ihmisten käytöstä ja muuttamaan omia merkitysperspektiivejä, jolloin oli syntynyt 

uudistavaa oppimista. Seuraavassa kommentissa näkyy, kuinka henkilö kriittisesti pystyy 

reflektoimaan omia vallinneita ennakko-oletuksiaan. Lisäksi siitä kuvastuu ammatillisen 

identiteetin eheys, jossa ammatillinen identiteetti on osa henkilön minuutta. Henkilö ei joudu 

turvautumaan työssään erillisiin rooleihin vaan voi toteuttaa esimiestyötä kokonaisvaltaisesti 

omana itsenään.  

”Ja sellaset, et kun tulee loukatuksi, niin siitä herää usein halu kostaa..ja jos sitä ei mitenkään edes 

tiedosta, niin se jälki voi olla tosi rumaa. Et jos sun alainen sanoo jotain, tai tekee jotain mistä tulee 

sellanen olo et mää vielä sulle näytän..et jos sitä ei niinkun tiedosta, tai käsittele mitenkään, niin 

siinä voi tulla tehtyä asioita et myöhemmin miettii, et miten mää en tajunnu, et tää on nyt 

niinku..tai mikä sai mut tekemään noin..mut et mulle tää esimiehisyys ei oo sillai hirveesti erillään 

minusta, et moni näistä on sellanen, et nää on mun elämänaloilla sellasia asioita jotka on mulle 

hyödyllisiä.”  

 

Merkitysperspektiivien muutos työssä esiintyneen vaikean ajanjakson ja vanhempainvapaan 

jälkeen oli haastateltavalle selkeästi merkityksellinen. Tietoisen pohdinnan myötä hän pystyi nyt 

ymmärtämään syitä oman toiminnan taustalla ja näin myös muuttamaan niitä. Seuraava lainaus 

kuvaa, kuinka tällainen kriittinen reflektointi on auttanut haastateltavaa esimiestyöhön liittyvien 

vaikeidenkin tilanteiden hoitamisessa. Nämä tilanteet eivät kuormita häntä, koska haastateltava 

on pystynyt muuttamaan omat alaisiin kohdistuvat oletuksensa perinteisestä organisaation 

tarjoamasta roolista kohti itselleen sopivampaa tapaa. Lisäksi kommentista kuvastuu 

emansipatorinen halu toteuttaa opittua.  

”Kun mulla on tän hetkinen tapa toimia esimiehenä on nimenomaan semmonen, et pyrin sellaseen 

hyvin avoimeen kontaktiin mun alaisten kanssa..että mulla ei oo mitään ongelmia antaa korjaavaa 
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palautetta...niin se ei oo semmonen..se siinä suhteessa toimiminen on niinkun yksinkertaista, et 

niin kiittävä kuin korjaava palaute voidaan antaa heti, koska mun perusolettamus niistä ihmisistä 

on se, et ne on hyviä ja ihania.” 

 

Mielenkiintoinen oli myös haastateltavan näkemys siitä, kuinka alalla toimiville ihmisille tunteiden 

käsittely on usein hankalaa tieteeseen ja loogisuuteen pohjaavan insinöörikulttuurin takia. Omia 

tunteita ei osata jäsentää tai kuvata. Tätä prosessia hän koki olevan mahdollista helpottaa 

auttamalla henkilöitä tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan. Hän painottikin dialogin 

merkitystä reflektointitaitojen kehittymiselle. 

”No musta tuntuu et enemmän niitten tilanteiden vähän sellanen niinkun tunteiden sanottaminen, 

et tää on varmaan sulle tosi turhauttavaa, tämmönen on tosi pelottavaa monelle..et ne saattaa 

jossain kohtaa tajuta, et mua pelottaa ja mua turhauttaa ja tää on musta surullista, et päädyttiin 

tähän tilanteeseen..mut se vaatii sellasta tunnekasvatusta, kun miten mää esimerkiks mun lapsen 

turhautumista leikkikentällä käsittelen..kun keinu oli varattu, niin sanotan et tää on tosi 

turhauttavaa ja surullista ja sä olit odottanu tätä ja nyt se ei sitten toteutunukkaan..et 

semmonen..tavallaan et jos niitä tunnetaitoja ei ole, niin eihän niitä niinkun millään muulla saa et 

joku auttaa siinä.” 

 

Kasvamisprosessi oli tukenut henkilön itsetuntemusta ja antanut sitä kautta vahvuutta toimia 

perinteisiä roolikäsityksiä ja linjauksia vastaan omien arvojen mukaisesti. Tämä ei ollut henkilölle 

kuitenkaan helppokulkuinen prosessi. Tällainen vahva itsensä tutkiskelu ei näyttänyt olevan yleistä 

muilla nuorilla esimiehillä. Seuraava lainaus kuvastaakin IT-alan johtamiskulttuuria, jossa 

itsetuntemukseen ja reflektointiin liittyvät asiat eivät nouse pinnalle. 

”Niinkun hyvällä esimiehellä on hyvä itsetuntemus ja se tietää miten se ajattelee ja miten se reagoi 

ja miten se suhtautuu asioihin. Ja se ei varmaan meidän alalla suurimmalla osalla ihmisiä oo 

mikään suuri tavoite se hyvä itsetuntemus… et suurimmalle osalle on varmaan täysin epäselvää, et 

miltä niistä tuntuu ja miksi..se on mun mielestä meillä ollu semmonen, et nyt kun sitä katsoo 

taaksepäin niin ite ja ne muut esimiehet tuntuu varsin rääpäleiltä.” 
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8.5 ”Huomaa, ettei niihin kuole niihin tilanteisiin” – kokemus vahvistaa itseluottamusta 

 

Haastateltavia pyydettiin myös kuvailemaan itseluottamuksensa kehittymistä esimiesuran aikana. 

Suurimmalla haastateltavista itseluottamus esimiehenä näytti olevan vielä melko heikko, mikä teki 

siitä hyvin tilannesidonnaista. Itseluottamuksen tunne liittyi tällöin tiettyihin tuttuihin tilanteisiin, 

jotka jo osattiin ja jotka hoituivat rutiinilla. Niitä hoitaessaan esimiehet tunsivat olonsa 

luottavaiseksi. Ympäristön vaihtuessa jouduttiin kuitenkin helposti epämukavuusalueelle, jolloin 

myös itseluottamus heikkeni. 

”No ei varmasti oo..kyllä se (itseluottamus) on ihan jossain pohjamudissa jossain..tai 

itseluottamus..ei nyt ehkä, mut sanotaan, et ei ehkä nyt tässä tän hetkisessä meidän 

organisaatiossa ja meidän porukassa, mut jos joutus vaikka johonkin eri firmaan, niin voi olla et 

olis vähän hukassa..kun ei kuitenkaan oo tarpeeks sitä esimieskokemusta ja se mitä tässä saa, niin 

se on vähän semmosta, se on niinkun pientä.” 

 

Useat mainitsivat itseluottamuksensa kohentuneen johtamiskokemusten myötä. Itseluottamuksen 

kasvaminen näkyi etenkin siinä, että vaikeita tilanteita osattiin tarkastella ulkopuolelta käsin ja ne 

osattiin suhteuttaa kokonaisuuteen ilman, että negatiiviset tunteet ottaisivat ylivallan. 

Itseluottamus näytti syntyvän myös hiljaisen tiedon hallitsemisesta ja siitä, että henkilö tunsi 

tietävänsä mitä teki. Se merkitsi myös itseensä kohdistuvan kritiikin suhteuttamista. 

”Kyllä mulle ainakin on tullu (itseluottamusta) et huomaa ettei niihin kuole niihin tilanteisiin et 

mitä vanhemmaks tulee, niin sitä enemmän huomaa et tää on työtä vaan. Et aiemmin otti niin 

tosissaan, et oli elämän ja kuoleman kysymyksiä.” 

 

Itseluottamusta näyttivät kasvattavan onnistumisen kokemukset etenkin vaikeammista 

johtamistilanteista. Kun ennalta pelätty johtamistilanne sujuikin odotuksia paremmin, se sai 

esimiehen kokemaan onnistumisen tunnetta ja suhtautuman luottavaisemmin vastaaviin 

tilanteisiin. Hyväksi todettua toimintamallia käytettiin aina samanlaisissa tilanteissa, mikä saattoi 

joskus johtaa myös epäonnistumiseen. Seuraava lainaus kuvastaa vaikean ihmisjohtamistilanteen 

onnistumisen tuottamaa kokemusta. Siinä korostuu myös ennakko-oletusten muutos alaisen 

yllättävän reagoinnin myötä. 
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”Mun onneks ainakin se oli sitten se, et kun se asia vietiin loppuun asti niin se meni silleen 

rauhallisissa merkeissä ja jopa niin että työntekijä myönsi että näinhän tämä asia nyt sitten oli, 

eikä lähteny rettelöimään tai sitä kiistään..ja sit tavallaan niinku se helpotti ittelle sitten, että se 

asia tuli loppuunkäsitellyksi sitten siinä, ettei ollu semmosta et..et vähän semmonen kumminkin no 

hard feelings-tyyppinen lopputulos, että tossa nytten ollaan kerran jossain kadullakin nähty, niin 

kumminkin vielä morjestetaan ohimennessä, että ei oo mitään tavallaan loukkauksia tullu tai 

muuta semmosta.” 

 

 

8.6 ”Että varsinkin nuorena olis joku, jonka kanssa testata sitä ideaa”– dialogin merkitys 

 

Kuten edellisissä kappaleissa on jo todettu, valmiita käytännön yhteisöjä esimiestyön merkityksistä 

neuvottelemiseksi oli kohdeorganisaatiossa ollut niukasti. Yhteisiä tavoitteita ei esimiestyölle 

organisaatiossa ollut asetettu, vaan tavoitteet olivat pikemminkin liiketoiminnallisia ja asioiden 

johtamiseen liittyviä. Tämä aiheutti nuorille esimiehille vaikeuksia ihmisjohtamisessa ja työn 

merkitysten löytämisessä. Koska sellaisia tunnistettavia käytännön yhteisöjä organisaation sisällä 

ei ollut, joihin henkilöt olisivat voineet samaistua ja pyrkiä, oli osa haastateltavista muodostanut 

omia suppeita yhteisöjä. Nämä olivat saaneet alkunsa sattumalta, kun henkilöt olivat esimerkiksi 

keskustelleet esimiestyöstä jonkun kollegansa tai oman esimiehen kanssa. Useammalla henkilöllä 

oli ollut esimiesuransa alkuvaiheessa tukenaan kokeneempi henkilö, joka istui samassa 

työhuoneessa ja epävirallisesti ohjasi nuorempaa esimiestä. Kokeneemmalla esimiehellä oli 

erittäin merkittävä rooli erityisesti ideoiden testaamisen ja rohkaisun antamisen suhteen. 

Aloittelevan esimiehen ei tarvinnut toimia pelkästään omien, usein epävarmojen, ajatustensa 

pohjalta, vaan hän pystyi ensin varmistamaan ajatustensa toimivuuden kollegaltaan. Tällä oli suuri 

vaikutus henkilön itseluottamukselle. Hyvän yhteistyösuhteen muodostumista edesauttoivat 

etenkin henkilöiden välinen luottamus ja jonkun yhteisen tekijän, kuten tilan tai projektin, 

jakaminen. Kokeneempi esimies oli usein jo ennestään tuttu henkilölle. Myös ne henkilöt, jotka 

eivät olleet kokeneet tällaista yhteistyösuhdetta, näkivät sellaisen hyödyllisenä etenkin 

epävarmoissa tilanteissa ja siirtymävaiheissa. Suhteesta näytti muodostuvan tietynlainen 

lähikehityksen vyöhykkeellä toimiva yhteistyösuhde, jossa nuorempi esimies saattoi pystyä 

haastaviinkin ratkaisuihin ja päätöksiin keskusteltuaan asiasta ensin kokeneemman henkilön 

kanssa. 
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”No ei mulla mun mielestä mitään suurempia probleemeja ollu..sitä helpotti tietysti se, että siinä 

oli tää toinen projektipäällikkö, joka oli pitkään tehny hommia ja istuttiin samassa huoneessa. Et 

oli tosi helppo kysellä sitten ja tarkistaa, et onks tää nyt sun mielestä hyvä juttu vai huono 

juttu..pääasia on se, että varsinkin nuorena olis joku jonka kanssa testata sitä ideaa, kun jos sää 

yksin sitä pähkit etkä oo koskaan sellasessa tilanteessa ollu niin heikommin sää meet siihen 

tilanteeseen sitten.”  

 

Vertaiskollegoiden kanssa keskustelemisen koettiin myös olevan tärkeä kehittymisen muoto ja 

muiden auttamisen koettiin samalla kehittävän omaa osaamista.  Erityisen tärkeä elementti 

vertaistuessa näytti olevan se, että eri tilanteita oli sen kautta mahdollisuus pohtia ennakkoon 

ilman varsinaisen tilanteen aiheuttamaa painetta. Tällä tapaa muodostuu ennakkoon jäsentyneitä 

toimintamalleja, joita on mahdollista hyödyntää, jos samanlainen tilanne tulevaisuudessa tulee 

vastaan.  

”Varmasti syntyy (malleja), koska jos joku tulee kysyyn multa jotakin, niin se asiahan saattaa olla 

joku sellanen mitä mää en oo ikinä siihen mennessä joutunu ajatteleen ja mää joudun siinä 

vaiheessa muodostamaan siihen jonkun mielipiteen..et vaikka se oliskin sitten vaan viis sekunttia, 

mut sitä kerkeää pyöritteleen..et joku läpikäynti siinä sitten tapahtuu, et sit jos joskus tulee tilanne 

et ite joutuu soveltamaan sitä samaa käytäntöä, niin sitten on joku mietintä siitä jo..et kuitenkin 

tällee,n et jos joku tulee keskustelemaan jostain aiheesta ja kysyy, et mitä sää oot mieltä tästä, niin 

yleensä se tapahtuu silleen ei-paineen alla se keskustelu, kun sit taas se, että kun jos sää oot siinä 

tilanteessa, niin se saattaa olla sellanen, et sun täytyy niinkun heti siihen jollain tavalla reagoida.” 

  

Edellä kuvattuja vertaisdialogeja näytti syntyvän kuitenkin luontaisesti melko harvoin 

esimiestyöhön liittyen. Satunnaisista dialogeista ei ehtinyt syntyä yhteisiä päämääriä tavoittelevia 

käytännön yhteisöjä. Niiden syntyminen edellytti jotain muuta toistuvaa yhteistä tekijää. Jokainen 

projektipäällikkö toimi pitkälti oman projektinsa parissa, eikä muita projektipäälliköitä tavattu 

luontevasti työpäivien aikana. Organisaatiosta puuttuivat esimerkiksi yhteiset kokoukset ja muut 

forumit, joissa samojen haasteiden parissa toimivia pystyisi tapaamaan. Organisaatio oli kyllä 

tarjonnut muutamia virallisia koulutuksia, mutta nämä nähtiin melko tehottomana väylänä 

ihmisjohtamisessa kehittymiselle. Tilaisuudet koettiin helposti turhaksi ajanhukaksi. Vetäjien ei 

uskottu olevan tietoisia työn aidoista vaatimuksista, tilanteet koettiin kiusallisiksi tai niitä kohtaan 

oli ollut aiemmin liikoja odotuksia. 
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”No luulen että tosi suurella osalla esimiehistä on vaikeuksia näissä tilanteissa, eli ne 

todennäköisesti janoaa, et joku antais niille eväitä..sit ne tulee koulutuksiin ja pettyy, kun ne ei 

anna mitään...et ainakin itse koin, et ne ei antanu mitään ja siellä esitetään jotain 

vuorovaikutustilanteita ja ne on lähinnä niinkun noloja..koska se ei niinkun anna..ei se oo mitään 

sellasta mistä tulis yhtään työkalua mihinkään, et lähinnä kun tarpeeks hävettää siellä, niin se 

kantautuu siihen mukaan, et alkaa hävettää kaikissa niissä tilanteissa..et sellanen niinkun..et jos 

jollain tavalla halutaan tukea, niin mun mielestä yksilö- tai ryhmätyönohjaus olis se, missä 

lähtökohta olis nimenomaan se, et puhutaan miltä asiat tuntuu.”  
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9 YHTEENVETO 

 

Tavoitteenani oli tutkimuksessani löytää vastauksia siihen, miten nuoret esimiehet selviävät 

identiteetin muutoksesta ja esimiestyön eettisesti kuormittavista tilanteista siirtyessään 

asiantuntijasta esimieheksi. Lisäksi halusin tarkastella esimiestaitojen oppimista kyseisessä 

organisaatiossa. Seuraavassa pyrin kiteyttämään edellisessä luvussa esittämiäni löydöksiä. 

 

 

9.1 Siirtymävaihe haastaa identiteetin ja osaamisen 

 

 

Arjanne (2006) on todennut uuden johtajan lähtötilanteen olevan haastava. Johtajana 

kehittyminen liittyy sisäiseen kypsymiseen, jota tapahtuu uran aikana. Johtajuuden kehittymisessä 

tavoitteena Arjanteen mukaan ole ”joksikin toiseksi tuleminen”, vaan oman ymmärryksen 

lisääminen ja todellisuuden hahmottaminen. (Mt. 27-29.) Myös Linda Hill (2003) toteaa johtajaksi 

kehittymisen olevan prosessi, joka ei tapahdu itsestään, vaan kokemusten ja johtamistulosten 

myötä. Nuorilla esimiehillä kokemusten määrä on yleensä aloitusvaiheessa vähäisempi ja jatkuvan 

kehittymisen kohteena. (Ks. Aaltio 2008, 247-248.) Tutkimuksessani edellä kuvattu kokemusten 

vähäisyys ja identiteettihaasteiden kohtaaminen tulivat hyvin esille. Suurimmalla osalla 

haastateltavista nykyinen työpaikka oli heidän ensimmäinen työpaikkansa. Asiantuntijauran aikana 

oman esimiehen johtamistyyli saattoi olla ainoa, jota nuoret esimiehet olivat päässeet 

seuraamaan. Työn lisäksi IT-alan koulutus oli tähdännyt ensisijaisesti teknisiin tehtäviin, joten 

johtamistaitoihin liittyvä tietoinen ajattelu ei ollut kehittynyt opintojen aikana. Haasteltavien 

kokemukset organisaatioiden toiminnasta nojautuivat siis vahvasti kohdeorganisaation opittuihin 

toimintamalleihin ja ennakko-oletukset esimiehen työstä viittasivat omien esimiesten ja 

organisaation ylläpitämiin esimiesrooleihin.   

 

Asiantuntijasta esimieheksi siirtymistä kuvasti epäselvyyden tunne. Uutta projektipäällikön roolia ei 

hahmotettu kokonaisuutena, vaan se näyttäytyi tehtävään siirtyville pääsääntöisesti projektin 

teknisen johtamisen näkökulmasta. Esimiestyön tarkastelu kokonaisuutena jäi alueeksi, josta ei 

ollut muodostunut käsitystä ennen tehtävään siirtymistä. Siirtyvien esimiesten tehtävänkuva jäi 
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määrittymättä ja organisaatiokin näytti tukevan perehdytyksissään ja toimintaohjeissaan 

projektinjohtamisen teknistä toteuttamista.  Siirtymävaiheeseen liittyi paljon ennakko-oletuksia 

esimiehen roolista ja tiimin ohjaamisen haasteista. Nämä oletukset saattoivat olla 

merkitysperspektiiviltään vääristyneitäkin pelkoja esimerkiksi alaisten suhtautumisesta uuteen 

esimieheen. Tällaiset pelot voidaan nähdä psykologisesti vääristyneinä merkitysperspektiiveinä (ks. 

kappale 2.2), joiden kautta tehtiin ennakko-oletuksia muun muassa tiimin jäsenten ikään ja 

työkokemukseen liittyen. Itseään vanhempien ihmisten neuvomista on länsimaisessa kulttuurissa 

nähty yleensä sopimattomana ja tämä näkyi myös tutkittavien ennakko-oletuksina kokeneemman 

kollegan neuvomisen vaikeudesta. Tällaisia ennakko-oletuksia näytti ehkäisevän, jos tulevat alaiset 

olivat jo ennestään tuttuja ja esimies tiesi ryhmän tavat toimia ja tunsi tiimin historiaan liittyneet 

tarinat ja kielenkäytön tavat. Haastateltavilla oli ollut myös ennakko-oletuksia siitä, että heidän on 

toimittava päätöksissään nopeasti. Mustavalkoisuudet korostuivat, eikä toimintatapoja osattu 

kyseenalaistaa. Hilkka Rekola ja Juha Varila (2003) kuvaavat tällaista aloittelevan työntekijän 

ongelmanratkaisutaipumusta pyrkimykseksi selvittää vaikeat tilanteet mahdollisimman nopeasti ja  

välittömin toimenpitein ”lakaisemalla ne maton alle”. Tämä erottaa noviisit asiantuntijoista, jotka 

puolestaan pysähtyvät pohtimaan tapahtunutta hahmottaakseen ja tarkentaakseen tilanteen. (Mt. 

217.) Tutkimukseni esimiehet eivät uransa alussa luottaneet tarpeeksi omiin 

ihmisjohtamiskykyihinsä, eivätkä tämän takia uskaltaneet soveltaa tai ottaa riskejä. Tällainen 

epävarmuus ohjaa helposti lukkiutumistilanteeseen, jossa uusia toimintamalleja vastustetaan vain 

sen takia, että oma osaamattomuus ei paljastuisi itselle tai muille (Rekola & Varila 2003, 217).   

 

Kaikilla haastateltavilla näytti siirtymien jälkeen olevan ristiriitainen ammatillinen identiteetti, joka 

nojasi edelleen vahvasti asiantuntijarooliin, mutta joutui kuitenkin kamppailemaan esimiestyön 

kysymysten kanssa. Esimiestyö oli haastattelujen perusteella alusta alkaen haastavaa ja 

kohdattuihin johtamisongelmiin liittyivät vahvasti erilaiset arvoristiriidat.  Tilanteista ei nuorilla 

esimiehillä ollut aiempaa kokemusta, joten he pyrkivät soveltamaan vanhaa, asiantuntijatyöhön 

liittynyttä teknistä lähestymistapaa ongelmien ratkaisemiseksi.  Asiantuntijaidentiteettiä kuvasti 

myös pyrkimys löytää ihmisjohtamisongelmiin selkeitä totuuspohjaisia ratkaisumalleja. Tätä 

totuutta tavoiteltaessa nojattiin organisaation erilaisiin virallisin ohjeistuksiin ja linjauksiin. 

Organisaation kirjalliset ohjeistukset auttoivat tekemään nopeita päätöksiä ja välttämään 

hankalaksi koettua arvopohdintaa. Yrityksen linjaukset saattoivat jopa tuntua esimiehestä omien 
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arvojen vastaisilta, mutta niitä noudatettiin, koska ne nähtiin helpottavana työkaluna ratkaisujen 

tekemiseksi. Ohjeita ei myöskään haluttu tai uskallettu kyseenalaistaa. Myös Ruohonen (2005) on 

todennut ICT-yrityksissä kognitiivisten prosessien olevan vallitsevia. Alalla on tyypillistä kirjoittaa 

ohjeita ja käsikirjoja ja ohjelmoimaan asioita. Sähköisiä välineitä käytetään paljon ja asiat oletetaan 

opituksi, kun aiheeseen liittyvä materiaali on jaettu kaikille luettavaksi.  (Mt. 44.)   

 

Uran aikana eteen tulleet kokemukset näyttivät liittyvän henkilön ammatillisen itseluottamuksen 

kehittymiseen. Onnistuneet kokemukset vahvistivat itseluottamusta ja auttoivat ennakko-

oletusten murtamisessa, mutta eivät välttämättä tuottaneet erilaisia malleja ongelmien 

ratkaisuun, vaan saattoivat jopa tukea samojen mallien käyttämistä kaikissa vastaavissa tilanteissa. 

Epäonnistuneet kokemukset puolestaan auttoivat henkilöä huomaamaan jälkikäteen oman 

toimintansa virheet ja välttämään niitä jatkossa. Kokemuksista oppiminen voi siis tukea itsetuntoa, 

mutta saattaa johtaa myös virheiden toistamiseen. Kokemuksista oppimisen yhteydessä on 

kiinnostava tarkastella Hilkka Rekolan ja Juha Varilan (2003) esiin nostamaa välineellisen 

ehdollistumisen käsitettä, mikä viittaa ”yritä ja erehdy”-tyyppisen metodin soveltamiseen 

työelämässä. Uusissa tilanteissa tehdyt kokeilut tuottavat yksilölle käsityksen omista kyvyistään ja 

mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäristöönsä ja onnistuessaan voimistavat ihmisen uskoa omaan 

osaamiseensa ja oman elämän vaikutusmahdollisuuksiin. Näin ne luovat samalla myös 

itsevarmuutta, joka puolestaan auttaa tarttumaan tuleviin ongelmiin helpommin. (Mt. 51-55.)    

 

9.2 Arvot ja eettisesti haastavat tilanteet esimiestyössä 

 

Haastateltavat eivät olleet yhtä henkilöä lukuun ottamatta pohtineet arvojaan tietoisesti ja niistä 

puhuminen koettiin vaikeaksi. Arvojen ja eettisyyden pohdinta ei ollut kohdeorganisaation nuorille 

esimiehille tyypillistä, vaan arvot toimivat pikemminkin taustalla vaikuttavina tiedostamattomina 

tekijöinä. Projektipäälliköille ei ollut muodostunut yhteistä käytännön yhteisöä, joissa näitä arvoja 

olisi välineellistetty ja neuvoteltu osallistumisen kautta. Jokainen joutui antamaan itse tekemilleen 

ratkaisuille merkityksen ja ne perustuivat usein yhteiskunnan yleisiin arvoihin, kuten tasa-arvoon 

ja oikeudenmukaisuuteen.  Vahva sitoutuminen arkipäivän konkreettisiin työtehtävien 

hoitamiseen näytti syrjäyttävän oman toiminnan perimmäisten tavoitteiden ja päämäärien 
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pohtimisen. Arvoista puhuttiin ainoastaan organisaation virallisissa tapahtumissa ja niistä oli 

muodostunut vaikeaksi koettava, epämääräinen käsite, joka nähtiin loogisuuteen painottuvan 

työn vastakohtana.  

 

Arvojen yhteydessä haastatteluissa tulivat esiin organisaation linjaukset, joita vastaan ei haluttu 

toimia. Yrityksen etu määrittelikin lähes kaikkien toimintaa vaikeissa tilanteissa ja organisaation 

määräyksiä uskallettiin vastustaa vain harvoin, koska oma urakehitys saattaisi vaarantua. Rekola ja 

Varila (2003) kuvaavat ilmiötä eräänlaisena poisoppimisena, jossa ihminen joutuu hylkäämään 

arvostamansa asiat ja uskottelemaan tunnekokemuksiaan vääriksi tai jopa torjumaan niitä. 

Kyseessä on tietynlainen pakotettu identiteettityö, jonka mallin sanelee organisaatio. (Mt.99.) 

Äärimmäisissä arvoristiriidoissa nähtiin ratkaisuna mieluummin jopa lähteminen organisaatiosta 

sen sijaan, että linjauksia olisi vastustettu. Myös Lämsän (1998) tutkimuksessa johtajat asettivat 

muiden arvojen edelle uskollisuuden yritystä kohtaan. Irtisanomistilanteihin joutuessaan he 

kokivat esimiesroolinsa velvoittavan näihin toimiin, koska se oli yrityksen edun kannalta parasta. 

Samalla he kuitenkin ymmärsivät tuottavansa vahinkoa irtisanomilleen henkilöille. (Mt. 166.)  

Tässäkin tutkimuksessa yrityksen tahto ylitti usein omat henkilökohtaiset arvot. Oili-Helena Ylijoen 

(1998, 172) tutkimus tietojenkäsittelyopin opiskelijoiden asenteista kuvastaa samaa linjaa. Hänen 

tutkimuksessaan tuli esiin vahvasti, kuinka IT-alan moraalijärjestystä määrittelee yritysmaailma ja 

firmojen ääni. Rekola ja Varila (2003) toteavat, että nykyajan organisaatioissa työskentelevät 

työntekijät joutuvan helposti tällaisen paradoksaalisen yhtälön kohteiksi. Etenkin oppivissa 

organisaatioissa työntekijän oletetaan kokevan työnsä sisäsyntyisesti palkitsevaksi, samalla kun 

etiikka, moraali ja päämäärät määrätään muualta. (Mt. 54.)  Vaikka viime aikoina arvojen 

merkitystä on korostettu johtamistyössä, ovat yritysmaailman käytännöt edelleen teknisyyttä 

painottavia. Esimiehen on laitettava usein omat moraaliset käsityksensä syrjään pärjätäkseen 

kilpailevassa työyhteisössä. Tämä kilpailu näkyy itsensä markkinointina, vahvojen menestymisenä, 

oman edun tavoitteluna, miellyttämisenä ja viestinnän pinnallisuutena. Harvalla on rohkeutta 

nousta näitä vallitsevia käytäntöjä vastaan, vaikka haluaisikin. (Pirnes 2003, 65.)  

 

Arvopohdinnoille ei tarjoutunut työssä tilaisuuksia ja kiireen keskellä arvot nähtiin asiaksi, joiden 

tarkasteluun ei ole yksinkertaisesti aikaa. Toiminnan taustalla vaikutti kuitenkin arvoja, jotka 
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ohjasivat esimiesten operatiivista työskentelyä. Vaikka tässäkin tutkimuksessa tietoista 

arvopohdintaa vältettiin, olivat alaisten kanssa kohdatut vaikeat tilanteet usein arvolatautuneita. 

Esimerkiksi irtisanomistilanteisiin tai kriittisen palautteen antamiseen näytti selvästi liittyvän 

erilaisia tiedostamattomia arvokäsityksiä, jotka ohjasivat esimiehen pohdintaa. Suurin osa 

haastateltavista koki, että etenkin alaisten henkilökohtaisen elämään liittyvät hankalat tilanteet 

olivat kaikkein vaikeimpia hoitaa. Tunteet koettiin kiusallisina ja ne haluttiin pitää erossa työstä.   

 

Alaisten elämään ei haluttu vaikeissa tilanteissa puuttua, vaan asioista tiedustelu nähtiin 

pikemminkin urkkimisena. Lämsän mukaan (1998) esimiehet kokevat vaikeissa tlanteissa usein 

myötätuntoa, empatiaa, sääliä ja syyllisyyttä. He pyrkivät estämään näitä tunteita etäännyttämällä 

itsensä tilanteesta, jotta tunteet eivät saisi ylivaltaa. (Mt. 166.) Tämä näkyi omassa 

tutkimuksessani myös siinä, että haastateltavat pyrkivät virallisten linjausten ohella löytämään 

selityksiä tilanteisiin johtaneista syistä esimerkiksi alaisen käytöksestä. He pyrkivät rakentamaan 

tietynlaisen loogisesti etenevän tarinan tapauksille, mikä helpotti samalla asioiden hyväksymistä. 

Yhdellä haastateltavista oli kuitenkin poikkeava näkemys tunteiden ja työn yhdistämiseen. Hän näki 

tunteiden olevan yksi merkittävä ja tärkeä osa johtamistyötä. Henkilön ei tarvinnut turvautua 

rooleihin, vaan hän salli tunteiden esiintymisen ja koki niiden ymmärtämisen jopa helpottavan 

vaikeita tilanteita. Haastateltavat, joilla itsetuntemus ei vielä ollut kehittynyt näin pitkälle, 

suhtautuivat tunteisiin järjestä erillisenä ilmiönä. He tukeutuivatkin vahvasti insinööritaustaansa, 

joka pohjasi loogiselle ajattelulle ja jossa tunteiden nähtiin olevan alisteisia järjelle.  

 

9.3 Esimiestyössä kehittymiseen liittyvät tekijät 

 

Tutkimusorganisaation esimiesten reflektiivinen toiminta oli melko vähäistä. Esimiehet pyrkivät 

toisinaan tarkastelemaan omaa toimintaansa, mutta eivät yleensä edenneet kriittisen 

reflektoinnin tasolle, jossa omia oletuksia olisi kyseenalaistettu.  Reflektointi kohdistui enemmän 

toiminnan muuttamiseen virheelliseksi havaittujen toimintamallien pohjalta. Tämä on tyypillistä 

IT-alan yrityksissä, sillä reflektointia ei niissä aktiivisesti tueta ja se aiheuttaa haasteita etenkin 

johtamisessa ja esimiestyössä (Ruohonen 2005, 46).  Reflektoinnin kehittymisestä oli kuitenkin 

tutkimuksessani muutamia merkkejä. Muutamat haastateltavat kuvasivat kokemiaan Ahaa-
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elämyksiä, joiden myötä esimiestyö oli monen kohdalla helpottunut. Rekola ja Varila (2003) 

käyttävät näistä ahaa-elämyksistä termiä oivallus. Oivallusta edeltää sinnikäs ja pitkäkestoinen 

ilmiselvien ratkaisutapojen kokeileminen, joka tuottaa lopulta uuden kognitiivisen kartan 

ongelman ratkaisemiseksi.  Oivalluksen yhteydessä yksilö voi kokea intensiivistä löytämisen iloa ja 

samalla ylpeyttä omien rajojen ylittämisen ja uuden oppimisen johdosta. (Mt. 61.) Tässä 

tutkimuksessa näihin oivalluksiin johti usein kollegoiden seuraaminen tai heidän kokemuksistaan 

kuuleminen, sekä toisinaan myös työelämän ulkopuolella eteen tulleet tilanteet. Mezirow (1995) 

kuvaa näitä oivalluksia poikkeamien reflektointeina, jotka johtavat lopulta perspektiivin 

muutoksiin ja uudistavaan oppimiseen. Muutos voi syntyä myös ulkoisten hämmentävien 

dilemmojen kautta, jos henkilö ei pysty antamaan tapahtuneelle merkitystä vanhoilla tietämisen 

tavoillaan. Merkitysskeemoja on tällöin muutettava ja vanhoihin todellisuuskäsityksiin saadaan 

uutta näkökulmaa. (Mt. 30-31, ks. myös kappale 2.3.)  

 

Syvää kriittistä reflektointia näkyi tapahtuvan toistuvasti vain yhden haastateltavan kohdalla. 

Muita haastateltavia selkeästi laajemmat kokemukset vaikeista, eettisesti hyvin haastavista 

tilanteista olivat tuoneet muihin nuoriin esimiehiin verrattuna enemmän elämänkokemusta ja 

pakottaneet pohtimaan omia käsityksiä. Samaan aikaan osunut vanhemmaksi tuleminen ja 

pidempi vanhempainvapaa kannustivat häntä reflektointiprosessin käynnistämiseen.  Henkilön 

reflektointia kuvastivat omien ennakko-oletusten jatkuva pohtiminen ja kyseenalaistaminen ja 

toiminnan todellinen muuttaminen näiden pohdintojen kautta. Hänen esimiestyössään näkyi halu 

kehittyä ja tunnistaa omat puutteensa. Samalla hänelle oli auennut mahdollisuus nähdä ihmiset 

monipuolisina persoonina, jotka pyrkivät subjektiivisesti parhaaseen mahdolliseen.  Henkilö oletti, 

että toimimalla oman ajattelu- ja arvomaailmansa mukaisesti esimies pystyisi antamaan parhaan 

panoksensa. Tämä itseluottamus auttoi toimimaan soveltaen ja uutta luoden vaikeissakin 

ihmisjohtamistilanteissa ja vähensi kriittisyyttä omaa toimintaa kohtaan, mikä puolestaan auttoi 

tunnepuolella vähentämään vaikeiden tilanteiden kuormitusta.   

 

Organisaatiosta ei löytynyt nuorille esimiehille siirtymävaiheessa selkeää yhteistä käytännön 

yhteisöä, jossa merkityksiä olisi voinut neuvotella (ks. luku 2.2).  Tämä esti myös luovien 

toimintatapojen syntymisen ja johti edellä kuvattuun johtamisen tekniseen orientaatioon, joka oli 
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perua asiantuntijaroolista. Koska käytännön yhteisöjä ei ollut tarjolla, oli niitä synnytetty 

muutaman kohdalla itse. Ne olivat yleensä muutaman hengen yhteisöjä, joissa pyrittiin 

ratkaisemaan esimiehen työhön liittyviä ongelmia yhdessä ja osallistumisen kautta 

välineellistämään toiminnan taustalla vaikuttavia abstrakteja asioita. Yhteisöihin osallistumalla 

pystyttiin myös neuvottelemaan esimiestyön merkityksistä ja välineellistämään oletuksia 

esimiestyön avuksi. Tällöin henkilöiden ei tarvinnut enää turvautua virallisiin ohjeistuksiin ja heidän 

oli helpompi muuttaa identiteettiään asiantuntijaroolista kohti kokonaisvaltaisempaa 

projektipäällikön identiteettiä, johon esimiestyö nivoutui.  Näitä yhteisöjä kuvasi myös hiljaisen 

tiedon siirtyminen ja vastavuoroisuus. Jäsenet tunsivat oppivansa sekä neuvoessaan toisia että 

vastaanottaessaan apua omiin kysymyksiinsä. Mielenkiintoista oli, että nämä muodostuneet 

käytännön yhteisöt eivät olleet yhdistyneet toistensa kanssa, vaikka tavoittelivat samoja asioita, eli 

esimiestyön helpottamista organisaation paineiden alaisena. Henkilöt eivät siis olleet tietoisia 

toistensa käytännön yhteisöistä. 

 

Tynjälän (1999) mukaan opitun soveltamista uusiin tilanteisiin edistää parhaiten opeteltavien 

asioiden testaaminen jo oppimisvaiheessa. Tämä tapahtuu toimimalla aidoissa 

ongelmanratkaisutilanteissa ja tarkastelemalla ongelmia eri näkökulmista. (Mt. 165.) 

Tutkimuksessani esiin tulleet vertaiskollegoiden kanssa käydyt keskustelut tarjosivat nuorille 

esimiehille tällaisen mahdollisuuden. He oppivat keskusteluiden kautta jo ennakkoon erilaisia 

vaihtoehtoisia malleja käytettäväksi uusiin tilanteisiin. Ammatti-identiteetin kehittymisessä ja 

ihmisjohtamistaitojen oppimisessa oleellista näytti olevan esimiestyöstä keskusteleminen etenkin 

eettisesti haastavista johtamistilanteista. Keskustelujen lisäksi nuoret esimiehet oppivat myös 

seuraamalla näiden vertaiskollegoidensa ja kokeneempien työtovereidensa työtä. Erityisesti 

yllätykselliset tilanteet, joissa johtaja osoitti poikkeuksellista ihmisjohtamista, jäivät esimiesten 

mieleen ja saivat heidät pohtimaan oman toimintansa kehittämistä. Dialogit rakentuvat yhteisessä 

kohtaamisen sfäärissä, joka ei ole kummankaan toimijan oma.  Merkitys ja tulkinta rakennetaan 

toisen ihmisen kanssa ja myös kokeneempi osaaja oppii keskustellessaan kollegansa kanssa. 

(Heikkinen & Huttunen 2008, 209.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta henkilö pystyy 

ulkoistamaan omaa ajatteluaan, saa sosiaalista tukea ja reflektion aineksia muilta. Samalla henkilö 

voi antaa myös sosiaalista tukea muille. Keskustelut voivat parhaimmillaan johtaa oman ammatti-

identiteetin ja arvokäsityksen tietoiseen pohtimiseen. (Tynjälä 1999, 164.)  Spontaaneita 
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keskusteluita käytiin käytännön yhteisöissä kollegoiden kanssa ja ne auttoivat henkilöitä 

jäsentämään johtajuuden merkityksiä ja välineellistämään vaikeita tunnetiloja (ks. luku 2.2).  

Keskustelut tarjosivat myös vaihtoehtoisia toimintamalleja ja avasivat esimiehille uusia näkökulmia 

omaan johtamistyöhönsä antaen samalla varmuutta toteuttaa omia johtamisratkaisuja. Näiden 

keskustelujen käymisen edellytyksenä oli luottamus keskustelijoiden välillä ja sitä edisti, jos 

henkilöillä oli joku yhdistävä tekijä, kuten työprojekti tai yhteinen työhuone.  Ajan ja tilan 

tarjoaminen edesauttoi keskusteluiden syntymistä, mutta käytännön yhteisö muodostui vasta, kun 

henkilöillä oli joku yhteinen jaettu tavoite. Keskusteluiden merkityksellisyyttä tukee Juujärven ym. 

(2007) näkemys siitä, että mallioppiminen moraalisten ihanteiden, kuten työtovereiden tai 

esimiesten, avulla lisää pystyvyyden tunnetta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin toimia eettisesti 

tilanteissa. Lisäksi sanallinen rohkaisu kollegoilta ja esimiehiltä tai alaisilta kasvattaa pystyvyyden 

tunnetta. (Mt. 253.)  Dialogin merkitys tuli tutkimuksessani esiin myös haastattelutilanteissa. Moni 

haastateltava pystyi syväänkin reflektointiin tuettuna. Tällaiset tuetut keskustelut esimiestyön 

merkityksellisyydestä ja sisällöstä, etenkin uran alkuvaiheessa, voivat mahdollisesti auttaa 

henkilöitä tunnistamaan malleja asioiden käsittelyyn ja samalla tiedostamaan reflektoinnin 

merkitystä esimiehenä kehittymiselle. 

 

Jos edellä kuvattuja keskusteluja ei päästy hyödyntämään ja käytännön yhteisöjä ei muodostunut, 

käyttivät nuoret esimiehet mallinaan organisaation ja opintojen tarjoamia mallirooleja tai virallisia 

ohjeistuksia ja prosessikaavioita. Organisaation roolit tarjosivat tietynlaisen jäsentämisen apuna 

toimivan tuen esimiesten toiminnalle. Niiden avulla pyrittiin suuntaamaan omaa käyttäytymistä 

mielessä olevaa esimieskuvaa vastaavaksi. Toiminta roolien varjossa oli kuitenkin haastavaa, 

etenkin, jos ne eivät vastanneet arvomaailmaltaan esimiehen omia arvoja. Roolit auttoivat 

sulkemaan tunteet hetkellisesti pois työnteosta, mutta pitkällä tähtäimellä niiden käyttö kuormitti 

tunnetasolla. Kuten edellä kuvattujen virallisten ohjeistusten, myös roolien kautta esimiesten oli 

helpompi oikeuttaa vaikeita tekoja ja päätöksiä.  Jokaisessa työyhteisössä on tiettyjä normeja, 

jotka ohjaavat työyhteisön jäsenten toimintaa. Kun henkilöt toimivat normien mukaisesti, 

käyttäytyminen yhdenmukaistuu. Normien avulla henkilö pystyy jäsentämään sosiaalista 

maailmaansa ja kokee kuuluvansa ryhmään, saaden siitä turvallisuuden tunnetta. Tämän 

turvallisuuden tunteen eteen ihminen on valmis noudattamaan sellaisiakin normeja, jotka 

saattavat vahingoittaa muita. Taustalle jää kuitenkin edellä kuvattu ristiriita omien arvojen 
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rikkomisen ja turvallisuuden tunteen välille. Sosiaaliset normit ja roolit helpottavat sosiaalista 

vuorovaikutusta, koska henkilöt tietävät niiden avulla miten toimia eri tilanteissa. Tilanteita 

osataan ennakoida aiempien kokemusten ja muualta kuultujen tarinoiden avulla. 

Vuorovaikutustilanteista muodostuu eräänlaisia sääntöpelejä, joiden pohjalta tulevissa tilanteissa 

toimitaan. Ryhmän sisälle voi myös syntyä epäsuorasti esiin tulevia odotuksia, jotka esiintyvät niin 

sanottuina sanattomina sopimuksina. Nämä voivat liittyä esimerkiksi pukeutumiseen, puhuttaviin 

asioihin, käyttäytymiseen tai tunteiden näyttämiseen.  Ryhmän jäsenten väliset roolit määrittävät 

sen, millaista käytöstä henkilöltä työpaikalla odotetaan. (Aho & Laine 1997, 150-153.)  
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10 POHDINTA 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta IT-alan esimiestyössä olevan kaksi erityistä piirrettä: 

esimiesten nuori ikä ja IT-alan opintojen ja työelämän vahva painotus loogiseen 

asiantuntijatyöhön. Nämä kaksi ilmiötä määrittelevät pitkälti sitä, millaista esimiestyötä IT-alan 

organisaatioissa harjoitetaan. Käsillä oleva tutkimus tarkentaa kuvaa siitä kentästä, jolla nuoret 

asiantuntijasta esimieheksi siirtyneet henkilöt toimivat. Siirtymään liittyvät haasteet näyttävät 

painottuvat erityisesti uuden ammatillisen identiteetin hahmottamiseen ja esimiestyön 

ihmisjohtamishaasteista selviämiseen. Vaikeaksi tämän tekee henkilöille se, ettei heillä vielä ole 

kertynyt kokemusta työelämästä ja erilaisista johtamismalleista. Ongelmatilanteita ei ole juuri 

kohdattu työelämässä, eikä omaa toimintaa suhteessa arvokysymyksiin tai johtamistyyliin ole 

aiemmin pohdittu. Siirtymät esimiestyöhön tapahtuvat IT-alalla nopeasti ja ne pyrkivät yleensä 

paikkaamaan jotain akuuttia tarvetta. Aikaa ammatti-identiteetin kannalta oleellisien asioiden 

pohtimiseen ei näissä siirtymissä jää – on tartuttava toimeen ja selvittävä itse. Perehdytys IT-alan 

organisaatioissa tukee kyllä teknisten asioiden hoitamista, mutta johtamistyön todellisista 

haasteista, kuten arvoista ja reflektoinnin merkityksestä, ei puhuta. Siirtyvälle henkilölle jää 

epäselvä kuva työstä kokonaisuutena ja tämä näkyy johtamistyössä jatkuvana kamppailuna 

erilaisten ongelmien kanssa. Ongelmat kärjistyvät usein pitkälle ja kuormittavat nuorta esimiestä, 

etenkin kun omia ennakko-oletuksia ei osata kriittisesti reflektoida ja sen kautta muuttaa. Samat 

haasteet tulevat eteen aina uudelleen ja asiantuntijatyöstä periytyneet ratkaisumallit toistuvat.  

 

Mitä sitten organisaatioissa voidaan asialle tehdä? Tutkimukseni mukaan nuorten esimiesten 

ammatillinen identiteetti ja esimiestaidot kehittyvät työ- ja elämänkokemusten ja käytännön 

yhteisöissä käytävän dialogin kautta. Omien reflektointitaitojen kehittyminen tukee kasvuprosessia 

ja auttaa tarkastelemaan myös omia ennakko-oletuksia ja arvomaailmaa. Kasvuprosessi tapahtuu 

vähitellen ja sen etenemiseen vaikuttavat mahdollisuudet löytää omaa reflektointia tukevia 

yhteisöjä ja niissä käytäviä dialogeja. Sekä kokeneemman kollegan, että vertaiskollegan kanssa 

käydyt säännölliset dialogit olivat haastateltavilleni merkityksellisiä.  Näiden dialogien syntymiseen 

organisaatiot voivat kannustaa esimerkiksi erilaisin tila- ja projektijärjestelyin. Wenger (1998, 81) 

korostaa myös yhteisten tapahtumien merkitystä käytännön yhteisöjen muodostumiselle.  
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Organisaatioiden onkin mietittävä, voisiko tällaisia tapahtumia järjestää siirtymävaiheen 

esimiehille ja esimiestyöstä kiinnostuneille. Organisaation mahdollistamat puitteet näyttivät olevan 

IT-alalla yksi edellytys sille, että keskustelupareja muodostui ja esimiestyötä lähdettiin yhdessä 

tarkastelemaan. Wengerin mukaan käytännön yhteisön syntymistä ei voida määritellä pelkän 

maantieteellisen sijainnin suhteen, mutta se voi kuitenkin edesauttaa niiden syntymistä. (Mt. 81). 

Tässä tutkimuksessa näiden tukitekijöiden merkitys näytti olevan korostunut. Samoissa tiloissa ja 

projekteissa toimiminen näytti edistävän myös hiljaista oppimista, kun henkilö pääsi seuraamaan 

vierestä kollegan tai esimiehen työtä. Tällaiset käytännön järjestelyt jo ennen siirtymävaihetta tai 

sen aikana voisivat edesauttaa yhteisöjen muodostumista. Lisäksi yhteisöjä kuvasi yhteinen 

sitoutuminen työssä ilmenevien ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Identiteetin kehittymisen kannalta ihanteellinen polku esimiehille uusiin tehtäviin näyttäisi tämän 

tutkimuksen pohjalta olevan asteittain tapahtuva.  Siirtymävaiheessa vastuun jakautuminen 

esimiesuran alussa jättää aikaa ja henkisiä resursseja eteen tulevien kokemusten pohtimiselle. 

Organisaatiolta asteittainen esimieheksi siirtyminen edellyttää luonnollisesti potentiaalisten 

projektipäälliköiden tunnistamista, jotta heidän kanssaan voidaan jo ennen tarpeen realisoitumista 

toteuttaa siirtymää asteittain. Prosessia voidaan tukea nostamalla arvoihin ja johtamistyön 

haasteisiin painottuvaa keskustelua esiin perehdytysvaiheessa, jolloin asiat nousisivat 

käsitteellistämisen kohteeksi heti uuden ammatillisen identiteetin etsimisvaiheessa.  Myös Pirnes 

(1996) painottaa johtajan kasvun edellytyksenä vuoropuhelua organisaation arvoista ja johtamisen 

etiikasta. Hänen mukaansa oman persoonan syvärakenteiden tunnistaminen ja organisaation 

kulttuurin alitajunnan ymmärtäminen on merkityksellistä johtajana kehittymiselle. Organisaation 

alitajuntaan liittyvät ilmiöt ovat usein vaikeasti ymmärrettävissä ja niiden pariin olisi hyvä syventyä 

rauhassa, pois kiireestä. (Mt. 269-270.)  IT-alan esimiesperehdytys on kuitenkin painottunut 

pitkälti tekniseen johtamistyöhön. Tämän lähestymistavan sopivuutta olisi organisaatioissa 

pohdittava uudelleen ja kysyttävä, täytyisikö teknisestä perehdytyksestä siirtyä täysin erilaiseen 

prosessiin, jossa vuoropuhelu, arvojen pohtiminen ja dialoginen reflektointi olisivat 

pääpainopisteenä?  
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Eheä ammatillinen identiteetti ja ihmisjohtamisen arvodilemmoihin liittyvä pohdinta, sekä 

reflektointitaitojen kehittyminen näyttivät tässä tutkimuksessa antavan huomattavasti paremmat 

eväät esimiestyön ja projektinjohtamisen yhdistämiseen. Organisaatioiden olisi hyvä tukea 

esimiehiä enemmän oman luovuuden ja kyseenalaistamisen harjoittamiseen tiukkojen 

prosessikaavioiden ja -ohjeistusten sijaan.  Esimiesten vaikutus koko organisaation 

työhyvinvoinnille on äärimmäisen suuri (ks. Aaltio 2008, 199) ja siksi nuorten esimiesten 

monipuolisempi tukeminen vaikuttaa positiivisesti myös koko organisaation menestymiseen.   

 

Tulokset asettavat myös IT-alan akateemiselle koulutukselle kysymyksiä. Jos esimiessiirtymä 

tapahtuu IT-alalla nuorena, pitäisikö jo koulutusvaiheessa tukea opiskelijoiden yleistä arvo- ja 

etiikkakäsityksen muodostumista? Voisiko koulutuksessa tietoisesti pohtia IT-alan tekniseen 

arvomaailmaan pohjautuvaa perinnettä ja sen seurauksia johtamistyölle? Ammattikasvatuksen 

kontekstissa on etiikan opettamisen merkitystä pohdittu jo pidempään (mm. Tuominen ja 

Wihersaari 2006). Yksilöllisyyttä painottava aikakausi asettaa uudet haasteet etiikan opettamiselle 

ammattikasvatuksen kentällä. Se, mihin eettisiin arvonäkökulmiin yksilöt nykymaailmassa 

sitoutuvat, vaihtelee postmodernissa ajassamme suuresti. (Tuominen & Wihersaari 2006, 285.) 

Insinöörikoulutus voi omalta osaltaan auttaa opiskelijoita määrittelemään uran kannalta 

merkityksellisiä arvoja kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon, että urapolut etenevät usein myös 

esimiestehtäviin pelkän asiantuntijapolun lisäksi. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että IT-alan organisaatioissa esimiestyön laadun tarkkailuun ei ole 

vielä samalla tavalla havahduttu, kuin teknisen laadun valvomiseen. Siirtymien tukemisella, 

paremmalla suunnittelulla ja kohdistamalla keskustelu johtamistyön kannalta oleellisiin asioihin 

voitaisiin positiivisesti vaikuttaa esimiestyön laatuun. Myös eettisestä näkökulmasta ajatellen 

organisaatioiden olisi hyvä ottaa enemmän vastuuta siirtymien monipuolisemmasta tuesta.  Ehkä 

muutos voi tutkimusorganisaationi kohdalla alkaa tästä? 
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10.1 Tutkimuksen arviointia 

 

Tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittavat ovat aina vuorovaikutuksessa keskenään. Tutkijan 

läsnäolo voi jo itsessään vaikuttaa tapahtumien kulkuun ja raportti on nähtävä aina yhtenä 

mahdollisena tulkintana tapauksesta. (Virtuaaliammattikorkeakoulu, 17.4.2011.) Oma asemani 

organisaation henkilöstöasiantuntijana loi erityisen tutkimusasetelman, joka on huomioitava 

tutkimustani arvioidessa. Oma osallisuuteni on saattanut rajata näkökulmaani ja johtaa tulkintojen 

tekemiseen liian helposti ennakkotietoihini pohjaten. Olen kuitenkin pyrkinyt tiedostamaan koko 

tutkimuksen ajan tämän mahdollisuuden ja tarkkailemaan omaa toimintaani mahdollisimman 

objektiivisesti. Roolini henkilöstöhallinnon edustajana on saattanut vaikuttaa myös siihen, mitä 

henkilöt haluavat itsestään kertoa. Henkilöstöhallinto liitetään usein uralla etenemisen 

mahdollistajiin ja tästä johtuen haastateltavat ovat saattaneet välttää heikkouksien tai 

johtamistaitoihin liittyvien puutteidensa esiintuomista. Kaikkien haastattelujen aikana minulla oli 

kuitenkin tunne siitä, että henkilöt uskaltavat kertoa haastattelussa rehellisesti omista 

kokemuksistaan. Tätä saattoi edesauttaa se, että tunsin kontekstin, jossa he toimivat ja jaoimme 

tällä tavoin tietynlaisen yhteisen ymmärrysmaailman. Luotettavuuden kannalta on kuitenkin 

huomioitava, että jakaessamme yhteisen kontekstin myös työelämässä, voi olla mahdollista, etten 

ole osannut avata tarpeeksi yksityiskohtaisesti lukijalle kaikkia oleellisia tekijöitä, vaan pitänyt niitä 

tiedostamattani liian itsestäänselvyyksinä. Olen kuitenkin pyrkinyt vähentämään tätä mahdollista 

haittavaikutusta antamalla lukijalle rehellisen kuvan omasta positiostani organisaatiossa.  

 

Haastattelujen jälkeen moni tutkittava totesi, kuinka mukava oli pohtia tärkeitä asioita kerrankin 

rauhassa. Näenkin haastattelutilanteen jo sellaisenaan tarjonneen haastateltaville mahdollisuuden 

käsitellä omia ajatuksiaan ja sitä kautta saavuttaa jäsennystä omiin ajatuksiin ja tunteisiinsa. 

Haastattelujen aikana tutkittavat jäsensivät ajatuksiaan myös tuetusti siten, että tarjosin heille 

jäsentämisen avuksi erilaisia termejä ja esitin haastavien kysymysten kohdalla myös 

apukysymyksiä. On mahdollista, että tämä on vaikuttanut jollain tasolla tutkittavien vastauksiin.  

Haastattelut olivat kuitenkin prosessinomaisia keskusteluita, joiden aikana vuorovaikutuksessa 

henkilöt loivat omaa mielikuvaansa ilmiöön liittyvistä merkityksellisistä asioista. Tähän ei olisi 

välttämättä päästy, ellei haastatteluista olisi muodostunut tällaisia vuorovaikutteisia keskusteluita. 
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota myös tekemiini eettisiin 

valintoihin.  Asetelmassani riskinä oli, että haastavien johtamistilanteiden muisteleminen olisi 

voinut aiheuttaa henkilöille vaikeita tunteita. Tässä tutkijan rooli tilanteen kontrolloijana korostui. 

Kun huomasin asian olevan henkilölle erityisen vaikea, en vienyt keskustelua syvemmälle, kuin mitä 

henkilö itse ilmaisi olevansa valmis viemään. Lisäksi haastattelun aikana pyrin tarkkailemaan 

henkilöiden tunnetiloja sopivan yhteyden saavuttamiseksi. Tärkeä osa tutkimukseni eettisiä 

lähtökohtia on ollut myös luottamuksellisuus. Henkilöiden anonymiteettia on pyritty suojaamaan 

sillä, ettei kertomuksia esitetty kokonaisina tarinoina, vaan niitä eriteltiin teemojen mukaisesti 

jaettuna. Olen myös häivyttänyt aineistosta haastateltavien viittauksia sellaisiin henkilöihin tai 

konteksteihin, joista heidät olisi voinut tunnistaa. Lukijan kannalta tällä saattaa olla vaikutusta, 

koska en pysty kuvaamaan toimintaympäristöä sen täydessä kontekstissaan. 

 

Haastateltaville ilmoitettiin etukäteen haastattelujen aihe melko yleisellä tasolla. Jälkikäteen 

arvioituna olisin voinut lähettää teemat haastateltaville etukäteen katsottavaksi, jolloin henkilöt 

olisivat voineet syventää ajatuksiaan aiheesta etukäteen. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009) 

suosittelevat, että halutessaan mahdollisimman paljon aineistoa annettaisiin haastateltaville 

teemat jo valmiiksi (Mt. 73). Toisaalta halusin pitää teemat melko väljinä, jotta ne antoivat tilaa 

haastateltavien omille ajatuksille. Näiden yläteemojen pohtiminen ennakkoon olisi voinut olla 

haastavaa juuri niiden määrittelemättömyyden takia. Tutkimusmenetelmänä tapaustutkimus asetti 

omat erityispuitteensa tutkimuksen analysoinnille. Vaikka tapaustutkimusta ei pyri 

yleistettävyyteen, se kuitenkin tavoittelee tietoa ilmiön toiminnan dynamiikasta ja mekanismeista, 

sekä sisäisistä lainalaisuuksista, joiden voidaan osoittaa olevan osa laajempaa sosiokulttuurista 

merkitystä. Näin ollen tapaustutkimuksella voidaan ajatella olevan tietynlaista yleistettävyyttä tai 

siirrettävyyttä. (Jyväskylän yliopisto, Menetelmäpolkuja humanisteille, 18.4.2011.) Tutkimukseni 

tulokset voivatkin olla sovellettavissa muihin IT-alan organisaatioihin, sillä alan yritykset jakavat 

yleisesti ottaen hyvin samantyyppisen työympäristön ja piirteet. Tulevaisuudessa esimerkiksi 

pelialan uskotaan kasvavan Suomessa suuresti (ks. Turun Sanomien verkkojulkaisu 12.4.2011), mikä 

todennäköisesti lisää myös nuorten esimiesten määrä organisaatioissa. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan hyödyntää myös sellaisissa muiden teknisten alojen organisaatioissa, joissa on tyypillistä 

siirtyä esimiesuralle nuorena.  
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Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista pyrkiä luomaan tutkimustuloksiini pohjautuvia 

kehityshankkeita ja tutkimaan niiden käytännön toimivuutta IT-alan organisaatiossa 

toimintatutkimuksen muodossa. Käytännön yhteisöissä tapahtuvien dialogien sisältöihin ja niiden 

oppimisvaikutuksiin voisi paneutua laajemmin. Nyt omassa tutkimuksessani näitä tutkittiin vain 

suppeasti osana muuta aineistoa. Olisi myös kiinnostava tutkia, miten iältään vanhemmat, mutta 

esimiehenä myöhemmin aloittaneet henkilöt, kokevat ammatillisen identiteettinsä ja 

ihmisjohtamistaitonsa rakentuneen. Näin voitaisiin tarkastella, kohdataanko haasteet samanlaisina 

vaikka elämänkokemuksia ja työhistoriaa on taustalla jo paljon enemmän. Tämän tutkimuksen 

näkökulmaa voisi myös laajentaa ottamalla tutkimusaineistoon mukaan iäkkäämpiä, kokeneita 

esimiehiä ja tarkastella sitten heidän ammatti-identiteettinsä ja ihmisjohtamistaitojensa eroja 

verrattuna nuoriin esimiehiin. Näin saataisiin näkökulmaa siihen, millaisia muutoksia 

ammatillisessa identiteetissä johtamiskokemuksen myötä tapahtuu ja selkeytyykö identiteetti 

kokemusten myötä, niin kuin tässä tutkimuksessa on oletettu. Vastaavasti aihetta voitaisiin tutkia 

myös pitkittäistutkimuksella seuraten samojen tutkimushenkilöiden työtä useiden vuosien ajan.  

Yleistettävyyden kannalta olisi tärkeää tehdä määrällisesti laajempaa tutkimusta ja ulottaa se 

myös muihin saman alan organisaatioihin, jolloin tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin kasvattaa. 

  



 

81 
 

11 LÄHTEET 

 

Aaltio, Iiris. 2008. Johtajuus lisäarvona.  Helsinki: WSOY. 

 

Aaltonen, Tapio & Heiskanen, Erika & Innanen, Pekka. 2003. Arvot yksilön ja työyhteisön 

kehittäjänä. Helsinki: WSOY. 

 

Aaltonen, Tapio & Luoma, Mikko & Rautiainen, Raija. 2004. Vastuullinen johtaminen - inhimillistä 

tuloksentekoa? Helsinki: WSOY. 

 

Aho, Sirkku & Laine, Kaarina. 1997. Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Helsinki: Otava.  

 

Argyris, Chris &  Schön, Donald. 1996. Organizational learning II: Theory, method and practice. 

Reading, Mass: Addison Wesley. 

 

Arjanne, Tiia. 2006. Johtajuuden kolmas silmä. Nastola: Magentum. 

 

Bolton, Sharon. 2005. Emotion Management in the Workplace. Management,Work and 

Organizations. London: Palgrave Macmillan. 

 

Ciulla, Joanne. 2004. The scope of the Issues. In Ciulla, Joanne (edit.). Ethics. The Heart of 

Leadership. Wesport, CT: Praeger Publishers, 1-2. 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

 

Eskola, Jari & Vastamäki Jaana. 2001. Teemahaastattelu: opit ja opetukset. Teoksessa  Aaltola 

Juhani &  Valli Raine (toim.).  Ikkunoita tutkimusmetodeihin I - Metodin valinta ja aineistonkeruu: 

Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 24-42.  

 



 

82 
 

Eteläpelto, Anneli & Vähäsantanen, Katja. 2006. Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja 

sosiaalisena konstruktiona. Teoksessa Eteläpelto, Anneli & Onnismaa, Jussi (toim.). Ammatillisuus 

ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatuksen 46.vuosikirja. Vantaa: Kansanvalistusseura ja 

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 26-49. 

 

Eteläpelto, Anneli & Collin, Kaija & Saarinen, Jaana. 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: 

WSOY. 

 

Gini, Al. 2004. Moral leadership and business ethics. In Ciulla, Joanne (edit.). Ethics. The Heart of 

Leadership. London: Praeger Publishers, 25-44. 

 

Hakala, Juha T. 2007. Menetelmällisiä koetuksia. Teoksessa Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.). 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin I – Metodin valinta ja aineistonkeruu. Virikkeitä aloittelevalle 

tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 10-23. 

 

Hakkarainen, Kai. 2000. Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus 20 (2), 84-98. 

 

Heikkinen, Hannu L.T. & Huttunen, Rauno. 2006. Toimintatutkimus tieteenä. Teoksessa Heikkinen, 

Hannu & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.). Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen 

menetelmät ja lähestymistavat. Helsinki: Kansanvalistusseura, 184-202. 

 

Heikkinen, Hannu L.T. & Huttunen, Rauno. 2008. Hiljainen tieto, mentorointi ja vertaistuki. 

Teoksessa Toom Auli, Onnismaa Jussi, ja Kajanto Anneli (toim.). Hiljainen tieto. Tietämistä, 

toimimista ja taitavuutta. Helsinki: Kansanvalistusseura. 

 

Heikkinen, Hannu L.T. 1999. Opettajuus ammatillisena identiteettinä. Teoksessa Eteläpelto, Anneli 

& Tynjälä, Päivi. (toim.). Oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOY, 275-290. 

 

Heilman, Pia. 2004. Careers of managers. Comparision between ICT and Paper Business Sectors.  

Acta Universitatis Lappeenrantaensis 195. Lappeenranta: Digipaino.   



 

83 
 

Heiskanen, Erika & Salo, Jari. 2007. Eettinen johtaminen. Tie kestävään menestykseen. Helsinki: 

Talentum. 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 1993. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2011. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hämäläinen, Marjukka. 2008. Nuorten esimiesten optimismi ja henkilökohtaiset tavoitteet. 

Jyväskylän yliopisto: Psykologian laitos. Pro gradu- tutkielma. Viitattu 1.2.2011.  Saatavissa: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19213/URN_NBN_fi_jyu-

200811185881.pdf?sequence=1. 

 

Hämäläinen, Pirjo. 2004. Työuupumustarinoita informaatioteknologian alalta. Syyt, kokemukset ja 

kehittyminen. Jyväskylän yliopisto: Psykologian laitos. Lisensiaatin tutkimus. Viitattu 2.2.2011. 

Saatavissa:  https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/11022/URN_NBN_fi_jyu-

2005248.pdf?sequence=1. 

 

Juujärvi, Soile & Myyry, Liisa & Pesso, Kaija. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. 

Helsinki: Tammi. 

 

Jyväskylän yliopisto. Menetelmäpolkuja humanisteille. Tapaustutkimus. Viitattu 18.4.2011. 

Saatavissa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/Jyväskylän yliopisto.  

 

 

Jyväskylän yliopisto. Tiedote 02/2010. Johtajat kokevat olevansa yksin eettisesti haastavissa 

tilanteissa. Viitattu 18.4.2011. Saatavissa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/ 

2010/02/tiedote-2010-02-24-09-21-23-621840. 

 

Jäntti, Lauri. 2003. Yhteisöllisen ja tilannesidonnaisen oppimisen tukeminen yritysympäristössä. 

Työn tuuli 2/2003, 49-57. Saatavissa: http://www.educons.fi/artikkeli.pdf. 



 

84 
 

Järvinen, Annikki & Koivisto, Tapio & Poikela, Esa. 2000. Oppiminen työssä ja työyhteisössä. Juva: 

WSOY. 

 

Karjalainen, Kukka-Maaria. 1996. Työhön, tuskaan ja iloon on ihminen syntynyt. Aikuiskasvatus 16 

(4), 294-299. 

 

Kaski, Satu & Kiander, Tuula. 2005. Tunnejohtajuus. Kuuntelua ja vaikuttamista. Helsinki: Edita. 

 

Kasvio, Antti. 2004. Alkusanat. Teoksessa Ruohonen, Mikko & Kasvio Antti & Kultanen Timo & 

Lahtonen Maarit & Lehtonen, Jarmo & Vanne, Tarja. Tietoyritysten muuttuvat työkulttuurit. 

Tampere: Tampere University Press, 5-11. 

 

Kirpal, Simone. 2004. Researching work identities in a European context. Career Development 

International, Vol. 9 Iss: 3,199 – 221. 

 

Kitchener, Karen & King, Patricia. 1995. Reflektiivisen pohdinnan malli. Tietämistä koskevien 
oletusten muuttaminen. Teoksessa Mezirow, Jack. (toim.). Uudistava oppiminen. 
Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Miktor, 179-197. 
 
 
 
Kivistö, Marketta & Kalimo, Raija. 2002. Tietotekniikan ammattilaisen työ, voimavarat ja 

hyvinvointi. Teoksessa Härmä, Mikko & Nupponen, Tarja (toim.). Työn muutos ja hyvinvointi 

tietoyhteiskunnassa. Sitran raportteja 22. Helsinki, 93-105. 

 

 
Kultanen, Timo. 2009. Tunneälytaidot. Esimiesvalmennus ICT-alalla. Sosiaalisen innovaation 

suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Tampere: Tampere University Press. 

 

Kurttila, Minna & Laane, Taina & Saukkola, Kirsi & Tranberg, Tiina. 2010. Arvostus. Valmentava 

kirja esimiehille. Helsinki: Tammi. 

 

 



 

85 
 

Lähteenkorva, Liljaana. 2010. Johtajien työn eettinen kuormittavuus ja sen yhteydet. Jyväskylän 

yliopisto: Psykologian laitos. Pro Gradu –tutkielma. Viitattu 2.1.2011.  Saatavissa: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24911/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-

201008292503.pdf?sequence=1. 

 

Lämsä, Anna-Maija. 1998. Hyötyä, velvollisuuksia ja tunteita. Johtajien kokemuksia henkilöstön 

irtisanomisesta. Taloustieteellisen osaston julkaisuja N:o 115/1998. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

 

Lönnqvist, Jouko. 2007. Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Kohti parempaa ihmisten 

johtamista. Helsinki: Hallinnon Kehittämiskeskus & Edita. 

 

Marsick, Victoria & Watkins, Karen. 1990. Informal and incidental learning in the workplace. 

London: Routledge.  

 

Meristö Tarja & Leppimäki Sami & Laitinen Jukka & Tuohimaa Hanna.2008. Tulevaisuuden 

osaamistarpeet teknologiateollisuudessa. Yhteenvetoraportti toimialakohtaisista yrityskyselyistä. 

Viitattu 20.2.2011. Saatavilla:http://www.teknologiateollisuus.fi/file/9260/ Tulevaisuuden 

osaamistarp2020yhtveto.pdf.html. 

 

Mezirow, Jack. 1995. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki: 

Painotalo Miktor. 

 

Mutala, Tiina. 2008. Nuorten esimiesten ja asiantuntijoiden organisaatioon sitoutuminen. Case 

Kesko Oyj. Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Kauppatieteellinen tiedekunta. Pro Gradu-

tutkielma. Viitattu 23.2.2011.  Saatavissa: http://hdl.handle.net/10024/41950. 

 

Mäntylä, Suvi. 2006. Myyteistä todellisuuteen. Henkilöstöhallinnon haasteet IT-alalla. Turun 

yliopisto: Sosiologian tutkimuksia A27. Turku: Tietoalat STTK & Turun yliopiston sosiologian laitos. 

 

Nikander, Leena. 2003. Hyvää mieltä ja yhteistyötä. Johtajien ja esimiesten käsityksiä 
johtajuudesta ammattikorkeakoulussa. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston 
ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. 



 

86 
 

Nokelainen, Petri & Ruohotie, Pekka. 2006. Johtamisen tunneäly työntekijöiden kokemana. 

Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 8 (1), 62-72.  

 

Nonaka, Ikujiro. & Takeuchi, Hirotaka. 1995. The Knowledge-Creating Company. How Japanese 

Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. 

 

Paasivaara, Leena. 2010. Itsensä kokoinen johtaja. Itsetuntemus työyhteisön voimavarana. 

Hämeenlinna: Tammi. 

 

Peuhkuri, Timo. 2008. Teoria ja yleistämisen kriteerit. Teoksessa Laine, Markus & Bamberg, Jarkko 

& Jokinen, Pekka (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus, 130-148.  

 

Pirnes, Unto. 2003. Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka. Helsinki: Otava. 

 

Pirnes, Unto. 1996. Johtajien kasvu – tie organisaatiokulttuureiden paradigmaaliseen muutokseen. 

Aikuiskasvatus 16 (4). 

 

Poikela, Esa. 1999. Kontekstuaalinen oppiminen. Oppimisen organisoituminen ja vaikuttava 

koulutus. Acta Universitatis Tamperensis 675. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

 

Pulkkinen, Pauliina. Helsingin sanomien verkkolehti 12.4.2008. Kolmekymppiset nousevat joukolla 

esimiehiksi.  Viitattu 23.2.2011. Saatavilla: http://www.hs.fi/talous/artikkeli/ 

Kolmekymppiset+nousevat+joukolla+esimiehiksi/1135235527788. 

 

Ruohonen, Mikko. 2005. Organisaation oppiminen ICT-alan palveluyrityksissä. Kohti 

organisaatiotyön ohjausta. Teoksessa Poikela, Esa (toim.). Osaaminen ja kokemus – Työ, 

oppiminen ja kasvatus. Tampere: Tampereen yliopistopaino, 42-59.  

 

Ruohotie, Pekka & Kulmala, Juhani & Siikaniemi, Leena. 1998. Työssä oppiminen. Oppilaitosten ja 

työelämän roolimuutos. Helsinki: Opetushallitus. 



 

87 
 

Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 16.4.2011. 

Saatavissa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_5.html. 

 

Saarela-Kinnunen, Maria & Eskola, Jari. 2001. Tapaus ja tutkimus = tapaustutkimus? Teoksessa  

Aaltola Juhani &  Valli Raine (toim.) 2001.  Ikkunoita tutkimusmetodeihin I - Metodin valinta ja 

aineistonkeruu: Virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus, 158-169.  

 

Saarinen, Mikael. 2007. Tunneälykäs esimiestyö. Esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen 

laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen. Viitattu 10.1.2011. Saatavissa: 

http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512285648/isbn9789512285648.pdf. 

 

Sims, Henry & Lorenzi, Peter. 1992. The New Leadership Paradigm: Social Learning and Cognition 

in Organizations. SAGE Publications. 

 

Sipilä, J. 1996. Asiantuntija ja johtaja. Miten hallitset nämä kaksi roolia? Porvoo: WSOY. 

 

Stenström, Marja-Leena. 1993. Ammatillisen identiteetin kehittyminen. Teoksessa Eteläpelto, 

Anneli & Miettinen, Raija (toim.). Ammattitaito ja ammatillinen kasvu. Helsinki: Painatuskeskus Oy, 

31-45. 

 

STTK. Yhdeksän tapaa parantaa ICT-alan työpaikkojen toimintakykyä. Luettu 17.4.2011. Saatavissa: 

http://www.sttk.fi/fi-FI/tietoalatsttk/yhdeksantapaa. 

 

Syrjäläinen, Eija. 1995. Etnografinen opetuksen tutkimus; kouluetnografia. Teoksessa Ahonen, 

Sirkka & Saari, Seppo & Syrjälä, Leena & Syrjäläinen, Eija (toim.). Laadullisen tutkimuksen 

työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 67-112. 

 

Tietotekniikan liitto Ry. 2011. IT-ura-tutkimus. Palkkaraportti. Viitattu 8.1.2012. Saatavissa: 

http://ttl.ttlry.mearra.com/sites/ttl.ttlry.mearra.com/files/file-

uploads/Tutkimus/Palkkatutkimus/Palkkaraportti%202011_Final.pdf.  



 

88 
 

 

Tiuraniemi, Juhani. 2002. Reflektiivisyys asiantuntijan työssä. Viitattu 15.1.2011. Saatavissa: 

http://users.utu.fi/juhtiur/jakelu/Ammaref.pdf. 

Torpo, Terhi. 2001. Emotionaalisesti haasteelliset tilanteet johtajan työssä.  Jyväskylän yliopisto. 

Psykologian laitos. Pro gradu- tutkielma. Viitattu 2.1.2011.  Saatavissa: 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001870461. 

  

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. 

 

Tuominen, Markku & Wihersaari, Jari. 2006.  Ammattikasvatusfilosofia. OKKA-säätiön ja 

Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: 

OKKA-säätiö. 

 

Turun Sanomat. Verkkojulkaisu 12.4.2011. Peliala kasvaa rajusti, mutta kärsii työvoimapulasta. 

Viitattu 17.4.2011. Saatavissa: http://www.ts.fi/online/talous/212616.html. 

 

Tynjälä, Päivi. 1999. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten 

rakentaminen koulutuksessa. Teoksessa Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi. (toim.). Oppiminen ja 

asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo: WSOY, 160-179. 

 

Työ- ja elinkeinotoimisto. AVO ammatinvalintaohjelman verkkosivut, ICT-ala. Viitattu 18.4.2011. 

Saatavissa: http://www.mol.fi/avo/alat/25.htm. 

 

Vaherva, Tapio. 1999. Henkilöstökoulutuksen rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa Eteläpelto, A. & 

Tynjälä, P. (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo: 

WSOY, 82-101. 

 

Valkeavaara, Tuija. 1999. Ongelmienko kautta asiantuntijaksi? Henkilöstön kehittäjien kokemuksia 

työnsä ongelmallisista tilanteista. Teoksessa Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi. (toim.). Oppiminen 

ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo: WSOY, 102-124. 

 



 

89 
 

Vanne, Tarja. 2004. Henkisesti kasvattava kokemus.  Teoksessa Ruohonen, Mikko & Kasvio, Antti & 

Kultanen, Timo & Lahtonen, Maarit & Lehtonen, Jarmo & Vanne, Tarja. Tietoyritysten muuttuvat 

työkulttuurit. Tampere: Tampere University Press, 73-112. 

Varila, Juha & Rekola, Hilkka. 2003. Mitä on työssä oppiminen? Teoreettisia ja empiirisiä 

näkökulmia työssä oppimiseen. Joensuun Yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 

N:o 83. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

 

 

Varto, Juha. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 

 

Wenger, Etienne. 1998. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Virtuaaliammattikorkeakoulu. Ylemmän AMK- tutkinnon metodifoorumi. Viitattu 17.4.2011. 

Saatavissa: http://www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749.html. 

 

Ylijoki, Oili-Helena. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Tampere: 

Vastapaino.  

  



 

90 
 

LIITE 1. 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

TAUSTOITUS 

- Opintojen sisältö? 

- Kauanko ollut yrityksessä töissä? 

- Työhistoria? 

- Tämän hetkiset työtehtävät ja oman tiimin kuvailu? 

 

TEEMA 1: SIIRTYMÄVAIHE 

- Siirtymä esimieheksi: mikä siirtymään johti, miten tapahtui? 

- Odotukset, toiveet ja pelot ennen siirtymää? 

- Mitä eväitä opinnot ja työkokemus tarjonnut siirtymälle? 

 

TEEMA 2: JOHTAMISTILANTEET 

- Mitä päivittäiseen johtamistyöhön kuuluu? 

- Millaisia haastavia ihmisjohtamistilanteita kohdattu? 

- Millaisia tunteita ja ajatuksia herättäneet?  

- Miten päässyt eteenpäin tilanteista?  

 

TEEMA 3: ESIMIESTYÖSSÄ KEHITTYMINEN 

- Miten haastavat tilanteet on hoidettu? Mistä mallit tilanteisiin? 

- Keneltä saanut tukea ja apua? Onko kysynyt apua? 

- Miten pohdittu tilanteita jälkikäteen? 

- Erilaisten kokemusten merkitys? Onko kokemuksista opittu ja miten? 

- Mitkä asiat tukeneet esimiestaitojen oppimista? 

 

TEEMA 4: AMMATILLINEN IDENTITEETTI 

- Millaiseksi kokee tämänhetkisen työn?  

- Miten näkee esimiestyön sisällön? Mitä on esimiestyö? 

- Tehtävät: mitä painottaa, mihin samaistuu? 

- Kehittymisalueet esimiehenä? Miten pyrkii kehittymään? 

- Millainen oli oma esimies? Onko malleja siirtynyt? 
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- Kollegat, yhteisöt, keskusteluiden merkitys? 

- Millaisia rooleja yhteisössä, mitä itse käyttää? 

- Mitä arvoja henkilöllä on? Pohditaanko niitä tietoisesti? Millainen on hyvä esimies?  

 


