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Tutkielman aiheena on kasvun ja voimaantumisen edellytyksien mahdollistuminen asiantun-
tijaorganisaatiossa ja johtamisen vaikutukset siinä. Asiaa käsitellään kolmen johtamiskäsit-
teen (voimaantuminen, transformationaalinen, uudistava johtaminen sekä malli johtamisesta 
sosiaalisena prosessina) kautta. Tutkielmassa selvitetään työntekijöiden näkökulmasta, min-
kälaiset voimaantumisen edellytykset Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) vallitse-
vat, mitä johtaminen SeAMK:ssa on, miten transformationaalinen johtaminen toteutuu ja mi-
ten yksilölliset kasvutekijät selittävät työyhteisön tuotoksia.    
 
Tutkielman empiirinen osa koostuu Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä vuosina 2001, 2003 ja 
2005 tehtyjen henkilöstöbarometrien tulosten vertailusta sekä kuudesta kesäkuussa 2005 teh-
dyistä SeAMK:n työntekijöiden teemahaastatteluista. Tällaisella metodologisen triangulaation 
käytöllä saatiin toisiaan täydentävää tietoa ja parannettiin tutkielman luotettavuutta.  
 
SeAMK:n kasvun ja voimaantumisen edellytyksiä voidaan tutkielman tulosten perusteella 
kuvata varsin hyviksi. SeAMK:ssa työntekijöille annetaan hyvät mahdollisuudet erityisesti 
oman osaamisen kehittämiseen. Kehittämistarpeet liittyvät kannusteiden jakamiseen palaut-
teen antamiseen sekä hallinnon selkeyteen. Haastatteluiden mukaan työntekijöille on tärkeää, 
että esimies antaa aikaa ja kuuntelee sekä välittää työtekijöistä. Hyvä esimies antaa myös 
vastuuta ja kykenee hoitamaan ristiriitatilanteita. Tämä osoittaa, että työntekijät arvostavat 
transformationaalista johtamistapaa. Transformationaalinen johtaminen toteutuu SeAMK:ssa 
tulosten perusteella esimerkiksi mahdollisuutena itsenäiseen työskentelyyn ja jatkuvaan uuden 
oppimiseen sekä hyvänä me-henkenä ja säännöllisinä kehityskeskusteluina. Työntekijät ovat-
kin hyvin sitoutuneita organisaatioonsa. Tulokset osoittavat, että johtaminen on kahden suun-
tainen prosessi ja onnistuakseen se vaatii aktiivisuutta sekä esimieheltä että alaisilta. 
 
Tutkielman teoreettisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että malli johtamisesta sosiaalisena 
prosessina, transformationaalinen johtaminen sekä voimaannuttamisen teoria ovat hyvin lä-
hellä toisiaan, jopa päällekkäisiä ja ne pyrkivät kaikki samaan lopputulokseen. Niiden tavoit-
teena on osallistaa ja motivoida työntekijä työhön ja työyhteisöön kokonaisvaltaisesti siten, 
että yksilöllä on halu kehittää omaa osaamistaan, työtään ja työyhteisöään organisaation ta-
voitteiden suuntaisesti. 
 
Avainsanat: asiantuntijaorganisaatio, empowerment, johtaminen, johtaminen sosiaalisena 
prosessina, transformationaalinen, uudistava johtaminen. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman taustaa  
 

Herakleitoksen totuus: ”Vain muutos on pysyvää” pitää pintansa luultavasti paremmin kuin 

koskaan. Hämmästyttävää on enää sen tasaisesti ja varmasti kiihtyvä vauhti. Ruohotie (2002, 

17) käyttää termiä turbulenssi kuvaamaan sitä epävarmuutta, joka syntyy, kun muutoksen 

nopeus ylittää kykymme ymmärtää muutosta analyyttisesti. Muutosvalmius vaatiikin paljon 

yksilöltä, organisaatiolta ja koko yhteiskunnalta. Viitalan (2003, 42 – 51) mukaan joustavuu-

den vaatimus, kehittyvä teknologia, kiristyvä kilpailu, työvoiman kysynnän ja tarjonnan koh-

taamattomuus sekä kuluttajaryhmien heterogenisoituminen ilmentävät sitä toimintaympäris-

töä, jossa organisaatiot elävät.  

 

Viitala (2003) arvioi, että yritykset siirtävät päätösvaltaa organisaatiohierarkiassa alaspäin 

juuri nopeuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Suunnittelu ja päätöksenteko viedään mahdolli-

simman lähelle asiakasta, jolloin myös itseohjautuvuuden merkitys työyhteisöissä korostuu. 

Esimiehistä tulee valvojien sijaan valmentajia, jotka luovat edellytyksiä työntekijöiden oppi-

misille. (Viitala 2003, 42.) Lampinen ja Nummela (2004) toteavat, että ”yhä suurempi osa 

työvoimasta työskentelee asiantuntijatehtävissä, ja eri alojen asiantuntijoiden tarve näyttää 

vain kasvavan kansainvälistymisen ja kovenevan kilpailun myötä.” Olemme menossa kohti 

asiantuntijayhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat riippuvaisia arkipäivän asioissakin erialojen am-

mattilaisista ja asiantuntijaverkostoista. (Lampinen & Nummela 2004, 10.) 

 

Ammattikorkeakoulu on tyypillinen esimerkki julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatiosta. 

Yksityisen sektorin yrityksistä se eroaa arvopohjansa ja yhteiskunnallisen tehtävänsä kautta. 

Lampisen ja Nummelan (2004) mukaan kysymys on ammattikorkeakoulun itseymmärryk-

sestä. Ammattikorkeakoulun tulee asiantuntijaorganisaationa ymmärtää yhteiskunnallinen 

roolinsa, tehtävänsä, päämääränsä sekä eettinen ja yhteiskunnallinen vastuunsa. (Lampinen & 

Nummela 2004, 12.)  

 

Asiantuntijuuden myötä paine tehokkaaseen johtamiseen kasvaa, koska tehokas työsuoritus 

on yhä riippuvaisempi työntekijöiden osaamisesta. Tällaiseen muutokseen viittaa muun mu-

assa termi tietotyöläinen (knowledge worker). Kehityksen hallinta ja tiedon käyttö ovatkin 
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yhä keskeisempiä onnistuneen johtamisen vaatimuksia. (Lord & Smith 1999, 198 – 199, 209.) 

Eritysvaatimuksia johtamiselle aiheuttaa myös se, että julkisen sektorin organisaationa am-

mattikorkeakoulu toteuttaa koulutustehtäväänsä lainsäädännön määräämänä peruspalveluna. 

Johtamishaasteena voidaan pitää lisäksi ammattikorkeakoulun omaleimaista toimintaympä-

ristöä. Sen on sovitettava yhteen opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet, henki-

löstön tarpeet, ylläpitäjän tavoitteet sekä yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset. 

 

Työnantajatehtävänsä takia ammattikorkeakoulun johtamiskulttuuri on kuitenkin monella 

tapaa kuten mikä tahansa organisaatio tai yritys. Ammattikorkeakoulun rehtorilta ja kuntayh-

tymän johtajalta edellytetään henkilöjohtamisen taitoja, taloushallinnon osaamista ja pedago-

gista johtamista sekä laaja-alaista näkemystä ja tuntemusta organisaation toiminta-alueelta eli 

koulutuspolitiikasta.  

 

 

1.2 Tutkielmaan valittu näkökulma 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on pohtia johtamisen ilmiötä esimiehen ja alaisen välillä ta-

pahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Johtamiseen liittyvää tutkimusta on 

tehty paljon, mutta pääasiassa esimiesten näkökulmasta (Ruohotie 2004a, 4). Tämän tutkiel-

man tarkoituksena selvittää alaisten näkökulmasta, minkälaiset kasvuedellytykset Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa vallitsevat ja miten asiaan voidaan vaikuttaa johtamisella. Tutkielman 

kohteena on Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). SeAMK on panostanut viime vuosina 

johtamisen kehittämiseen ja säännöllisesti tehtävän henkilöstöbarometrin tulosten perusteella 

johtamiskulttuurissa onkin tapahtunut selvää edistymistä. Tästä syystä SeAMK on mielen-

kiintoinen tutkimuskohde myös tutkielmaan valittujen teoreettisten käsitteiden näkökulmasta. 

Tutkielman teoreettiseksi viitekehykseksi on valittu kolme ihmisten johtamiseen liittyvää kä-

sitettä: johtaminen sosiaalisena prosessina, transformationaalinen, uudistava johtaminen sekä 

voimaantuminen eli empowerment.  

 

Johtaminen on sosiaalinen prosessi, jossa johtajan lisäksi on yksi tai useampia alaisia.  Nyky-

aikainen johtamistutkimus tarkasteleekin johtamista johtajien ja alaisten välisenä sosiaalisena 

vuorovaikutuksena, jolloin johtaminen voidaan ymmärtää kognitiivisten, affektiivisten ja so-

siaalisten prosessien jatkuvana, psykologisena sarjana. Tällaisessa lähestymistavassa korostuu 
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ajan, ihmisen ja tehtävien yhdistyminen, ei yksittäinen henkilö tai organisationaalinen asema. 

Johtamisen sosiaalisen prosessin mallissa uskotaan yksilöllisten kasvutekijöiden kuten iden-

titeetin ja sitoutumisen selittävän työyhteisön tuotoksi. Johtajuuden asema perustuu sosiaali-

seen havaintoon tai tulkintaan. Johtajuuteen liittyvät ominaisuudet tai käyttäytymismallit ovat 

johdettavissa muiden esim. työyhteisön jäsenten tulkinnoista. Tulkintoja sävyttää myös ha-

vaintojen tekijöiden ominaisuudet kuten käsitykset johtamisesta. (Lord & Smith 1999, 196; 

Nikander 2003, 48; Ruohotie 2002, 282 – 283; 2004, 4.) 

 

Ruohotie (2004a) jakaa johtamisen tutkimuksen johtaja- ja alaiskeskeisiin näkökulmiin (kuvio 

1). Johtajakeskeisessä näkökulmassa johtajien tehtävä on sysätä liikkeelle tuottava toiminta ja 

vaikuttaa tärkeisiin tuotoksiin. Tämä näkökulma keskittyy usein myös johtamiskäyttäytymi-

seen eli siihen, mitä ihminen voi helposti havaita. Alaiskeskeinen lähestymistapa sitä vastoin 

korostaa johtamisen sisäisiä prosesseja, kuten johdettavien psykologisia reaktioita tai heidän 

näkemyksiään siitä, mitä johtajien tulisi olla. (Ruohotie 2004a, 5.) Tässä tutkielmassa keski-

tytään alaiskeskeiseen näkökulmaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuvio 1. Johtaja- (A) ja alaiskeskeiset (B ja C) näkökulmat johtamisen tutkimisessa (Ruoho-

tie 2004a, 5). 

 

Johtamisen tutkimus voidaan jakaa myös alla olevan kuvion 2 mukaisesti kolmeen pääaluee-

seen: piirreteorioihin, johtamistyylejä selvittäviin teorioihin ja kontingenssiteorioihin. Piirre-

teoriat etsivät vastausta siihen, millainen on hyvä johtaja. Robbinsin (2002, 315) mukaan piir-

reteorioihin perustuvat tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvän johtajan keskeiset piirteet ovat 

kunnianhimo, energia, halu johtaa, rehellisyys, itsevarmuus, älykkyys ja työhön liittyvä tieto-

taito. Teorioiden mukaan johtamiskoulutus on turhaa, koska yksilöllä joko on tai ei ole tar-
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mekanis-

mit ja 
prosessit

Havaintoi-
hin perus-
tuvat tuo-

tokset

Johtajan 
ominaisuu-
det ja käyt-
täytyminen 

C 

A 

B
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vittavat johtamisen taidot (Åhman 2003, 26). Johtamistyylejä selvittävät teoriat taas paneutu-

vat siihen, miten pitäisi johtaa ja kontingenssiteoriat pohtivat, mitkä tilannekohtaiset asiat 

vaikuttavat johtamiseen. Nykyinen johtajuustutkimus on kuitenkin monitahoista ja sisältää 

elementtejä kaikista edellä mainituista klassisista pääsuuntauksista (Viitala 2003, 74).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Johtamisen tutkimuksen alueet (Nikander 2003, 35). 

 

Teoria johtamisesta sosiaalisena prosessina soveltuu hyvin tarkastelemaan ammattikorkea-

koulun johtamista, koska sen taustalla ovat transformationaalisen ja osaamisen johtamisen 

lähestymistavat. (Nikander 2003, 46.) Transformationaalinen johtajuus on jatkuvan sosiaali-

sen vuorovaikutuksen tulos. Johtajuudessa korostuu siis ajan, ihmisten ja tehtävien yhdisty-

minen. Tällöin yksittäinen henkilö tai organisationaalinen asema menettävät merkitystään. 

(Lord & Smith 1999, 196 – 197.) Transformationaalinen johtamisen käsite liittyy läheisesti 

myös muutoksen johtamisen ilmiöön (Ruohotie 1996, 159; Viitala 2003, 89).  Viitalan (2003, 

89) mukaan ”hyvä muutosjohtaja kykenee luomaan ihanteita, osoittamaan vision avulla ke-

hittämisen suuntaa, rohkaisemaan ihmisiä ja antamaan välineitä muutoksen toteuttamiseen”. 

Transformationaalisella johtamisella edistetäänkin henkilöstön kasvua ja oppimista sekä mah-

dollistetaan psykologinen voimaantuminen (Antikainen 2005, 17). Myös Nikander (2003) 

toteaa, että ammattikorkeakoulu on asiantuntijaorganisaatio, joka haastaa johtajat soveltamaan 

osallistuvaa johtamistapaa. Transformationaalisen johtamisen tyypillisiä johtamisen menetel-

miä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, mentorointi ja voimaannuttaminen. (Nikander 2003, 

60 – 61.) Tässä tutkielmassa syvennytään erityisesti empowerment- eli voimaantumisproses-

siin.  

 

Johtajan piirteet 
- piirteet 
- asiat, ihmiset 

 

Johta-
misen 

tutkimus 

Johtajan käyttäytyminen 
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tilanteiden huomioiminen 
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Empowerment-prosessilla on vahvat yhteydet yksilön hyvinvointiin. Tämä vaatii johtavassa 

asemassa olevien havahtumista siihen, että ihminen on yhteisön todellinen voimavara. Em-

powerment-orientaatio perustuu näkemykseen, että ihmisen voimaantuminen on samanaikai-

sesti sekä henkilökohtainen että sosiaalinen prosessi. Filosofiselta perustaltaan empowerment-

orientaatio on ihmisiä kunnioittava ja positiivinen lähestymistapa, joka on tulevaisuussuun-

tautunut, mutta pitää tärkeänä myös työkulttuurin menneisyyden ja nykyisyyden ymmärtä-

mistä. (Siitonen & Robinson 2001, 65 – 67.)  

 

Eri johtajuuden oppien taustalla on aina oletuksia ihmisestä ja ihmisen toiminnan tarkoituk-

sesta, siitä mitä ajattelemme ihmisestä ja kuinka hyvin tiedostamme ajattelumme. Johtamis-

käytäntöjen valintaa ohjaa esimiehen ihmiskäsitys: näkemys ihmisestä, hänen kyvyistään ja 

haluistaan tehdä työtä sekä kehittyä ja muuttua. Ruohotie ja Honka (2002) kutsuvat tätä joh-

tamisen ihmiskuvaksi. (Ruohotie & Honka 2002, 189; Nikander 2003, 22 – 23; Lämsä 2004, 

112.) Tässä tutkielmassa tutkitaan johtajuutta vuorovaikutussuhteena alaisten kanssa ja pereh-

dytään alaisten käsityksiin johtamisesta.  

 

 

1.3 Tutkielman rakenne 
 

Perinteisen tutkielman raportointitavan mukaisesti tässä tutkielmassa keskitytään ensin viite-

kehyksen luomiseen ja sen jälkeen tutkimustulosten esittelyyn. Tutkimusraportti jakautuu 

johdannon lisäksi seitsemään lukuun (kuvio 3). Johdannossa esitellään tutkimuksen taustaan 

liittyvät lähtökohdat ja tutkielmassa käytettävät keskeiset käsitteet – johtaminen yleisesti, 

transformationaalinen johtaminen, johtaminen sosiaalisena prosessina sekä empowerment. 

Luvussa 2 määritellään tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet. Tämän jälkeen luvuissa 3 

ja 4 kuvataan tutkielman kontekstia sekä työelämän muutoksen että ammattikorkeakoulun 

näkökulmasta. Luku 5 on tutkielman varsinainen viitekehysosio, jossa luodaan teoreettinen 

katsaus johtamiseen ja tutkimusongelmia koskettaviin johtamisteorioihin.  

 

Tutkielman empiirinen osio alkaa luvusta 6, jossa kuvataan Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

tutkielman kontekstina sekä henkilöstöbarometrien analysoinnin ja teemahaastatteluiden to-

teuttaminen. Luotettavuutta pohditaan sekä koko tutkielman että empiirisen toteutuksen 

osalta. Tutkimustulokset esitetään luvussa 7 siten, että ensin vertaillaan SeAMK:ssa tehtyjen 
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henkilöstöbarometrien tuloksia tutkielman teoreettisiin käsitteisiin. Tämän jälkeen esitetään 

teemahaastatteluiden tulokset. Metodologisen triangulaation synteesi tehdään luvussa 8 (Poh-

dinta ja johtopäätökset).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen rakenne. 

 

 

2 TUTKIMUSONGELMAT JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on pohtia Seinäjoen ammattikorkeakoulun johtamisen ja 

henkilöstön toiminnan välisiä yhteyksiä sekä selvittää, minkälaiset voimaantumisen ja kasvun 

edellytykset SeAMK:ssa vallitsevat. Tutkielmassa kerätään teoreettista tietoa johtamisesta 

sosiaalisena prosessina, transformationaalisesta, uudistavasta johtamisesta sekä voimaannut-

2. Tutkimusongelmat

3. 
Muuttuva  
työelämä 

4. 
Ammatti
korkea-
koulu    
 
johtamis- 
ympäris-
tönä 

5. Johtajuus ja osaamisen johtaminen 

6. Tutkielman toteuttaminen 

Johtaminen yleisesti Transformationaa-
linen johtaminen 

Johtaminen sosiaali-
sena prosessina 

Empowerment 

Barometrien 
tulosten vertailu 

Teemahaastatte-
luiden tulokset 

8. Tutkimustulosten synteesi 

HENKILÖSTÖN KASVUN JA VOIMAANTUMISEN 
EDELLYTYKSISTÄ SEAMK:SSA 

1. Johdanto

7. Tutkielman tulokset 
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tamisesta johtamisen välineenä. Tavoitteena on selvittää, miten näiden käsitteiden idea toteu-

tuu SeAMK:ssa henkilöstön mukaan.  

 

Tutkielman empiirinen osa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa perustuu SeAMK:ssa 

vuosina 2001, 2003 ja 2005 tehtyjen survey-tyyppisten henkilöstöbarometrien tulosten ana-

lysointiin. Kyselytutkimusten tulosten avulla tutkitaan voimaantumisen edellytyksiä 

SeAMK:ssa. Toinen osa koostuu kuudesta SeAMK:n työntekijöille tehdystä teemahaastatte-

lusta. Haastatteluilla täydennetään barometrien tuottamaa tietoa suhteessa em. teorioihin ja 

pyritään näkemään voimaantumisen edellytysten taakse. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

aineiston yhdistämisellä eli metodologisella triangulaatiolla selitetään työntekijöiden käsityk-

siä siitä, miten johtamisella voidaan vaikuttaa henkilöstön kasvuedellytysten rakentumiseen. 

Tutkielman tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

 

1) Minkälaiset voimaantumisen edellytykset SeAMK:ssa vallitsevat? 

2) Mitä johtaminen on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työntekijöiden näkökulmasta? 

3) Miten transformationaalinen johtaminen toteutuu SeAMK:ssa?  

4) Miten yksilölliset kasvutekijät selittävät työyhteisön tuotoksia SeAMK:ssa? 

 

 

3 MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA JOHTAMINEN 

 

3.1 Toimintaympäristön muutos  
 

Globalisaatiosta tuli 2000-luvun työpaikkojen riistäjä, mutta myös elintason nostaja. Teolli-

suustuotanto siirtyy ulkomaille, mikä näkyy suoraan suomalaisten teollisuustyöpaikkojen vä-

henemisenä. Toisaalta Suomi ei voi menestyä hyvinvointivaltiona ja tietotekniikan kärki-

maana ilman kansainvälistymistä ja globaaleja markkinoita. Sekä Suomen että koko Euroopan 

Unionin kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä perustuu tietoon, osaamiseen ja kou-

lutukseen. Pärjätäkseen taloudellisessa, teknisessä ja tuotannollisessa kilpailussa Yhdysval-

loille ja kasvaville Aasian ja Etelä-Amerikan talousalueille Euroopan Unionin on panostettava 

osaamiseen ja koulutukseen.  
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Kotter (1996) kuvaa markkinoiden ja kilpailun globalisoitumista kuvion 4 mukaisesti. Globa-

lisoitumisen taustalla vaikuttavat voimat liittyvät teknologian kehittymiseen, talouden kan-

sainväliseen integroitumiseen, teollisuusmaiden kotimarkkinoiden kypsymiseen ja kommu-

nismin luhistumiseen. Vielä puoli vuosisataa sitten ajatusta tuottavuuden kohentamisesta ja 

laadun parantamisesta monikymmenkertaiseksi muutamassa vuodessa olisi pidetty mahdot-

tomana. Nykyään se on menestymisen ehto, usein jopa hengissä pysymisen pakko. Markki-

noiden ja kilpailun globalisoitumisesta onkin tullut sekä uhka että mahdollisuus. (Kotter 1996, 

16 – 17.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Markkinoiden ja kilpailun globalisoituminen (mukaellen Kotter 1996, 16). 
 
 
Globalisaation rinnalla uusi informaatio- ja kommunikaatioteknologia on vallannut kaikki 

elämänalat ja sen hyödyntämisestä on tullut taloudellisen menestymisen kannalta välttämä-

töntä (Melin & Nikula 2003, 260). Ruohotie (2002) toteaa, että ”tieteellinen ja tekninen tieto 

kaksinkertaistuu joka 5.-7. vuosi”. Puhutaan tiedon puoliintumisajasta, joka viittaa siihen, että 

uusi tieto korvaa vanhentuneen. (Ruohotie 2002, 20.) 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) puhuvat organisatorisesta uuden tiedon luomisesta ja sen hyö-

dyntämistä tuotannossa ja palveluissa ainoana menestymisen ja ongelmien selvittämisen kei-

nona. Tätä kautta yritys kykenee jatkuviin innovaatioihin, jotka tuottavat kilpailuetua. Organi-

saation jatkuva tarve uuden oppimiseen johtuu erityisesti aikakautemme taloudellisesta le-

vottomuudesta ja kiihtyvästä teknologisesta muutoksesta. (Nonaka & Takeuchi 1995, viii, 3 – 

6, 44.) 

Tekniset muutokset 
 
- viestinnän nopeutu-

minen ja parantumi-
nen 

- kuljetusten 
nopeutuminen ja 
parantuminen 

- globaalien 
tietoverkkojen 
yleistyminen 

Talouden integroi-
tuminen kansain-
välisesti 
 
- tullien ja tariffien 

vähentyminen 
- kelluvat 

valuuttakurssit 
- globaalien 

pääomavirtojen 
kasvu 

Teollisuusmaiden 
markkinoiden 
kypsyminen 
 
- kasvun 

hidastuminen 
- vientiyritysten 

aktivoituminen 
- säännöstelyn 

purkaminen 

Kommunismin 
luhistuminen 
 
- kapitalistiseen 

järjestelmään 
osallistuvien maiden 
määrän kasvu 

- yksityistäminen 
 

Markkinoiden ja kilpailun globalisoituminen 
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Keskeinen rooli markkinoiden ja kilpailun globalisoitumisessa on myös taloudellisilla teki-

jöillä. Markkinanäkymiä on lähes mahdoton ennustaa, joka johtaa epävarmuuteen ja ris-

kinoton välttämättömyyteen. Ekstensiivisen kasvun vaiheesta on siirrytty intensiiviseen kas-

vuun, jossa ”vähemmästä tehdään enemmän”. Organisaation kriittisiksi menestystekijöiksi on 

noussut nopeus, joustavuus, integraatio ja innovatiivisuus. Maailmanlaajuisen kilpailun myötä 

monikansallisista yhtiöistä siirrytään globaaleihin verkostoihin. Kansakunnat panostavat tut-

kimus- ja kehitystyöhön, yhtiötä järjestellään uudelleen ja uusia johtamistapoja otetaan käyt-

töön. (Ruohotie 2002, 22 – 23.) 

 

Inhimillisen pääoman merkitys kasvaa taloudellisten tekijöiden lisäksi myös sosiaalisten te-

kijöiden takia. Työikäinen väestö vanhenee eikä uusi sukupolvi kykene paikkaamaan työelä-

mästä poistuvan väestön määrää. Osaamisen ja koulutuksen merkitys kasvaa myös ammatti-

rakenteiden ja työtehtävien muuttuessa. (Ruohotie 2002, 22 – 25.) 

 

Poliittisessa ympäristössä tapahtui merkittävin muutos kommunismin luhistumisen myötä. 

Nikula ja Melin (2003) määrittelevät erääksi toimintaympäristön muutoksen alkupisteeksi 

1980-luvun thatcherismin ajan. Tällöin yhteiskunnallinen keskustelu ja politiikkaa hallinneet 

sosialistiset käsitteet määriteltiin uudelleen. Yksityinen sektori nostettiin vapauden, terveen 

kilpailun ja mahdollisuuksien esikuvaksi ja valtiollisuus todettiin holhoukseksi ja tasapäistä-

miseksi. (Nikula & Melin 2003, 7.)  

 

3.2 Muutosten seuraukset ja niiden vaikutukset ihmisiin  
 

Teknologiset innovaatiot ja muutokset, tiedon määrän kasvu sekä taloudellisten, poliittisten ja 

sosiaalisten ympäristöjen muutokset vaikuttavat myös työn luonteeseen.  Organisaatioraken-

teet muuttuvat ja töitä joudutaan organisoimaan uudelleen (Ruohotie 2002, 29). Taulukossa 1 

kuvataan organisaatioiden muutosta 1900-luvulta 2000-luvulle. Rakenteissa, järjestelmissä ja 

kulttuurissa on siirrytty byrokraattisesta epäbyrokraattisiin organisaatioihin, jossa vastuuta ja 

valtaa jaetaan laajasti. Tavoitteena on avoimuus ja vilpittömyys sekä tiedon jakaminen. Joh-

tamiskoulutus ei ole enää vain ylimmän johdon oikeus, vaan se on työnteon edellytys kaikilla 

esimiestason työntekijöillä.  2000-luvun työntekijän on tiedettävä sekä ihmisten että asioiden 

johtamisesta enemmän kuin 1900-luvun kollegansa. (Kotter 1996, 150 – 153.) 
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Taulukko 1. 1900-luvun ja 2000-luvun organisaatiot (Kotter 1996, 151). 

 

1900-LUKU 2000-LUKU 
RAKENNE RAKENNE 

 Byrokraattinen  Epäbyrokraattinen; sääntöjä 
ja henkilöstöä vähentävät 

 Monitasoinen  Tasoja vähemmän 
 Ylin johto huolehtii asioi-

den johtamisesta 
 Ylin johto huolehtii ihmisten 

johtamisesta ja alemman ta-
son työntekijät asioiden joh-
tamisesta 

 Toimintaperiaatteet ja me-
nettelytavat aiheuttavat 
mutkikkaita, keskinäisiä 
riippuvuuksia  

 Toimintaperiaatteet ja me-
nettelytavat aiheuttavat 
mahdollisimman vähän si-
säisiä riippuvuuksia 

JÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMÄT 
 Suorituksia kertovia tieto-

järjestelmiä vähän 
 Suorituksia kertovia tietojär-

jestelmiä paljon, antavat 
tietoa erityisesti asiakkaista 

 Suoritustietoja jaetaan 
vain johtajille 

 Suoritustietoja jaetaan laa-
jalti 

 Johtamisvalmennus ja tu-
kijärjestelmät tarkoitettu 
johdolle 

 Johtamisvalmennus ja tuki-
järjestelmät koskettavat 
suurta ihmisjoukkoa 

KULTTUURI KULTTUURI 
 Sisäänpäin suuntautunut  Ulospäin suuntautunut 
 Keskitetty  Työntekijöille jaetaan valtaa 

ja vastuuta 
 Hitaus päätöksenteossa  Nopeaus pääteksenteossa 
 Poliittisuus  Avoimuus ja vilpittömyys 
 Riskien kaihtaminen  Riskejä siedetään paremmin 

 

 

Yhteiskunnallista muutosta kuvaa hyvin verkostoitumisen käsite. Organisaatiot muuttuvat 

hierarkkisesti organisoiduista byrokratioista jatkuvasti muuttuviksi verkostoiksi. (Melin & 

Nikula 2003, 260.) 

 

Muutosten vaikutukset ihmisiin näkyvät monella tavalla. Uuden oppimisen tarve lisääntyy ja 

työsuhteet sekä yksilöiden urakehitys muuttavat muotoaan (Ruohotie 2002, 29). Suomessa 

työntekijöitä koulutetaan enemmän kuin muissa EU-maissa. Lisääntyvien tuottavuus- ja te-

hokkuusvaatimusten aikaansaamien paineiden vuoksi tämä ei kuitenkaan ole pelkästään edis-

tänyt työhyvinvointia. Työssä koettua henkistä rasitusta ovat lisänneet sekä kiire että epävar-

muus työn jatkumisesta. Tällä on suora vaikutus koko yhteiskunnan hyvinvointiin. (Viitala 
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2003, 130 – 131.) Laaja vaikutus on myös sillä, että yhteisöllisyydestä on siirrytty yksilökes-

keisyyteen. Yksilön persoonallisuus ei enää rakennu yhteisön kautta. Tämä on tuonut ihmi-

sille vapautta aiemmista, usein ahtaistakin yhteisöjen normeista, mutta toisaalta yhteisöllisyy-

den häviäminen on lisännyt myös turvattomuutta. Nykyihmisellä täytyy pärjätäkseen olla 

vahva itsetunto ja uskoa omiin kykyihin. Toisaalta voidaan nähdä, että aiemmin tiiviit perhe- 

tai naapuruusyhteisöt korvataan nyt osin työyhteisöllä. Työyhteisön rooli työkeskeisessä yh-

teiskunnassa on korostunut merkittävästi.  

 

3.3 Muutosten vaikutus johtajuuteen  
 

Organisaatioissa toteutettavat muutokset ovat yleistyneet lähinnä siitä pakosta, että kustan-

nuksia on alennettava, tuotteiden ja palveluiden laatua on parannettava, uusia kasvumahdolli-

suuksia on löydettävä ja tuottavuutta parannettava. Muutosten kielteiset vaikutukset ovat jos-

sakin määrin väistämättömiä, sillä sopeutuminen olosuhteiden muutoksiin on aina tuskallista. 

Näitä kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää panostamalla erityisesti ihmisten johtamiseen. 

(Kotter 1996, 3 – 4.)  

 

Myös Lord ja Smith (1999) sekä Ruohotie (2002, 29) toteavat, että yhteiskunnan ja työelämän 

vallitsevat trendit vaikuttavat johtajuuden käsitteen uuteen pohdintaan, uudesta näkökulmasta. 

Tällaisia trendejä ovat muun muassa siirtyminen yksilökeskeisestä työstä tiimityöskentelyyn 

sekä vakaista työsuhteista ja työtehtävistä epävakaisiin. Myös teknologian ja yksilön työsuo-

ritukset kietoutuvat nykyään yhä tiiviimmin yhteen. Sitoutuminen työhön sekä jatkuvan ke-

hittymisen ja elinikäisen oppimisen tarve ovat myös korostuneet. Kaikki nämä työelämän 

muutokset ovat vaikuttaneet johtamiskulttuuriin. Johtamisessa korostuu yhä näkyvämmin 

osaamisen kehittäminen, tiimityöskentely ja yksilön identiteetti.  (Lord & Smith 1999, 194; 

Ruohotie 2002, 17 – 29.) 

 

Ruohotien (2002) mukaan johtamisen ja työyhteisön toiminnan välinen yhteys tiivistyy ja 

samanaikaisesti johtaminen vaikeutuu. Tähän vaikuttaa muun muassa erilaisuuden lisäänty-

minen työpaikalla. (Ruohotie 2002, 282.) Bassin (1997) mukaan 2000-lukua dominoi tietotyö, 

joka vaatii johtajuudelta erityisesti ennakointi- ja voimaannuttamiskykyä. Lämsä (2004) to-

teaa kriittisesti, että nykyajan työelämän odotukset ohjaavat johtajuuteen, jossa arvostetaan 



 16

kapeasti tulkittua tehokkuutta, keinokeskeisyyttä, kilpailua, voittamista ja taloudellista me-

nestymistä. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitys unohtuu. (Lämsä 2004, 112.)  

 

 

4 AMMATTIKORKEAKOULU JOHTAMISYMPÄRISTÖNÄ 

 

Ammattikorkeakoululla on yhteiskunnallinen tehtävä ja sitä ylläpidetään julkisin varoin. 

Tämä vaikuttaa suoraan johtamisympäristöön muun muassa siten, että sillä on operatiivisen 

johdon lisäksi myös poliittinen johto. Julkisen sektorin organisaationa sen odotetaan kuitenkin 

toteuttavan myös työ- ja elinkeinoelämän määräämiä tehtäviä ja asettamia odotuksia. Näiden 

lisäksi ammattikorkeakoulu edustaa jatkuvasti uudistuvaa asiantuntijaorganisaatiota, jonka 

edellytetään pysyvän kehityksen kärkijoukoissa. Nämä roolit yhdistettynä opiskelijoiden ja 

työntekijöiden vaatimuksiin asettavat ammattikorkeakoulun johtamiselle erityisiä haasteita. 

Seuraavassa ammattikorkeakoulun johtamisympäristöä esitellään yksityiskohtaisemmin.  

 

 

4.1 Julkisen sektorin haasteet johtamiselle 
 

Julkisen sektorin johtaminen jakautuu keskus-, alue- ja paikallishallintoon. Suomessa julki-

selle hallinnolle on ominaista vahva keskusjohtoisuus ja valtionhallinto sekä omapohjainen 

kunnallinen itsehallinto. Esimerkiksi koulutusjärjestelmästä on muodostunut kansallisesti yh-

tenäinen, mutta kuntien päätäntävaltaan nojaava järjestelmä. Aluehallinnon eli niin sanotun 

väliportaan hallinnon merkitys on jäänyt erityisesti viime vuosikymmenen koulutusuudistus-

ten yhteydessä pieneksi. (Lampinen 1998, 181.)  

 

Julkisen sektorin toimintaa ohjaa vahvasti myös lainsäädännöllä määrätyt tehtävät. Opetus- ja 

kulttuuritoimeen liittyvät palvelut ovat erityislainsäädäntöön perustuvia peruspalveluita, jotka 

ovat kuntien järjestämis- ja rahoitusvastuulla. Tällaisten peruspalveluiden tuottamiseen liittyy 

erityisvaatimuksia kuten palveluiden saatavuuden ja laadun takaaminen kaikille kuntalaisille 

asuinpaikasta riippumatta. (Peruspalveluohjelma 2006 – 2009, 8, 26 – 27.)  

 

Legalistisen yhtenäiskulttuurin lisäksi julkisen sektorin omaleimaisuutta kuvaa suuret ympä-

ristöpaineet, poliittinen ohjautuvuus ja poliittisen johdon vaihtuvuus. Suuria ympäristöpai-
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neita kuvaa se, että julkispalvelujen tarjonnassa joudutaan ottamaan huomioon asiakkaan 

ohella suuren yleisön, yhteiskunnan ja poliittisten päättäjien intressit. Suuren yleisön palve-

luun liittyvät odotukset saattavat olla hyvinkin ristiriitaisia. (Lumijärvi & Jylhänsaari 1999, 

181 – 187.) Koulutus onkin palvelusektori, josta jokaisella kansalaisilla on kokemusta ja näin 

ollen myös mielipide.  

 

Julkiselle sektorille tyypillisesti kunnallispolitiikan vaikutus ja poliittinen ohjautuvuus on 

leimallista myös ammattikorkeakoulujen johtamisessa. Järjestämis- ja rahoitusvastuun kautta 

kunnallispolitiikasta on tullut merkittävä osa ammattikorkeakoulujen hallintoa ja johtamis-

kulttuuria. Lumijärvi ja Jylhänsaari (1999, 182 – 183) toteavat, että poliittishallinnollinen ym-

päristö saattaa vaikuttaa negatiivisesti ylimmän johdon sitoutumiseen toiminnan kehittämi-

seen. Lisäksi poliittisella päätöksenteolla on yleensä hidastava vaikutus organisaatiokulttuurin 

toimintaan. 

 

Julkista sektoria leimaava tunnusmerkki on myös kilpailun puute (Lumijärvi & Jylhänsaari 

1999, 182 – 183). Koulutussektorilla tiheä ammattikorkeakouluverkko ja nuorisoikäluokkien 

pieneneminen ovat kuitenkin synnyttäneet kilpailua uusista opiskelijoista. Lisäksi tilannetta 

on muuttamassa väestön ikääntyminen ja työikäisten ihmisten väheneminen. Yksityisen sek-

torin toimintaa kuvaavat käsitteet, tuottavuus, tuloksellisuus ja tehokkuus ovat saavuttaneet 

myös julkisen sektorin eri hallinnonalat. Nikanderin (2003, 92) mukaan julkisesta tehtäväs-

tään huolimatta ammattikorkeakoulun johtaminen lähestyykin yksityistä sektoria juuri työ-

elämälähtöisyytensä, lisääntyvän omarahoitusosuuden hankinnan ja kasvavan kilpailun 

vuoksi.  

 

Suomalaiseen julkisten palveluiden tuotannon kehitykseen on katsottu vaikuttaneen Margaret 

Thatcherin ja myöhemmin John Majorin hallitusten aikana kehitetyn manageristisen ajattelu-

tavan. Tämä on näkynyt muun muassa toimintojen markkinoistamisena, johtamisjärjestel-

missä ja henkilöstöpolitiikassa. Managerismissa korostuu hajautettu tulosohjaus, virastojen ja 

laitosten autonomia sekä asiakaskunnan oma vastuu. Tavoitteena on minimoida julkisen sek-

torin ero yksityiseen sektoriin. Lampisen (1998) mukaan managerismin keskeinen arvo on, 

että yhteiskuntapolitiikan onnistumisen avain piilee johtamisessa. (Lampinen 1998, 183.) 

Niemelä (2004) puhuu samasta asiasta New Public Management-ideologiana, joka ohjaa jul-

kisen hallinnon toimintaa ja resurssien käyttöä. Hän kuitenkin kyseenalaistaa sen ilmenemis-

muodon, tulosohjauksen, toimivuuden korkeakoulusektorilla. (Niemelä 2004, 27.) 
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4.2 Ammattikorkeakoulun ylläpitojärjestelmä ja johtaminen  
 

Suomessa ammatillisen koulutuksen järjestäminen on luvanvaraista ja toiminnan käytännön 

järjestäminen jää ylläpitäjän harkittavaksi toimiluvan mukaisesti.  

Koulutusjärjestelmää on alusta alkaen rakennettu lainsäädännön avulla. Muun muassa am-

mattikorkeakoulujen luominen toteutettiin kattavalla kehittämislainsäädännöllä. Lait ovat 

kuitenkin luonteeltaan eräänlaisia makrotason lakeja, jossa säädetään ylläpitäjistä ja toimintaa 

ohjaavista prosesseista. Näin ollen lait asettavat suuria odotuksia ylläpitäjälle ja ammattikor-

keakoulun johdolle esimerkiksi toiminnan laatuun ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

(Lampinen 1998, 187 – 190.)  

 

Kuntien rooli ammatillisessa koulutuksessa korostui, kun valtio 1990-luvun aikana irrottautui 

lähes kaikesta ammatillisesta koulutuksesta (Lampinen 1998, 187). Ammattikorkeakoulu-uu-

distuksen yhteydessä valtio ei kuitenkaan halunnut luovuttaa päätös- ja toimivaltaa yksittäi-

sille kunnille, joten ehdoksi asetettiin kuntainliittojen perustaminen. Näin saavutettiin tavoite 

vähentää ylläpitäjien suurta määrää ja vältettiin kuntien epätarkoituksenmukaista kilpailua. 

(Virtanen 1990, 8.) Ammattikorkeakoululain (351/2003, § 6) mukaan toimilupa ammattikor-

keakoulukoulutuksen järjestämiseksi voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai rekiste-

röidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle.   

 

Kuntayhtymillä tavoitellaan sekä pienten organisaatioiden joustavuutta reagoida muuttuviin 

olosuhteisiin herkästi että suurten organisaatioiden hallitsevaa asemaa, joka perustuu kehitty-

neeseen logistiikkaan ja osaamisen synergiaan. Yhtymien tärkeimpiä tehtäviä onkin strategi-

nen ajattelu. (Helakorpi 2001, 114.) Lahti, Laine ja Kemppainen (1996) jakavat koulutuskun-

tayhtymän poliittiseen ja ammatilliseen organisaatioon (kuvio 5). Poliittisen organisaation eli 

poliittisten luottamuselinten tehtävänä on osoittaa kuntayhtymän toiminnan strateginen tahto. 

Operatiivisesta toiminnasta vastaa ammattijohto. Yksi kuntayhtymäorganisaation suurimmista 

haasteista onkin pitää yllä näiden kahden johto-organisaation yksimielisyyttä johtamis- ja 

toimintatavoista. (Lahti, Laine ja Kemppainen 1996, 44 – 45.) 
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Kuvio 5. Poliittisen ja ammatillisen organisaation työnjako (Lahti, Laine & Kemppainen 

1996, 45).  

 

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto, jossa sisäistä hallintoa hoitavat 

hallitus ja rehtori. Ylläpitäjä sen sijaan päättää talousarviosta ja strategisesta kehittämisestä. 

Ammattikorkeakoulun tavoitteista sovitaan Opetusministeriön, ylläpitäjän ja ammattikorkea-

koulun välisissä kolmivuotisissa tavoitesopimuksissa. (Opetusministeriö 2005.) 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on koulutuskuntayhtymä, jonka omistaa 14 eteläpohjalaista 

kuntaa. Kuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymävaltuusto, joka muodostuu omistajakun-

tien valitsemista poliittisista edustajista. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä koostuu Seinäjoen 

ammattikorkeakoulusta ja Seinäjoen koulutuskeskuksesta sekä näiden yhteisistä palveluista 

(kuvio 6). SeAMK koostuu kahdeksasta koulutusyksiköstä, kahdesta tutkimusyksiköstä, kor-

keakoulukirjastosta ja ammattikorkeakoulun toimistosta. Kuntayhtymän johtajana ja Seinä-

joen ammattikorkeakoulun rehtorina toimii kasvatustieteen tohtori Tapio Varmola.  

 

 
 

Ammatillinen organisaatio = 
operatiivinen toiminta 

Poliittinen orga-
nisaatio = strate-
ginen toiminta 
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Kuvio 6. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylläpitomalli.  

 

4.3 Ammattikorkeakoulu asiantuntijaorganisaationa 
 

Globalisoitumisen ja muiden työelämää leimaavien tunnusmerkkien myötä työntekijöiden 

odotetaan olevan nopeasti reagoivia, sosiaalisesti lahjakkaita moniosaajia (Friman 2004, 25). 

Asiantuntijuuden kompetensseiksi on esitetty muun muassa tehokkuutta, kokonaisuuksien 

hahmottamiskykyä, kommunikaatiokykyä, aloitteellisuutta, minän hallintaa sekä johtamis- ja 

alaistaitoja (Ruohotie 1996, 30). Työorganisaatioiden hierarkiat ja ammattirakenteet muuttu-

vat ja verkostorakenteiden ja monialaisen osaamisen ammattikuntien väliset rajat hämärtyvät. 

Ammatit ovatkin korvautumassa asiantuntijuudella ja osaamisella. Asiantuntijuudesta on tul-

lut käsite, jossa ammatillisuus toisaalta syvenee rajatuilla osa-alueilla ja toisaalta laajenee 

monialaisiksi kvalifikaatioiksi. (Friman 2004, 25 – 26, 33.)  
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Asiantuntijaorganisaation toiminta perustuu osaamiseen, jossa henkilöstö on pitkälle koulu-

tettua. Sen tuotanto on standardoimatonta, luovaa, yksilöistä riippuvaista ja monimutkaista 

ongelmanratkaisua. (Sveiby 1991, 36 – 37.) Temmeksen (1992) mukaan asiantuntijaorgani-

saatio on tietoyhteiskunnan symboli, jonka tunnusmerkkejä ovat luovuus ja tuloksellisuus. 

Asiantuntijaorganisaatioita on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja niillä on läheiset 

teoreettiset ja empiiriset yhteydet palvelusektoriin (kuvio 7). Asiantuntijaorganisaatioista että 

informaatiolaitoksista Temmes toteaa, että molemmat käyttävät tietoa, mutta vain asiantunti-

jaorganisaatio tuottaa ja jalostaa sitä. Tosin julkisella palvelusektorilla niitä on usein vaikea 

erottaa. (Temmes 1992, 13 – 15.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kuvio 7. Palvelusektori, informaatiolaitokset ja asiantuntijaorganisaatiot (Temmes 1992, 15). 
 

Julkisen asiantuntijaorganisaation tehtävänä on toimia idealistisena tulevaisuutta suunnittele-

vana ja arkitodellisuuden taustoja pohtivana yhteiskunnallisena toimijana. Julkisen sektorin 

byrokraattisuus heikentää kuitenkin julkisen asiantuntijaorganisaation kilpailukykyä suhteessa 

asiantuntijayritysten innovatiivisuuteen ja tuloksellisuuteen. Toisaalta julkisella asiantuntija-

organisaatiolla on kiistaton näköalapaikka yhteiskunnan huipulla. (Temmes 1992, 17.) 
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Temmeksen (1992, 20 – 21) mukaan asiantuntijaorganisaation määrittelyn lähtökohdaksi voi-

daan asettaa sekä asiantuntijoiden rooli ja erityisluonne että organisaation tehtävät ja ulkoinen 

asema. Tällä perusteella ammattikorkeakoulut voidaan määritellä asiantuntijaorganisaatioiksi 

sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Ammattikorkeakoulun kilpailukyky perustuu 

sen henkilöstön, erityisesti opettajien, osaamiseen, jolloin asiantuntijuus syntyy työntekijöi-

den roolin kautta. Tämän lisäksi ammattikorkeakoululain (351/2003, § 4) mukaan  

 
”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä 
tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asian-
tuntijatehtäviin,…”.  

 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on siis myös tuottaa asiantuntijoita. Julkisen sektorin asian-

tuntijaorganisaationa ammattikorkeakoululla on myös eräitä muita erityispiirteitä kuten aka-

teeminen vapaus ja yhteiskunnallinen rooli. Opettajien akateemisella vapaudella tarkoitetaan 

oikeutta opettaa, tutkia ja julkaista ilman ulkopuolista kontrollia. (Lampinen & Nummela 

2004, 12.) Yhteiskunnalliseen rooliin taas sisältyy erityisiä velvollisuuksia. Ammattikorkea-

koulu on esimerkiksi moraalinen yhteisö, jossa johto ja opettajat antavat omalla toiminnallaan 

tulevaisuudessa mahdollisesti esimiesasemassa toimiville opiskelijoille kuvan työyhteisöstä ja 

johtajuudesta. (Lämsä 2004, 117.) Näillä perusteilla voidaan todeta, että ammattikorkeakou-

lussa yhdistyvät Temmeksen (1992, 15) asiantuntijaorganisaatio, informaatiolaitos ja palve-

lusektori.  

 

Asiantuntijaorganisaatiossa, tässä tapauksessa erityisesti ammattikorkeakoulussa, korostuvat 

hajautetun päätöksenteon, ympäristön muutoksiin reagoinnin, asiakaskeskeisyyden ja avoi-

men tiedonkulun merkitys. Sen luonteeseen kuuluu erilaisuuden, avoimuuden, muutoskyvyn, 

osallistumisen ja kehityshakuisuuden arvostaminen. (Nikander 2003, 81 – 82.) Koulu onkin 

erityisen haastava esimerkki asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Saadakseen opettajien 

kunnioituksen vaaditaan rehtorilta pedagogista osaamista, mutta jos koulua johtaa puhtaasti 

pedagogisesti suuntautunut ihminen, syntyy helposti hallinnollinen kaaos sekä henkilöstöon-

gelmia. (Sveiby 1991, 220 – 221.) Asiantuntijaorganisaatioissa asiantuntijoilla on aina vah-

vempi osaaminen organisaation toiminnan kannalta keskeisillä osaamisalueilla kuin johdolla. 

Johtamisen tietämys ja asiantuntijoiden erityistietämys tulisi kuitenkin osata nivoa yhteen, 

sillä asiantuntijaorganisaatiossa ajattelua ja tekemistä ei voi erotella toisistaan modernin byro-

kratisen johtamisen tapaan. Asiantuntijatyössä ja innovatiivisessa toiminnassa johtamistapa 

voidaan nähdä voiman antamiseksi ja onnistumisen organisoitumiseksi (empowerment). 
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(Juuti 2001, 240 – 241; vrt Mintzberg 1990.) Asiantuntijaorganisaatiossa johtajan tulee toimia 

idearuiskeena ja innostuneena visioiden luojana (Sveiby 1991, 221).  

 

 

4.4 Muut ammattikorkeakoulun toimintaan vaikuttavat tekijät 
 
Julkisena koulutusorganisaationa ammattikorkeakoululle on määrätty tehtävät lainsäädän-

nössä. Ammattikorkeakoulun antaman koulutuksen keskeiseksi tehtäväksi on nostettu asi-

antuntijatehtäviin johtava opetus ja opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen (Laki 

351/2003 § 4). Mutta vaikka ammattikorkeakoulun toimintaa määrittelee lainsäädäntö ja sen 

tehtävä on selkeä, on sen toimintaympäristöllä monenlaisia odotuksia (kuvio 8). Erityisesti 

lyhyen tähtäimen tavoitteet saattavat erota toisistaan merkittävästikin tai olla jopa ristiriidassa 

keskenään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Ammattikorkeakoulun toimintaympäristö.  

 

Opiskelijoiden odotukset koulutuksesta ja siihen liittyvistä yhteiskunta- ja työelämäkvalifi-

kaatioista ovat yksilön henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka perustuvat opiskelijan aiempiin 

kokemuksiin ja tietoihin. Työ- ja elinkeinoelämä pyrkii saamaan itselleen osaavaa työvoimaa, 

eikä opiskelijan kvalifikaatiovaatimukset välttämättä ole työnantajan odotusten mukaisia. 

Myös ylläpitäjän tavoitteena on valmistuvien työllistyminen omalle alueella ja asettuminen 

opiskelupaikkakunnalle valmistumisen jälkeen. Ylläpitäjän tavoitteena on kuitenkin myös 

kunnan tai kaupungin talouden tasapaino, jolloin ei aina voida toteuttaa kaikkia ammattikor-

keakoulun tai opiskelijan koulutukselle tai sen tukipalveluille asetettuja toiveita. Edelleen 
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henkilöstön jäsenillä on omat, henkilökohtaiset tavoitteet ja odotukset työnantajaansa koh-

taan. Ne voivat liittyä sekä ammattikorkeakoulun tavoitteisiin että työntekijän omiin uratoi-

veisiin. Viidenneksi toimintaympäristöksi voidaan määritellä ympäröivä yhteiskunta. Sillä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa, joilla kai-

killa on oma näkemyksensä koulutuksesta ja ammattikorkeakoulun roolista ja tehtävistä siinä.  

 

Nuorina organisaatioina ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus rakentaa nykyaikaisia 

toimintamalleja ja johtamisratkaisuja. Ammattikorkeakoulujen taustalla olevat opistoasteen 

oppilaitokset ja niiden pitkät perinteet sekä vakiintuneet johtamiskulttuurit ovat kuitenkin 

vaikuttaneet merkittävästi toimintaympäristöjen luomissa. Erilaisten, jopa ristiriitaisten kult-

tuurien yhdistäminen on sekä vaikeuttanut että rikastanut uuden toiminta- ja johtamisympä-

ristön muodostumista. (vrt. Nikander 2003, 78.) 

 

 

5 JOHTAJUUS JA OSAAMISEN JOHTAMINEN  
 

5.1 Johtajuus ja johtaminen käsitteenä  
 

Johtajuus on universaali ilmiö, joka esiintyy tavalla tai toisella kaikissa tunnetuissa yhteis-

kunnissa. Ilmiön laajentumista on edistänyt sekä media että teollisuuden globalisoituminen. 

(Bass 1997.) Sana johtaja ei kuitenkaan kerro oikeastaan mitään. Se on epämääräinen määre, 

josta puuttuu kuvaava etuliite ja joka ei kerro juurikaan yksilöstä, hänen tehtävästään tai ase-

mastaan organisaatiossa. Beairston (2003, 2) mukaan johtaja-sanaa (manager ja leader) tulisi-

kin välttää, koska se saattaa johtaa harhaan ja antaa totuutta laajemmat valtuudet.  

 

Johtamisen kenttä jaetaan perinteisesti tehtävien ja asioiden (management) sekä ihmisten 

(leadership) johtamiseen. Management-johtaminen perustuu rationaalisuuteen ja määräysval-

taan, jossa keskeistä on ihmisten ja tekniikoiden muodostaman järjestelmän ylläpitäminen. 

Siinä näkyy organisaation mekanismi kuten byrokratia, tehokkuus, tavoitteellisuus tai luotet-

tavuus ja se sisältää muun muassa suunnittelun ja budjetoinnin, organisoinnin ja miehityksen 

sekä valvonnan ja ongelmanratkaisun. Leadership-johtajuus taas sisältää prosesseja, joilla 

organisaatiot alun perin perustetaan tai joilla niitä muutetaan olosuhteita vastaaviksi. Ihmisten 

johtamiseen sisältyy suunnan näyttäminen, ihmisten koordinointi sekä inspirointi ja kannus-
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taminen, joissa on keskeistä sitoutuminen arvoihin ja organisaation tarkoitukseen. Leadership-

johtajuus perustuu suhteisiin, jolloin organisaatio saa yhteisöllisiä piirteitä ja tavoitteet liitty-

vät vastuuseen, tasapuolisuuteen ja tehokkuuteen. (Kotter 1996, 22 – 23; Viitala 2003, 69; 

Beairsto & Ruohotie 2003, 135.)  

 

Lönnqvist (1998) määrittelee johtamisen kaksi perusulottuvuutta ryhmän ylläpidon ja jäsenten 

turvallisuuden tarpeiden palvelemiseen sekä toisaalta suoraan työntekoon vaikuttamiseen ta-

voitteiden toteuttamista korostamalla. Sama asia on myöhemmin yleistetty tunnejohtamisen ja 

asia- tai tavoitejohtamisen käsitteiksi ja ne lähestyvät  ihmisen johtamisen ja asioiden johta-

misen menetelmiä. (Lönnqvist 1998, 25.) Lönnqvistin (2000, 161) ja Kotterin (1996, 22) mu-

kaan management-lähestymistapa toimii lyhyen tähtäyksen toiminnassa, kun taas leadership-

ote suuntaa toimintaa pitkäjänteisemmin luomalla yhteisiä visioita ja kehittämällä strategioita 

niiden toteuttamiseksi. Kotter (1996, 22) uskoo kuitenkin, että vain ihmisten johtamisen 

avulla saadaan aikaan suuria ja hyödyllisiä muutoksia.   

 

Niin tehtävien ja asioiden kuin ihmisten johtaminenkin vaatii älykkyyttä, taitoa ja tahdik-

kuutta. Beairsto (2003) kuvaa tehtävien ja ihmisten johtamisen suhdetta johtamisen jininä ja 

janina. Tehtävien johtaminen sisältää runsaasti suoria käskyjä ja ohjeita, kun taas ihmisten 

johtamiseen liittyy kiinteästi vuorovaikutus (kuvio 9). (Beairsto 2003, 2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Tehtävä- ja ihmiskeskeisen johtamisen tasapaino (Beairsto 2003, 36).  

 
Management-johtajuus ilman leadership-johtajuutta on tyhjä kuori ilman sitoutumista, luot-

tamusta ja luovuutta. Leadership-johtajuus ilman management-johtajuutta muodostuu helposti 

kaoottiseksi myötäilyksi, jolla ei ole tarkoitusta. (Beairsto & Ruohotie 2003, 138.) Kysymys 

on painotuseroista, ei toisiaan poissulkevista vaihtoehdoista. Johtaja ei ole vain asioista ratio-

naalisesti huolehtiva manageri, vaan myös työyhteisön jäsenistä monin tavoin kiinnostunut ja 
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heistä huolehtiva leader. Lönnqvist (1998) huomauttaa kuitenkin, että näiden kahden johtami-

sen yhteisvaikutuksen merkitystä tutkitaan varsin vähän. (Lönnqvist 2000, 25, 161 – 162.) 

 

Myös Tainio ja Valpola (1996) katsovat, ettei henkilöstöjohtamista ja liiketoiminnan johta-

mista voida erottaa toisistaan. Liikkeenjohdon toimintavapaus ja mahdollisuudet olla muutos-

voimana riippuvat pitkälti yrityksen taloudellisesta vahvuudesta ja henkilöstön osaamisesta. 

(Tainio & Valpola 1996, 204.) Kotter (1996) arvioi kuitenkin, että muutoshankkeissa onnis-

tuminen vaatii vain 10 – 30 % asioiden johtamista ja jopa 70 – 90 % muutostyöstä on ihmis-

ten johtamista. Valitettavasti useimmissa organisaatioissa sekä johtoa että työntekijöitä kan-

nustetaan opiskelemaan juuri asioiden johtamista. (Kotter 1996, 23.) 

 

Lönnqvist (1998) pohtii tilannetekijöiden vaikutusta johtamiseen. Hänen mukaansa tilannete-

kijöitä ei oteta huomioon tehtäessä johtamistyylejä koskevia yleistyksiä. Voidaankin ajatella, 

että ei ole olemassa mitään pätevää johtamistyyliä, koska eri tyylien tehokkuus riippuu tilan-

teista. Johtajuuden polku-tavoite –teoria (path-goal theory) korostaa tilannetekijöiden merki-

tystä johtamisessa. (Lönnqvist 1998, 25 – 27.)   

Myös Tainio ja Valpola (1996, 203) korostavat sitä, ettei ole yhtä autuaaksi tekevää johta-

mismallia. Johtajien on kuitenkin huomioitava, että nyky-yhteiskunnassa vaikuttavat niin kut-

sutut kulttuuriset tai ”pehmeät” tekijät ja arvot. Teknokraattinen johtamisfilosofia ei enää 

päde nykyisissä sosiaalisissa toimintaympäristöissä. Pelkät aineelliset kannustimet eivät enää 

riitä. (Berger & Partner, Simon, Bauer, Kaivola 1996, 13 – 14.)  

 

Tyypillinen kysymys johtajuustutkimuksessa on myös se, että onko johtajuus synnyinlahja vai 

voiko johtajaksi kasvaa tai kouluttautua (Bass 1997). Johtajuus on määritelty vuosien varrella 

niin luonteenpiirteenä, käyttäytymisenä, roolin kehittymisenä kuin sosiaalisena vaikutuksena 

ja sosiaalisena prosessinakin (ks. kuvio 2) (Lord & Smith 1999, 195). Ruohotie ja Honka 

(2002, 186) arvioivat kuitenkin, että ”johtajan persoonallisuuden piirteiden ja johtamistehok-

kuuden välillä on vain vähän tai ei lainkaan yhteyttä.”  

 

Nikanderin (2004) mukaan johtamiskäsite on hyvin monidimensionaalinen ja sitä voidaan 

tarkastella valtasuhteena, vaikuttamisena, rakenteena, johtajan roolina, keinona päämääriin 

pyrittäessä tai prosessina. Nykyisessä johtamistutkimuksessa johtaminen nähdään usein luo-

vana ja sosiaalisena prosessina. Johtajuus toimintana perustuu esimiehen ja alaisten väliseen 

suhteeseen. Ilman alaisia ei voi olla johtajuutta. Johtajuus siis muodostuu käsityksistä, joita 
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esimiehillä on itsellään ja toisaalta käsityksistä, joita hänellä ja muilla työyhteisön jäsenillä on 

yhteisön johtamisesta. Lord ja Smith (1999) johtavat sosiaalis-kognitiivisen teoriansa ajatuk-

sesta, että sosiaaliset havainnot tuovat vähitellen laajempaa tietoisuutta yksilöstä ja yksilöiden 

välisestä suhteesta. (Lord & Smith 1999, 197; Nikander 2004.) Åhman (2003, 35) toteaa, että 

organisaatio- ja johtamisteoriat ovat muuttuneet työn suorittamisesta merkityksellisyyden, 

oman vastuun, uudistumisen ja oppimisen korostamiseen eli yksilön omassa mielessä tapah-

tuvien prosessien painottamiseen.  

 

Vahvoilla, tunnetuilla johtajilla on muutamia yhteisiä piirteitä kuten korkea ego, kyky ajatella 

strategisesti, tulevaisuusorientoituneisuus ja usko ihmisen käyttäytymisen perusperiaatteisiin. 

He tietävät, kuinka käyttää valtaa, mutta kykenevät myös empatiaan. Lisäksi johtaja on po-

liittisesti kyvykäs. Hänen täytyy kyetä vaihtamaan roolejaan ja kehittämään yhteiskuntasuh-

teitaan eri sektoreilla. (Beckhard 1996, 127 – 128.) Kotterin (1996) tutkimusten mukaan 

uralla menestymistä selittää erityisesti kilpailuvietti ja elinikäinen oppiminen. ”Kilpailuvietti 

edistää elinikäistä oppimista, jonka ansiosta tieto- ja taitotaso ja etenkin johtajuustaidot kas-

voivat.” Tämä puolestaan lisäsi kykyä selviytyä muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä, 

jolle on ominaista kiihtyvä kilpailu. (Kotter 1996, 155 – 156.) Mitä korkeammalle organisaa-

tiossa mennään sitä keskeisemmäksi johtajuuden kriteeriksi nousee henkilön käyttäytyminen 

ja vuorovaikutustaidot. Tietotaidollista osaamista ei enää kyseenalaisteta, kyse on johtamis-

taidoista. Hyvä johtaja palkkaa itseään pätevämpiä alaisia ja johtaa heitä menestyksekkäästi.  

 

Nikander (2003) onkin jakanut ammattikorkeakoulun johtamisosaamisen neljään ulottuvuu-

teen: 1) oman johtajuuden tunnistamiseen, 2) esimies-alais -suhteen vuorovaikutustaitoihin, 3) 

oman yksikön/tiimin tehtävän mukaan määräytyvän johtamiskäsityksen tiedostamiseen ja 

käytännön soveltamiseen sekä 4) koko organisaation johtamiskäsityksen tuntemiseen omassa 

ja yksikön toiminnassa. (Nikander 2003, 83.)  

 

 

5.2 Ihmis- ja tietokäsitykset johtamisessa 
 

Filosofisessa tarkastelussa ihmiskäsitykset ovat olleet kautta aikojen eräs keskeisimpiä tutki-

muskohteita. Ihmiskäsitys on ihmistä koskevien uskomusten, tietojen ja arvostusten järjes-

telmä ja se etsii vastauksia kysymyksiin: mikä ihminen on pohjimmiltaan, mikä on ihmisen 
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suhde itseensä ja ympäristöönsä, mikä on ihmisen alkuperä ja miten suhtaudutaan ihmisen 

käyttäytymiseen. (Hirsjärvi 1985, 91; Patrikainen 1997, 48 – 53.) Nämä kysymykset vaikutta-

vat myös johtamisen taustalla. Johtamisfilosofiaan liittyykin aina jokin ihmiskäsitys, joka on 

eri asia kuin empiiristen ihmistieteiden ihmisistä antama kuva. Ihmiskäsitys ilmaisee, mitä 

ihmisen ominaisuuksia pidämme oleellisina ja keskeisinä. Ruohotie (1993, 107 – 108, 303) 

puhuu johtamisen ihmiskäsityksestä, joka korostaa ihmisen luontaista aktiivisuutta, kehitty-

miskykyä ja -halua sekä vastuullisuutta. Lämsän (2004) mukaan johtajuuteen kouluttautumi-

sessa on keskeistä tiedostaa, mitä ajattelemme ihmisestä ja ihmisen toiminnan tarkoituksesta 

ja kuinka tiedostamme ajattelumme. Ilman ymmärrystä johtamiskäsityksistä, johtajan oma 

maailmankuva muodostuu melko ehdottomista keinoista, miten toimia työelämässä. (Lämsä 

2004, 112 – 113.)  

 

Käsitteet ihmiskäsitys ja ihmiskuva ovat sekoittuneet toisiinsa ja niitä käytetään usein syno-

nyymeina (Hirsjärvi 1985, 91; Ruohotie 1993, 107). Ihmiskuva on sekä poliittinen että tie-

teellinen ja se sisältää yksilön oppimismahdollisuudet, koulutettavuuden, ihmisen mahdolli-

suudet vaikuttaa maailmaan, ihmisen sivistystarpeet sekä ihmisen ominaisuuksien luonteen ja 

alkuperän. (Ruohotie 1993, 107 – 108.) Ruohotie (1993, 303) puhuu johtamisen ihmiskuvasta, 

jossa korostuvat esimiehen näkemykset ihmisestä, hänen kyvyistään ja haluistaan tehdä työtä 

sekä kehittyä ja muuttua. Kannustavan ja kehittävän esimiehen ihmiskuva on kasvuhakui-

suutta korostava. Toisaalta johtamiseen vaikuttaa myös esimiehen oma minäkuva ja uramoti-

vaatio. Näillä on suora yhteys siihen, kuinka hyvin esimies pystyy luomaan edellytykset hen-

kiselle kasvulle ja kehitykselle työyhteisössä. (Ruohotie & Honka 2002, 189.)  

 

Hirsjärvi (1985, 95) toteaa, että ihanteita ja päämääriä koskevat käsitykset, välttämättömyys-

käsitykset, mahdollisuuskäsitykset ja oikeutusta koskevat käsitykset ovat erityisen oleellisia 

pohdittaessa ihmiskäsityksiä kasvatuksen näkökulmasta. Näitä teemoja voi hyvin soveltaa 

myös johtamisen ihmiskäsityksiä pohdittaessa.  

 

Miles (1975) on jakanut johtamisen perusfilosofian kolmeen kategoriaan, jotka kuvaavat eri-

tyyppisiä ihmiskäsityksiä. Traditionaalinen filosofia katsoo, että työntekijöiden kyvyt ovat 

rajalliset ja sitoutuminen vähäistä. Tämä vaatii esimieheltä tiukkaa kontrollia. Ihmissuhdefilo-

sofia hyväksyy kykyjen rajallisuuden, mutta katsoo, että esimiehellä on vastuu alaisten si-

touttamisessa. Inhimillisiä resursseja korostava filosofia perustuu uskoon, että työntekijä ky-

kenee luovaan ongelmanratkaisuun, vastuun kantamiseen ja oman toiminnan ohjaamiseen. 
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Esimiehen tehtävä on luoda edellytykset jatkuvalle kehittymiselle. (Ruohotie 1993, 108 – 

109.) 

 

Ihmiskäsityksen lisäksi myös tietokäsityksiä voidaan lähestyä useiden tieteenalojen näkökul-

masta. Ruohotie ja Honka (1997) toteavat, että älyllistä toimintaa ja tietoa syntyy sinne, 

minne ihmisen mielenkiinto kohdistuu. Habermas (1984) nimittää kolme mielenkiinnon koh-

detta tekniseksi, praktiseksi ja emansipatoriseksi. Tekninen mielenkiinto johtaa instrumentaa-

lisen tiedon syntyyn. Praktista tietoa syntyy mielenkiinnosta toisten ymmärtämiseen ja em-

pansipatorista tietoa, kun ihmisen kehittymisen tarve kasvaa. (Ruohotie & Honka 1997, 11.) 

Nopeasti kehittyvä tietoyhteiskunta asettaa kuitenkin myös tiedolle ja siihen liittyville käsi-

tyksille paineita. Esimerkiksi koulun tiedonkäsitystä on arvosteltu pinnallisuudesta ja sitä on 

vaikea sijoittaa mihinkään tiedon kategoriaan siitä huolimatta, että koulun yksi keskeinen 

tehtävä liittyy juuri tietoon. (Hirsjärvi 1985, 58; Patrikainen 1997, 64 – 65.) Turunenkin 

(1989) toteaa, että tiedonkäsitys on kriisissä ja muutosten edessä. Hän määrittelee tiedon la-

jeiksi mm. toiminnallisen tiedon, taidon, prosessuaalisen tiedon, informaattisen tiedon ja teo-

reettisen tiedon.  

 

Ruohotie ja Honka (1997) korostavat tiedon, taidon ja intuition yhteyttä. ”Tieto syntyy mie-

lenkiinnosta ja johtaa oppimiseen. Tieto ja oppiminen todentuvat taitoina ja intuitioina. Taidot 

ovat näkyviä ja todentuvia. Intuitio on sisäistä käsittämistä, pätevää ilman todisteita…” (Ruo-

hotie & Honka 1997, 12; vrt Hirsjärvi 1985, 59.) Nonaka ja Takeuchi (1995, viii) puhuvat 

käsitteellisestä eli eksplisiittisestä tiedosta (explicit knowledge) ja hiljaisesta eli implisiitti-

sestä tiedosta (tacit knowledge). Henkilökohtainen ja kontekstispesifi hiljainen tieto on vaike-

asti täsmennettävissä ja välitettävissä, kun taas eksplisiittinen tieto on symboliseen muotoon 

saatettua ja helposti kommunikoitavissa. 

 

Tiedonkäsityksen suppeakin määrittely edellyttää tiedon ja informaation käsitteiden määrit-

telyä (Patrikainen 1997, 65). Informaatio on julkista, kenen tahansa saatavilla, kun taas tieto 

on henkilökohtaista, ajattelutoiminnan tulosta, johon liittyy oma välitön kokemustieto (Ruo-

hotie & Honka 1997, 11) sekä omat uskomukset ja sitoutuminen (Nonaka & Takeuchi 1995, 

58). Turunen (1989, 70) kuitenkin painottaa, että ajattelu ja tietäminen eivät ole sama asia. 

Tiedolle on määritelty tietyt kriteerit mm. tieteellisen tiedon osalta.  
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5.3 Johtajan tehtävistä 
 

5.3.1 Tarvitaanko johtajia? 
 

Nykypäivän ihminen on useimmiten koulutettu ja fiksu yhteisön jäsen. Peruskoulutuksesta 

lähtien opetukseen sisältyy itseohjautuvuuden hallitsemista ja itsensä johtamisen taitoja. 

Opiskelu tapahtuu tiimityönä ja jokaisella on mahdollisuus toimia erilaisissa rooleissa tiimin 

jäsenenä. Mihin siis johtajia tarvitaan, jos suurin osa nykyisestä sukupolvesta osaa toimia tii-

missä ja työskennellä itseohjautuvasti? 

 

Ruohotien (2002) mukaan tarve ei poistu, mutta johtajien ja esimiesten tehtävät ja rooli 

muuttuvat. Johtajuus on muuttunut entistä haasteellisemmaksi työn sisällön muuttumisen ja 

työyhteisön heterogenisoitumisen vuoksi. Niin työtä ja sen tulosta kuin alaisten motivaatiota 

ja oppimiskykyäkin on yhä vaikeampi havainnoida, mitata ja arvioida. (Lord & Smith 1999, 

206; Ruohotie 2002, 275.) Myös Viitala (2003) toteaa, että organisaation madaltamis- ja tii-

miytymispuheista huolimatta, johtajan rooli yrityksen suunnannäyttäjänä ja kehityksen oh-

jaajana on keskeinen. Vaikka päätöksentekoa ja vastuuta valutetaan hierarkiassa alaspäin, ei 

se vähennä johtajan roolin tärkeyttä. (Viitala 2003, 68.)  

 

Senge (1996) muistuttaa, että ilman ylimmän johdon tukea ei tapahdu mitään merkittävää 

muutosta. Voimaannuttamisen näkökulmasta tuntuu kuitenkin ristiriitaiselta, että vain johtaja 

voi aikaansaada muutoksia. Pelkkä johdon mukana olo ei vielä sitouta organisaation muita 

tasoja muutoksen toteuttamiseen. Kysymys on muun muassa siitä, että työntekijät haluavat 

ylimmän johdon tuen, mutta eivät tarkkaa määräystä siitä, mitä heidän tulee tehdä. On ym-

märrettävä ero noudattamisen ja sitoutumisen välillä. Kukaan ei voi pakottaa toista oppimaan, 

jos oppiminen vaatii yksilön uskomusten ja asenteiden muutosta. Sitoutuminen vaatii asioiden 

ymmärtämistä ja hyväksymistä. (Senge 1996, 41 – 45.) 

 

 

5.3.2 Kasvuorientoituneen ilmapiirin luominen 
 

Muutokset organisaation rakenteessa, vastuualueissa ja työtehtävissä vaativat uusien taitojen 

kehittämistä. Johdon ensisijainen tehtävä onkin kasvuorientoituneen ilmapiirin luominen. 
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Ruohotien (2002) mukaan organisaation kasvuorientoituneen ilmapiirin luonteeseen vaikutta-

vat johdon tuki ja kannustus, ryhmän toimintakyky, työn kannustearvo ja työn aiheuttama 

stressi (kuvio 10). (Ruohotie 2002, 50 – 51.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kuvio 10. Kasvuorientoituneen ilmapiirin osatekijät (Ruohotie 2002, 51). 

 

Kasvuorientoi-
tunut ilmapiiri 

Johdon tai 
esimiehen tuki 
ja kannustus Ryhmän 

toimintakyky 
Työn 
kannustearvo 

Työn 
aiheuttama 
stressi 

Osaamisresurs-
sien kehittäminen 
ja palkitseminen 

Työhön ja 
organisaatioon 
sitouttaminen 

Osaamisen ja sen 
kehittymisen 
arviointi 

Organisaation 
imago 

Ryhmän jäsenten 
kyky toimia ja 
oppia yhdessä  

Voimavarojen 
vapauttaminen 
(empowerment) 

Osaamistavoittei-
den asettaminen 
ja kehittämisen 
suunnittelu 

Ammatti-
identiteetin 
kehittymisen 
tukeminen 

Vuorovaikutuk-
sessa kehittyvän 
uran mahdollista-
minen 

Ryhmän 
kehittymishalu 

Ryhmähenki 

Työn arvostus 

Vuorovaikutuk-
sessa oppimisen 
mahdollisuudet 

Vaikuttamismah-
dollisuudet 

Työn kehittävät 
piirteet 

Muutosvaati-
mukset 

Työn aiheuttama 
psyykkinen 
kuormitus 

Rooliristiriidat 

Työroolin 
selkeys 
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Johdolla ja esimiehellä on henkilöstön ja työyhteisön ammatillisen kasvun kannalta merkit-

tävä tehtävä. Osaamisresurssien palkitseminen, henkilöstön voimaantumisen ja ammatti-iden-

titeetin kehittymisen tukeminen, uramahdollisuuksien tukeminen, osaamistavoitteiden asetta-

minen ja kehittämisen suunnittelu, osaamisen ja sen kehittymisen arviointi sekä työhön ja 

organisaatioon sitouttaminen vaativat hyvää osaamisen johtamistaitoa. (Ruohotie 2002, 51 – 

52.) Johdon tuen ja kannustuksen merkitystä korostavat myös Lord ja Smith (1999). Heidän 

mukaansa tulevaisuuden johtajuuden vaikeus piilee sosiaalisissa prosesseissa, joissa keskei-

nen tekijä on yksilön ja ryhmän toiminta. Tulevaisuuden johtajuudessa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota sekä omaan että työyhteisön jäsenten motivaatioon ja henkilökohtaisten ta-

voitteiden, mieltymysten sekä taitojen kehittämiseen. Keskeisessä asemassa ovat myös luot-

tamus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Työyhteisöt heterogenisoituvat, mikä lisää sekä 

kommunikaatiovaikeuksia että identiteettien sekaannuksia. Tämä vaatii johtajuudelta jousta-

vuutta ja sensitiivisyyttä. Elinikäisen oppimisen tarve kasvaa ja palautteen antaminen on en-

tistä merkityksellisempää. (Lord & Smith 1999, 227 – 228; Ruohotie & Honka 2002, 158; 

Ruohotie 2002, 283.) Nikander (2003, 95) lisää näihin avaintehtäväalueisiin vielä globaalien 

muutosten ja turvattomuuden aiheuttama epävarmuuden vähentämisen.   

 

Lord ja Smith (1999, 195) toteavat, että johtaja vaikuttaa organisaation rakenteeseen, strategi-

aan, identiteettiin ja kulttuuriin sekä hierarkian muodostumiseen, mutta myös yksilöön. Ruo-

hotien (2002, 277) mukaan esimiehen erityinen taito onkin antaa alaisilleen tilaa ja vapautta 

hoitaa omat tehtävänsä itsenäisesti, mutta samanaikaisesti luoda psykologista läheisyyttä ja 

vahvistaa työntekijän identiteettiä ja minäarvostusta. Vastuu työntekijän ammatti-identiteetin 

kehittymisestä onkin johtajan uusin tehtävä. Muun muassa palautteella on suora vaikutus yk-

silön itsetuntoon ja jaksamiseen. Oikea-aikainen, totuudenmukainen ja kannustava palaute 

auttaa työntekijää kehittymään työssään ja kehittämään työtään.  

 

Työhön ja organisaatioon sitouttaminen lähtee siitä, että alaiset sisäistävät organisaation arvot 

ja edistävät näin ollen itseohjautuvasti organisaation tavoitteita. Ruohotie (2002) korostaakin 

esimiehen roolia työyhteisön jäsenien sosiaalistamisessa organisaatioon. Työntekijän ym-

märtäessä organisaation toimintalinjat ja -tavat ja pystyessä nivomaan ne omiin toimintata-

poihinsa ja päinvastoin, on esimies onnistunut organisaation sosialisaatioprosessissa. (Ruoho-

tie 2002, 276 – 277.) 
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Toiseksi kasvuorientoituneen ilmapiirin edellytykseksi Ruohotie (2002) määrittelee ryhmän 

toimintakyvyn. Hyvä ryhmän toimintakyky määritellään ryhmähengen, ryhmän kehittymis-

halun, yhteistoiminnan ja organisaation imagon kautta. (Ruohotie 2002, 51 – 52.) Myös Juuti 

ja Vuorela (2002, 37) toteavat, että esimiehen tehtävä on luoda yhteisöllisyyttä ja edistää 

ryhmän me-ajattelua. Ruohotie (2002, 276 – 277) puhuukin yhteistyöhalun ja me-hengen eli 

kollektiivisen identiteetin tuottamisesta.  

 

Esimiehen on oltava myös kulttuurintuntija. Valtavan kulttuuritekijöiden kirjon takia johtajan 

on mahdoton hankkia käytännön osaamista eri johtamiskulttuureista. Kansainvälistyvissä ja 

monikansallisissa organisaatioissa johtajilta vaaditaan kuitenkin kykyä ottaa huomioon kult-

tuurierot ja johtaa erilaisista kulttuuritaustoista koostuvia ryhmiä. (Berger & Partner, Simon, 

Bauer & Kaivola 1996, 248; Ruohotie 2002, 287.) 

 

Kolmantena Ruohotie (2002, 51 – 52) mainitsee työn kannustearvon. Työhön liittyvät haas-

teet, vaikuttamismahdollisuudet, uuden oppimisen mahdollisuudet ja työn arvostus lisäävät 

kasvuorientoitunutta ilmapiiriä. Juuti ja Vuorela (2002, 37) arvioivat, että arvostus on kaiken 

alku. Esimiehen tulee kunnioittaa työntekijöitä, heidän tunteitaan, tietojaan ja työtään. Taito 

antaa toisten pärjätä ja tuoda lahjakkuuksiaan esiin on merkki taitavasta johtajuudesta. Työn-

tekijä on tärkeää saada tuntemaan itsensä arvostetuksi. Dunder (2002) puhuukin havahtumi-

sesta, jolloin niin esimies kuin alainenkin pysähtyvät kuuntelemaan itsenään ja toisiaan. Täl-

löin omat arvot ja minäkäsitys tulevat uudelleen arvioinnin kohteeksi ja sekä voimaantuminen 

että oppiminen mahdollistuvat. (Dunder 2002, 63.) 

 

Johtajan on myös pystyttävä vaikuttamaan työyhteisön jäseniin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vaikuttamisen prosessiin liittyy tiiviisti valta. Valta saa voimansa esimiehen virallisesta ase-

masta, mutta vallankäyttö perustuu myös esimiehen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten 

sosiaalisiin taitoihin. Negatiivinen vallan muoto on autoritäärinen vallankäyttö, joka perustuu 

alaisten pelontunteeseen. Tällaisessa johtamistavassa avoin keskustelu käy tarpeettomaksi, 

koska johtajan ylivoimaiseen asemaan tai hänen mielipiteisiinsä ei voi vaikuttaa. Tällöin 

alaisten vastuuntunto ei pääse kehittymään ja vastuu jää esimiehelle itselleen. (Lämsä 2004, 

115.) Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet lisäävät kuitenkin suoraan työn kannustear-

voa. Esimiehen onkin ymmärrettävä delegointi eräänä vallan positiivisena muotona. Perkka-

Jortikan (2002) mukaan delegointi on työtehtävien osittaista siirtämistä työntekijän tehtäväksi. 

Delegointi koetaan positiiviseksi vastuun valuttamiseksi alaspäin, mikäli se on tunnustus ai-
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kaisemmasta työstä, nostaa tekijän statusta kollegoiden silmissä, mahdollisuus uuden oppimi-

seen, vaihtelua nykyiseen työhön tai lisätulon lähde. (Perkka-Jortikka 2002, 114 – 115.)  

 

Delegointi voidaan kokea myös negatiivisena työtaakan kasvuna. Ruohotie (2002) toteaakin, 

että työn aiheuttama stressi saattaa muodostua kasvuorientoituneen ilmapiirin ja ammatillisen 

kasvun esteeksi. Tasapainoisen työsuorituksen tae on työroolin ja yhteisön jäsenten roolien 

selkeys ja työn riittävä, mutta ei liiallinen kuormitus ja muutokset. Jatkuvassa muutoksessa 

olevat työpaikat ja työtehtävät johtavat ristiriitoihin ihmissuhteissa sekä rooliepäselvyyksiin ja 

oman työnkuvan epämääräisyyteen. Esimiehen merkitys korostuu sosiaalisten ja työhön liit-

tyvien ongelmien poistamisessa ja vähentämisessä. (Ruohotie 2002, 51 – 52, 275 – 276.) 

 

Muita johtajan tehtäviä ovat Scheinin (1987) mukaan kulttuurin manipuloiminen. Johtajan on 

saatava tapahtumaan sellaisia asioita, jotka auttavat työntekijöitä omaksumaan uusia kulttuu-

riolettamuksia ja sopeutumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin. (Schein 1987, 324 – 325.) 

Ruohotie ja Honka (2002) listaavat erään amerikkalaistutkimuksen pohjalta johtajalle viisi 

pätevyysaluetta. Näitä ovat päämääräsuuntautuneisuus, johtamistaito, inhimillisten voimava-

rojen kehittäminen, muiden huomioonottaminen ja ryhmätoimintojen johtaminen. Näillä on 

runsaasti vaikutusta ihmisten motivoimisen onnistumiseksi. (Ruohotie & Honka 2002, 185.)  

 

Lönnqvistin (2000, 10) mukaan johtajan tehtävänä on myös organisaation perustehtävän oikea 

ymmärtäminen ja sen sisäistäminen. Tämän jälkeen hänen on autettava organisaation muita 

jäseniä tunnistamaan tärkeimmät asiat ja käsittelemään niitä sekä saatava heidät saavuttamaan 

sovitut tavoitteet tehokkaasti. (Schein 1987, 325; Lönnqvist 1998, 10.) Lönnqvistin (2000) 

mukaan hyvä johtaja etsii jatkuvasti uutta ja tuoretta tulkintaa organisaation olemassaolon 

oikeutukselle. Hänellä on uskottava visio tulevaisuudesta, joka antaa suunnan, sitoo ihmisiä 

yhteen ja motivoi heitä työskentelemään yhdessä organisaation hyväksi. Hyvä johtaja työs-

kentelee organisaationsa rajapinnalla ja säätelee sen suhdetta ympäristöön. Hän antaa oikean 

kuvan organisaationsa sisäisestä tilasta ulkomaailmalle, mutta välittää myös päinvastaisesti 

luotettavan kuvan toimintaympäristöstä, sen mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä omalle orga-

nisaatiolleen. Hyvä johtaja on kiinnostunut hallitun muutoksen toteuttamisesta ja valmistaa 

organisaationsa sopeutumaan niihin. Hän on myös joustava päätöksentekijä ja aina käytettä-

vissä, kun joku haluaa keskustella tavoitteistaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että hyvä johtaja 

ymmärtää, ettei hän kykene tekemään kaikkea sitä, mitä hyvä johtaminen edellyttäisi. (Lönn-

qvist 2000, 170 – 171.) 
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Johtajan tehtävä on paradoksien hallinta, keskenään ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovitta-

minen ja ratkaisemattomien yhtälöiden käsittely (Tainio & Valpola 1996, 13). Lämsä (2004) 

toteaakin, että johtajan tehtäviä ei voida määritellä yksiselitteisesti ja selkeästi. Tehtäväkenttä 

on täynnä ristiriitoja, sekavuutta ja epävarmuutta ja työ on luonteeltaan epäjärjestynyttä, ku-

luttavaa ja ongelmallista. Esimieheen kohdistuu erilaisia odotuksia niin alaisten, kollegojen, 

johdon kuin ulkopuolistenkin tahojen toimesta. Tämän lisäksi esimies asettaa myös itse odo-

tuksia omalle työlleen. Tämä aiheuttaa usein eettisiäkin ristiriitoja, joista on vaikea, jopa 

mahdotonta sanoa, mikä ratkaisu on oikein tai väärin. (Lämsä 2004, 113.) 

 

 

5.3.3 Johtajan rooli itsensä kehittämisessä 
 

Johtajan on myös kehitettävä omaa osaamistaan esimiehenä. Ruohotie (2002) toteaa, että esi-

miehen on kehitettävä johtamistaitojaan työyhteisön tarjoamien virikkeiden pohjalta. Juutin ja 

Vuorelan (2002) mukaan esimiehen on haettava palautetta muilta ihmisiltä kehittyäkseen 

työssään. Esimiehen on kuitenkin hyväksyttävä se, että hän ei tiedä kaikkea, hän ei voi rat-

kaista kaikkia ongelmia, eikä hänellä voi olla parempaa tietämystä useimmista asioista kuin 

muilla. (Juuti & Vuorela 2002, 38.) 

 

Voidakseen saavuttaa työnhallinnan tunteen, on esimiehen aloitettava tunteen kehittäminen 

työyhteisön tunneympäristön vaalimisesta. Työstäessään omia tunteitaan, esimies saa otteen 

myös muiden tunteista. Muiden tunteiden ja kokemusten kunnioittamisen kautta työyhteisön 

ilmapiirissä on tilaa myös erilaisuuden hyväksymiselle ja organisaation kokonaisvaltaiselle 

oppimiselle. (Juuti & Vuorela 2002, 38 – 39.)  

 

Vaikka Senge (1996, 43, 56) uskoo oppivan organisaation ajattelun olevan ainoa mahdolli-

suus organisaation kehittymiselle, hän muistuttaa siitä, että työyhteisö suhtautuu usein hyvin 

kyynisesti uusiin muotivirtauksiin myös johtamisopeissa. Lönnqvist (1998) uskookin, että 

tehokkaan ja ymmärtävän johtamisen taidon oppii vain tekemällä ja kokemalla, mutta johta-

misen teoriat ja tutkimukset auttavat siinä. (Lönnqvist 1998, 35.) 
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5.4 Transformationaalinen johtaminen johtamiskäsityksenä 
 

Transformationaalinen johtaminen on uudistavaa muutoksen johtamista, jonka tavoitteena on 

saada henkilöstö tarkastelemaan omaa työtään uusista näkökulmista tiedostaen samalla tiimin 

ja organisaation visiot ja tehtävät. Sen tavoitteena on motivoida henkilöstöä työskentelemään 

ryhmän ja koko organisaation edun mukaisesti. (Ruohotie 1996, 159.)  

 

Ammattikorkeakoulun johtaminen koostuu useista, myös päällekkäisistä johtamistavoista. 

Osa johtamistavoista on näkyvissä ja osa taustalla vaikuttavia malleja. Tällaisia johtamiskä-

sityksiä voivat olla esimerkiksi strateginen johtaminen, prosessijohtaminen, transformatio-

naalinen tai transaktuaalinen johtaminen, tiimijohtaminen, osaamisen johtaminen ja pedago-

ginen johtaminen. Tässä tutkielmassa keskitytään kuvaamaan transformationaalista johtamista 

peilaten sitä transformationaaliseen oppimiseen sekä transaktuaaliseen johtamiseen. Tätä va-

lintaa puoltaa muun muassa se, että transformationaalinen johtaminen toimii erityisesti asi-

antuntijaorganisaatiossa ja soveltuu näin ollen hyvin ammattikorkeakoulun johtamiseen (Ni-

kander 2003, 46) sekä se, että Lordin ja Smithin (1999) sosiaalisen prosessin johtamismallin 

taustalla vaikuttaa transformationaalisen johtamisen lähestymistapa. Lisäksi transformatio-

naalisella johtamisella tavoitellaan henkilöstön psykologista voimaantumista (Thomas & 

Velthouse 1990), joka on tämän tutkielman kolmas teoreettinen lähtökohta.  

 

 

5.4.1 Transformationaalisen johtamisen elementit 
 

Transformationaalinen johtamistapa perustuu vuorovaikutteisuuteen, jossa johtaja osallistuu 

työhön alaistensa rinnalla. Trasformationaalisessa johtamiskulttuurissa korostuvat neljä ele-

menttiä; ihannoiva vaikuttaminen eli karisma (Idealized Influence), inspiroiva motivointi (In-

spirational Motivation), älyllinen stimulointi (Intellectual Stimulation) ja individualismin ko-

rostaminen (Individualized Consideration). (Bass 1997; Ruohotie 1996, 160; Bass & Avolio 

2002, 2; vrt. Kinnunen 2003, 26.)  

 

Ihannoiva vaikuttaminen viittaa roolimallin merkitykseen johtajuudessa. Johtaja on sitoutunut 

ja ottaa kantaa vaikeisiin asioihin sekä tuo julki tärkeimmät arvot. Alaiset ihailevat, kunnioit-

tavat esimiestään ja luottavat häneen sekä toimivat mielellään johtajan esimerkin mukaisesti. 
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Johtaja ansaitsee alaistensa luottamuksen huomioimalla johdettavien tarpeet ennen omiaan. 

Johtaja jakaa myös riskit alaistensa kanssa ja toimii heidän kanssaan johdonmukaisesti, ei 

mielivaltaisesti. Hänellä on korkeat eettiset ja moraaliset standardit ja hän välttää vallan käyt-

tämistä omien henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ovat myös karismaatti-

sen johtajan tyypillisiä tunnusmerkkejä. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 2.) Transformatio-

naalinen teoria yhdistetäänkin visionääriseen ja karismaattiseen johtajuuteen, jossa oletetaan 

yksilön luottavan johtajan ideologiaan ja seuraavan sitä jopa kyseenalaistamatta. Åhmanin 

(2003) mukaan tämä on kuitenkin itsensä johtamisen käsitteelle vieras lähestymistapa. (Åh-

man 2003, 27.) 

 

Transformationaalinen johtaja on myös inspiroiva ja motivoiva esimies, joka luo työyhteisöön 

me-henkeä ja optimismia ja haastaa alaisiaan tekemään enemmän kuin mihin he kuvittelevat 

kykenevänsä. Asetetut vaatimukset ovat kovemmat, mutta myös saavutettavat tulokset ovat 

korkeammat. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 1 – 3.) Manningin (2002, 212) mukaan trans-

formationaalinen johtaminen korreloi tyypillisesti alaisten korkean työmotivaation kanssa. 

Transformationaalisessa johtajuudessa korostuukin johtajan kyky laajentaa ja lisätä alaisen 

motivaatiota, ymmärrystä, kypsyyttä ja itsensä arvostamista (Bass 1997). Manningin (2002, 

212) mukaan myös transformationaalista johtamistapaa käyttävien johtajien työmotivaatio on 

korkeampi.  

 

Älyllinen stimulointi viittaa vanhojen olettamusten ja perinteiden kyseenalaistamiseen. Trans-

formationaalisella johtajalla kannustaa johdettavia ideoimaan ja luomaan uusia toimintata-

poja, kehittämään ongelmanratkaisukykyään ja näkemään vanhat tilanteet uusina mahdolli-

suuksina. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 2 – 3.) 

 

Transformationaalisessa johtamisessa korostuu myös individualismi. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että johtaja kiinnittää huomiota alaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin ohjauksen ja mentoiroin-

nin keinoin. Keskeistä on molemminpuolinen keskusteluyhteys, jossa huomioidaan alaisen 

tarpeet ja toiveet. Yksilö huomioidaan kokonaisvaltaisesti, ei vain työntekijänä. Uuden oppi-

miselle annetaan mahdollisuudet ja työtehtävien haasteellisuuteen ja delegointiin kiinnitetään 

huomiota. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 2 – 3.) Tavoitteena onkin tunnistaa alaisten mo-

tiivit ja tarpeet ja siten sitouttaa heidät työhön ja organisaatioon (Åhman 2003, 27). 
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Vaikka transformationaalisen johtamisen tavoitteena on jaettu päätöksenteko, alaisten voi-

maannuttaminen ja itseohjautuvuuden kehittäminen, ei tämä johtamistapa tarkoita kuitenkaan 

demokraattista, osallistuvaa johtamistapaa. Transformationaalinen johtaminen voi olla sekä 

ohjeita antavaa että osallistuvaa ja demokraattista että autoritääristä. Esimerkiksi juuri työ-

uraansa aloitteleva noviisi tarvitsee usein selkeitä ohjeita ja neuvoja työn hoitamiseksi. Bass 

ja Avolio (2002) toteavatkin, että hyvä johtaja osaa hyödyntää sekä transformationaalisen että 

transaktuaalisen johtamistavan elementtejä.  (Bass & Avolio 2002, 6 – 7.) 

 

 

5.4.2 Transaktuaalinen ja transformationaalinen johtaminen 
 

Transaktuaalinen johtaminen on instrumentaalisempaa kuin transformationaalinen johtami-

nen. Transaktuaalinen johtaminen sisältää kolme erilaista toimintatapaa. Niitä ovat palkkioilla 

kannustaminen (Contingent Reward), aktiivinen ja passiivinen asioiden johtaminen (Mana-

gement by Exception) sekä antaa mennä –johtaminen (Laissez-Faire Leadership). Transaktio-

naalisen johtamisen metodi perustuu palkitsemiseen. Johtaja määrää suoritettavat tehtävät ja 

lupaa palkkion tyydyttävästi hoidetusta työstä. Palkkiot ovat konkreettisia alhaisen asteen 

tarpeen tyydyttäviä ulkoisia kannusteita kuten palkka ja status. Johtaja siis palkitsee tai ran-

kaisee alaista suoritetun työn mukaan. Koska johtaja on kuitenkin rehellinen, oikeudenmukai-

nen, tasapuolinen ja pysyy sovituissa toimintamalleissa, on tämä johtamistapa todettu usein 

tehokkaaksi menetelmäksi. Se toimii erityisesti silloin, kun tehtäväksianto on selkeä ja sillä on 

tarkkaan määritelty aikataulu. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 3 – 4;6; vrt. Kinnunen 2003, 

26.) 

 

Management by exception -menetelmää ei sitä vastoin pidetä erityisen tehokkaana. Mene-

telmä perustuu tarkkailuun ja se voi olla joko aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa menetel-

mässä johtaja tarkkailee alaisen työtä ja tekee korjauksia, jos työ poikkeaa standardeista. Pas-

siivisessa vaiheessa johtaja korjaa virheen vasta sen tapahduttua. Työ tehdään tiukasti sään-

töjen noudattaen. Antaa mennä -johtaminen taas tarkoittaa johtajuuden ja siihen liittyvien 

vastuiden ja ongelmien välttelyä. Transaktuaalisen johtamisen toimintatavat ovat toisinaan 

paikallaan Laissez-Faire -toimintaa lukuun ottamatta. Bassin ja Avolion (2002) mukaan 

kaikki transformationaalisen johtajuuden neljä elementtiä ovat kuitenkin tehokkaampia kuin 

transaktionaalinen johtaminen. (Bass & Avolio 2002, 3 – 4,6; vrt. Kinnunen 2003, 27.) 
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Transformationaalinen johtaja käyttää motivoinnin ja voimaannuttamisen keinoja, kun taas 

transaktuaalinen johtaja käyttää keppi ja porkkana -menetelmää (Bass 1997). Bass ja Avolio 

(2002) uskovat, että transformationaalinen johtamiskäytäntö johtaa transaktionaalista johta-

mistapaa useammin tehokkuuden kasvuun, sitoutumisasteen nousuun ja työtyytyväisyyden 

paranemiseen johdettavien keskuudessa. (Bass & Avolio 2002, 1.) 

 

Manning (2002) on tutkinut transformationaalisen johtamisen ja sukupuolen välisiä eroja. 

Manningin mukaan aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että joissakin tapauksissa miehet 

käyttivät naisia useammin transaktuaalista johtamistapaa. Manningin oman tutkimuksen poh-

jalta voidaan kuitenkin todeta, että merkittäviä sukupuolten välisiä johtamistapaeroja ei löyty-

nyt. (Manning 2002, 208.) 

 

Transformationaalisen johtamisen tehokkuudesta huolimatta Bass ja Avolio (2002) muistutta-

vat sen lieveilmiöstä, niin kutsutusta pseudotransformationaalisesta johtamisesta. Pseudo-

transformationaalinen johtaja saattaa ilmaista itseään transformationaalisen johtajan tavoin, 

mutta erot tulevat esiin arvo- ja moraaliongelmien kautta. Pseudotransformationaalinen joh-

taja keskittyy henkilökohtaisen edun tavoitteluun, jolloin käyttäytyminen perustuu usein ma-

nipulointiin, rankaisemiseen, dominointiin ja uhkailuun sekä hyväksikäyttöön. Tällaiseen 

toimintaan sisältyy myös lunastamattomat lupaukset, virheiden tekeminen ja sääntöjen rikko-

minen. Tyypillisesti pseudotransformationaaliset johtajat kuten Adolf Hitler tai Joseph Stalin 

ovat luonteeltaan narsisteja ja itsekeskeisiä. (Bass 1997; Bass & Avolio 2002, 8 – 9; Kinnu-

nen 2003, 27.) 

 

 

5.4.3 Transformationaalinen oppiminen 
 

Transformationaalisen johtamisprosessin onnistumisen edellytys on esimiehen ja alaisten uu-

distava oppimiskyky. Koska transformationaalinen johtamistapa perustuu ajatukseen vuoro-

vaikutteisuudesta, vaaditaan esimiehen lisäksi myös alaiselta panosta tähän prosessiin. Mezi-

row (2000) puhuu transformaatioprosessista eli uudistavan oppimisen prosessista, jossa ta-

pahtuu ihmisen persoonalliseen muutokseen johtavaa oppimista (Mezirow 2000, 3 – 5). Or-

ganisaation oppimista, joka johtaa muutokseen, on havaittu tapahtuvan erilaisilla ulottuvuuk-
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silla tai tasoilla. Tyypillisiä tasoja ovat esimerkiksi pinnallinen ja syvällinen oppiminen. (Vii-

tala 2003, 90.) Seuraavassa esitellään muutamia organisaation transformationaaliseen oppimi-

seen liittyviä teoreettisia malleja ja niiden eriasteisia tasoja.  

 

Oppiminen voi olla uskomusten ja asenteiden muuttumista tai se voi olla kokonaisen per-

spektiivin muuttumista, mutta vasta merkitysperspektiivin muuttuessa voidaan puhua uudista-

vasta oppimisesta. Uudistava oppiminen perustuu kriittiselle reflektiolle, joka viittaa laadulli-

seen uuden näkökulman löytämiseen tai tietoisuuden avartumiseen. Pelkkä itsereflektio ei 

kuitenkaan riitä vaan oppijan on käytävä dialogia (diskurssia) toisten ihmisten kanssa, sillä 

kukaan ei voi saavuttaa yksin objektiivista käsitystä. Kriittisen reflektion ja diskurssin jälkeen 

tulee toiminta. Uudistavan oppimisen prosessi perustuu elämänkokemukseen, sillä jokaisella 

ihmisellä on tarve ymmärtää kokemuksiaan ja saada mielekkyyttä elämässään tapahtuviin 

asioihin. (Ruohotie 2002, 160, 184 – 189; Mezirow 2002, 5 – 12.) 

 

Transformationaalinen oppimisprosessi edellyttää Mezirowin (2000) mukaan tunneälyä eli 

kykyä tiedostaa ja tunnistaa sekä omat että toisen tunteet sekä kykyä motivoida itseä. Uudis-

tavan oppimisen idea perustuu siihen, miten yksilö oppii keskustelemaan ja toimimaan omien 

arvojensa, uskomustensa ja tunteidensa mukaisesti ja välttämään toisten kyseenalaistamatto-

man jäljittelemisen. Näin yksilö kykenee vastuulliseen ja johdonmukaiseen päätöksentekoon. 

Mikäli yksilö ei kykene ymmärtämään työssään tai työyhteisössään tapahtuvia muutoksia, 

turvautuu hän yleensä esimiehen selityksiin tai kieltäytyy hyväksymästä asiaa ollenkaan. 

(Mezirow 2000, 3, 8 – 11.) 

 

Mentkowski (2000) taas kuvaa transformationaalista oppimista ammatillista, yksilöllistä kas-

vua edistävien oppimissyklien avulla. Transformationaalinen oppimisprosessi alkaa, kun op-

pija yhdistää abstraktisen ajattelun ja suoritustavoitteet. Ensimmäisen oppimissyklin vai-

heessa oppija oppii soveltamaan metakognitiivisia strategioita. Ruohotien (2003) mukaan 

ajattelun ja toiminnan yhteistyöllä oppija saa mielikuvan siitä, mitä hän osaa ja kuinka sovel-

taa osaamistaan. Siirryttäessä syklin toiseen vaiheeseen oppija saa käsityksen siitä, mitä hän 

osaa tehdä eri ympäristöissä ja miten hän voi parantaa suoritustaan. Mentkowski puhuu it-

searviointiin perustuvasta roolisuorituksesta. Kolmannessa vaiheessa oppija sitoutuu erilaisiin 

näkökulmiin ja aktiviteetteihin. Itsereflektion ja kehittämishalun ansiosta oppija ymmärtää, 

kuka hän on ja millaiseksi hänen pitäisi tulla. (Mentkowski 2000; Ruohotie 2003, 72 – 75.)  
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Beairsto ja Ruohotie (2003) kuvaavat transformationaalisen oppimisen prosessia kolmivaihei-

sesti (kuvio 11) oppimisen silmukoiden avulla. Tämän oppimisen malli pohjautuu Argyriksen 

yksi- ja kaksisilmukkaisen oppimisen käsitteisiin. Argyriksen (1999) mukaan oppiminen ta-

pahtuu yksisilmukkaisella tasolla, kun aikomus ja tulos toteutuvat tai kun tehdyn virheen 

korjaaminen tapahtuu kyseenalaistamatta sitä (Argyris 1999, 67 - 68). Yksisilmukkainen op-

piminen kuvaa sosiaalisen ajattelun ja taitojen kehittymistä, jolloin tapahtuu lähinnä informa-

tiivista oppimista ja toiminnan muutosta vallitsevan tiedonrakenteen puitteissa. Yksilöllä on 

kompetenssia oppimiseen, mutta ei voimaantumiseen. (Beairsto & Ruohotie 2003, 132 – 134; 

Viitala 2003, 91.) Tällä tasolla organisaatio jatkaa vallitsevan toimintapolitiikan noudatta-

mista parantaen kuitenkin organisaation kapasiteettia saavuttaa tavoitteensa (Viitala 2003, 

91). Organisaation toiminta perustuu pääasiassa yksisilmukkaiseen oppimiseen. Tämän tason 

oppiminen auttaa yleensä organisaation jäseniä tekemään rutiininomaiset työt ja selviytymään 

jokapäiväisistä työtehtävistä. (Argyris 1999, 69.)  

 

Kaksisilmukkaista oppimista tapahtuu, kun virheen huomaamisen jälkeen harkitaan tärkeim-

pien muuttujien vaihtamista ennen korjaavaa toimenpidettä. Kaksisilmukkaisen oppimisen voi 

aiheuttaa esimerkiksi ympäristötekijän aiheuttama kriisi. Tällä tasolla oppiminen on transfor-

mationaalista ja sen tulokset vaikuttavat toiminnan perusteisiin ja toimintastrategioihin sekä 

vallitsevien tietorakenteiden muuttumiseen. Kaksi- ja kolmisilmukkaisen oppimisen tasoilla 

organisaation jäsenet osallistuvat oppimiseen, jolloin tapahtuu myös psykologista voimaan-

tumista. Kaksi- ja kolmisilmukkaisen oppimisen vaiheessa organisaation jäsenet eivät enää 

reagoi passiivisesti johdon aloitteisiin, vaan osallistuvat aktiivisesti toimintaan. Kolmisilmuk-

kainen oppiminen perustuu oppijassa tapahtuvaan syvälliseen oppimiseen ja muutokseen. 

Tällöin organisaation jäsenet alkavat kehittää uusia prosesseja ja menetelmiä ja luoda men-

taalisia malleja, joilla on vaikutusta niin toiminnan viitekehyksiin kuin organisaation ja toi-

mijoiden identiteettiinkin. (Argyris 1999, 67 – 68; Ruohotie 2001, 7; Beairsto & Ruohotie 

2003, 132 – 134; Viitala 2003, 91.)  
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Kuvio 11. Transformationaalinen oppiminen (Argyris 1999, 68; Ruohotie 2001, 8; Beairsto & 

Ruohotie 2003, 134).  

 

Myös Nonaka ja Takeuchi (1995) viittaavat kahdenlaiseen oppimiseen, joiden tarkoitus on 

toisaalta lisätä osaamista ja ratkaista ongelmia ja toisaalta tuottaa edellytyksiä uusien para-

digmojen, mallien ja näkökulmien luomiseksi. Tämä on edellytys organisatoriselle uuden tie-

don luomiselle ja ehto sille totuudelle, että oikeita vastauksia ei enää ole olemassa. (Nonaka & 

Takeuchi 1995, 44 – 46.)  

 

Beairsto ja Ruohotie (2003) toteavat, että esimiehen, joka ei itse ole saavuttanut psykologisen 

voimaantumisen vaihetta tai edennyt oppimisprosessissaan ensimmäistä silmukkaa pidem-

mälle, on vaikeuksia tukea alaisia muutoksessa ja kannustaa transformationaaliseen oppimi-

seen ja sitä kautta voimaantumisprosessiin. Tällaiset henkilöt ovat usein riskejä voimaantu-

misprosessissa. Beairsto ja Ruohotie (2003) toteavatkin, että transformationaalinen oppiminen 

ei ole pelkästään pitkälle kehittynyttä ja konstruktivistista oppimista, vaan myös johtajuutta. 

(Beairsto & Ruohotie 2003, 133 – 136.) 
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5.5 Johtaminen sosiaalisena prosessina 
 

Jokaisen ihmisen tavoitteena on onnistua työssään ja saavuttaa työnsä ja organisaationsa kan-

nalta merkittäviä tuloksia. Ihmiset kuitenkin tulkitsevat tilanteet eri tavalla ja esimerkiksi esi-

miehen ja alaisen näkökulmat saattavat poiketa toisistaan suurestikin. Työn tuloksen onnistu-

minen vaatii keskustelua työhön liittyvistä päämääristä ja tavoitteista ja niistä kriteereistä, 

joilla onnistumista mitataan. Esimiehen, joka pyrkii hyödyntämään työntekijän osaamista 

täysimääräisesti, on harjaannuttava herkäksi vuorovaikuttajaksi ja toisten näkökulmien ha-

vaitsijaksi. (Juuti & Vuorela 2002, 19 – 20.) Johtaminen onkin sosiaalista toimintaa, joka ta-

pahtuu aina yhdessä muiden kanssa (Nikander 2004, 32). 

 

Ruohotien (2002, 283) mukaan johtaminen on sosiaalinen prosessi, jonka avulla johtaja voi 

huomioida yksilöllisen identiteetin ja sitä kautta rakentaa johtamismekanismeja. Työkeskei-

sen ja hierarkkisen ajattelun sijaan johtamistoimintoja ohjaakin vuorovaikutusta korostava ja 

ihmiskeskeinen ajattelu. Johtamiseen kohdistuvia vaatimuksia ei siis voi korvata pelkästään 

työntekijöihin, työtehtäviin ja organisaatioon liittyvien järjestelyiden avulla, vaan esimiesten 

on vastattava moniin haasteisiin, jotka vaikuttavat työsuoritukseen epäsuorasti. Näitä ovat 

muun muassa ammatti-identiteetin kehittäminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen. Esi-

miesten on tuettava alaisiaan niin kognitiivisissa, affektiivisissa kuin dynaamisissakin proses-

seissa. (Lord & Smith 1999, 193; Nikander 2003, 46 – 48; Ruohotie 2002, 283 – 287.)  

 

Johtaminen voidaan ymmärtää kognitiivisten, affektiivisten ja sosiaalisten prosessien jatku-

vana, psykologisena sarjana Lordin ja Smithin (1999) teoreettisen mallin mukaisesti (kuvio 

12). Tällöin johtajuutta tarkastellaan jatkuvana, esimiesten ja alaisten välisenä sosiaalisena 

vuorovaikutuksena, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Esimies ja alainen toimi-

vat dyadisessa suhteessa. (Lord & Smith 1999, 196 – 198; Ruohotie 2002, 283.)  
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Kuvio 12. Johtamisen sosiaalinen prosessi (Lord & Smith 1999, 196; vrt. Ruohotie 2002, 

284). 

 

Lord ja Smith (1999) pyrkivät vastaamaan johtamismallillaan kahteen tulevaisuuden johta-

juuteen liittyvään kysymykseen; Mitä johtajan tulisi tehdä, jotta alaisten työsuoritukset olisi-

vat entistä tehokkaampia? Kuinka saada alaiset hyväksymään johtamiskulttuuri, jossa johta-

mistyyli ei ole liian suoraa ja itsevarmaa? Vastauksena Lord ja Smith pitävät esimiehen kykyä 

oppia ymmärtämään ja tunnistamaan alaisten kognitiivis-affektiivis-sosiaaliset prosessit. Ih-

misten ja työtehtävien erilaistumiseen liittyvä sosiaalinen käyttäytyminen voidaan selittää 

kognitiivisilla ja affektiivisilla prosesseilla. Kognitiiviset ja sosiaaliset elementit reflektoituvat 

sosiaalisissa prosesseissa ja nämä tekijät vaikuttavat organisaation tulokseen ja yksilön työ-

suoritukseen. Johtaminen on siis jatkuva psykologinen prosessi, ei niinkään eriytetty itsenäi-

nen kokonaisuus. (Lord & Smith 1999, 196, 206.) 

 

 

5.5.1 Kognitiiviset tekijät ja niihin liittyvät haasteet 
 

Yksilön työsuoritusta rajoittaa usein enemmän usko itseen ja omiin kykyihin kuin todelliset 

kyvyt tai niiden puute (Lord & Smith 1999, 207). Johtamisen sosiaalisessa prosessissa Lord ja 
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Smith (1999) ovatkin nostaneet tärkeimmiksi kognitiivisiksi tekijöiksi minäkäsityksen ja mi-

näidentiteetin, taitojen kehittymisen sekä erilaisuuden.  

 

Kognitiiviset rakenteet auttavat ihmistä tiedostamaan, jäsentämään ja saamaan tietoa jostakin 

kohteesta. Kognitiiviseen alueeseen sisältyy yksilön tiedot ja uskomukset toisista sekä se, 

mitä hän ajattelee heistä. Tätä prosessia luonnehtivia käsitteitä ovat havaitseminen, tunnista-

minen, ymmärtäminen, ajattelu, järkeily ja päättely. (Aho & Laine 1997, 80; Ruohotie 2002, 

75.) 

 

Ihmisen persoonallisuus tarkoittaa yksilöstä muodostettua kokonaiskuvaa, jonka ydin on hä-

nen minänsä. Se, mitä muut näkevät ja kokevat minusta, on persoonallisuus, mutta se, mitä 

itse näen ja koen, on minä. Minäkäsitys on useimmiten eri asia kuin minä, sillä minä sisältää 

tiedostamattomia ja torjuttuja alueita. Minäkäsitys taas on ihmisen itsensä tiedostama koko-

naisnäkemys itsestään. (Aho & Laine 1997, 17 – 18.) 

 

Minäkäsitys voidaan katsoa vain kognitiiviseksi ominaisuudeksi, jolloin siihen sisältyy ihmi-

sen tiedot itsestä. Useimmiten kuitenkin minäkäsitykseen liitetään myös affektiivinen aspekti 

eli arvioiva suhtautuminen itseen. Minäkäsityksen affektiivinen alue, itsensä arvostaminen, ei 

ole kuitenkaan yhtä keskeinen kuin kognitiivinen alue eli itsensä tuntemus. (Aho & Laine 

1997, 18 – 19.) 

 

Minäkäsityksessä erotetaan yleensä kolme dimensiota: reaaliminäkäsitys, ihanneminäkäsitys 

ja normatiivinen minäkäsitys. Ensin mainittu on todellinen, tiedostettu käsitys siitä, minkälai-

nen minä olen. Ihanneminäkäsitys kertoo, minkälainen minä haluaisin olla ja normatiivinen 

minäkäsitys selittää, minkälaisena minun mielestäni muut ihmiset minua pitävät tai haluavat 

minun olevan. (Aho & Laine 1997, 19.) Minäidentiteetti voidaan jakaa myös persoonalliseen 

ja sosiaaliseen identiteettiin. Persoonallinen identiteetti kuvaa sitä, miten yksilö määrittelee 

itsensä suhteessa toisiin ihmisiin havaitsemiensa yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien pohjalta. 

Sosiaalisessa identiteetissä yksilö määrittelee itsensä ollessaan vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa tai toimiessaan sosiaalisen ryhmän jäsenenä. Tällöin puhutaan ihmissuhteisiin 

perustuvasta identiteetistä ja kollektiivisesta identiteetistä. (Ruohotie 2002, 284 – 285.) 

 

Minäkäsitykset ovat minäidentiteetteihin liittyviä kognitiivisia rakenteita, jolloin minäkäsitys 

tarkoittaa jatkuvaa itsensä käsitteellistämistä suhteessa roolivaatimuksiin ja omaan kyvyk-
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kyyteen. Ihmisellä on useita identiteettejä, mutta ne eivät yleensä aktivoidu samaan aikaan. 

Identiteetti vaikuttaa yksilön käytökseen, motivaatioon, uskomuksiin ja odotuksiin tulevasta. 

(Lord & Smith 1999, 207 – 208; Ruohotie 2002, 284.) 

 

Identiteetin ja työtehtävien yhdistämisellä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurauksia. 

Lyhyellä aikavälillä tuloksena tapahtuu työtyytyväisyyden kasvua ja itsetunnon kohoamista. 

Pitkän aikavälin onnistuneessa tuloksessa tulee huomioida myös yksilön tulevaisuuden toiveet 

ja suunnitelmat. (Lord & Smith 1999, 209.)  

 

Onnistuakseen sosiaalinen prosessi vaatii myös esimieheltä itsetuntemuksen ja minäkäsityk-

sen sisäistämistä sekä oman johtajuuden tiedostamista. Itsensä tuntemisen kautta johtaja ky-

kenee tunnistamaan myös alaisiaan. Johtajan tulee olla tietoinen myös siitä, että useimmat 

työtehtävät ovat sekä affektiivisia että kognitiivisia asioita ja niillä on vaikutusta sekä identi-

teettiin että taitojen kehittymiseen. (Lord & Smith 1999, 210; Nikander 2003, 48, 50.) 

 

Suuri osa oppimisesta tapahtuu samanaikaisesti työsuorituksen kanssa. Tehokas työsuoritus ja 

jatkuva oppiminen aiheuttavat toisinaan myös ristiriitatilanteita. Esimiehen tuleekin antaa 

työntekijälle mahdollisuus kokemuksiin ja virheistä oppimiseen. Esimiehen tehtävänä on 

luoda työtilanteita, joissa on mahdollista tehdä työtä ja samalla oppia. (Ruohotie 2002, 286; 

Lord & Smith 1999, 209.)  

 

Kolmas sosiaalisen johtamisprosessin keskeinen kognitiivinen tekijä on erilaisuus. Tehok-

kaalta johtajalta odotetaan erilaisuuden ymmärtämistä ja sopeutumista sen tuomiin vaikutuk-

siin. Tämä edellyttää johtajalta kognitiivista kompleksisuuden hallintaa ja kykyä tarkkailla 

itseä. (Lord & Smith 1999, 198.)   

 

Johtajan tehtävänä on parantaa työsuorituksia helpottamalla erilaisilla taustoilla työskentele-

vien ihmisten keskinäisiä komminkointimahdollisuuksia ja luomalla yhteisymmärrystä ryh-

män kesken. Tästä tehtävästä suoriutumista helpottaa perehtyminen sosialisaatioprosessiin ja 

organisaatiokulttuuriin. Yksilöiden erilaiset demografiset ja kulttuuriset taustat voivat olla 

myös ryhmälle suunnattuja resursseja. (Lord & Smith 1999, 211; Ruohotie 2002, 286.) 

 

Erilaisuuden lisääntyessä organisaatiossa, sosiaalinen identiteetti ryhmissä kasvaa ja saman-

taustaiset ihmiset hakeutuvat samoihin työtilanteisiin. Tämä johtaa oman ryhmän (in-group) 
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negatiivisiin ennakkoluuloihin suhteessa muihin ryhmiin (out-group). Tämä piirre voidaan 

kääntää myös organisaation eduksi, mikäli ennakkoluulot kohdistuvat toiseen organisaatioon. 

Tällöin omassa organisaatiossa kasvaa terve kilpailuhenki. (Lord & Smith 1999, 211 – 212.) 

 

 

5.5.2 Affektiiviset tekijät ja niihin liittyvät haasteet 

 

Affektiivinen alue koostuu yksilön tunnereaktioista tiettyä objektia tai ideaa kohtaan. Affek-

tiivisilla rakenteilla ja tekijöillä tarkoitetaan tunteita ja emootioita, mielialaa ja temperament-

tia. Tunteet ovat yksilölle itselleen usein melko tiedostamattomia, perustelemattomia, jopa 

irrationaalisia. Tunnemaailman selvittäminen on vaikeaa, koska se edustaa hyvin yksilöllistä, 

subjektiivista ilmiötä ihmisessä. Tunteet ovat aina voimakkaasti läsnä, kun on kysymys kah-

den ihmisen vuorovaikutussuhteesta ja siihen liittyvistä tulkinnoista. Työyhteisön tunnemaa-

ilma koostuu monenlaisista odotuksista, tavoitteista ja ristiriitaisistakin tunteista. (Aho & 

Laine 1997, 80, 109; Ruohotie 2002, 75; Nikander 2003, 54.) 

 

Lord ja Smith (1999) ovat nostaneet työsuorituksen ja johtajuuden näkökulmasta kolmeksi 

tärkeimmäksi affektiiviseksi tekijäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, samaistumisen sekä 

affektien vääristävän vaikutuksen suoritusarviointiin. (Lord & Smith 1999, 214.) On hyvä 

muistaa kuitenkin, että kognitiivinen ja affektiivinen kehitys eivät ole erillisiä, vaan parallee-

lisia. Persoonallisuuden muiden alueiden kehitys on yleisesti riippuvainen kognitiivisesta ke-

hityksestä. (Aho & Laine 1997, 109.) 

 

Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella on runsaasti vaikutuksia organisaation tulokseen. Sosi-

aalinen oikeudenmukaisuus liittyy yleensä resurssien ja kannusteiden jakoon tai menettelyta-

poihin. Resursseja ja kannusteiden jakamista koskeva (distributiivinen) oikeudenmukaisuus 

on kertaluonteista. Menettelytapoihin liittyvä proseduaalinen oikeudenmukaisuus taas on vai-

kutuksiltaan pitkäkestoinen ja tärkeä auktoriteetti- ja legitimiteettisuhteiden vakiinnuttami-

sessa. Ihmiset ovat herkkiä proseduaaliselle oikeudenmukaisuudelle, koska se symbolisoi 

yksilön arvoa omassa ryhmässä ja vaikuttaa näin myös identiteettiin. Esimiehet voivat var-

mistua sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta luottamuksen, asemaan liittyvän arvostuksen ja 

kunnioituksen sekä rehellisen asenteen eli neutraalisuuden avulla. (Ruohotie 2002, 288; Lord 

& Smith 1999, 215.) 
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Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu, kun organisaatioiden keskeisiksi piir-

teiksi nousevat erilaisuus, vaikeasti kuvattavat työtehtävät, väliaikaisuus, jatkuvat muutokset, 

monikansalliset työpaikat ja muuttuvat korvauskäytänteet. (Lord & Smith 1999, 215.) Alaisen 

kannalta on tärkeää, miten oikeudenmukaiseksi hän tulkitsee esimiehen toiminnan (Nikander 

2003, 58). 

 

Esimiesten tehtävä on myös työyhteisön jäsenten kollektiivisen identiteetin eli samaistumisen 

kehittäminen. Sosiaalinen identiteetti perustuu sekä yhtäläisyyksiin että eroihin, joita yksilö 

havaitsee suhteessa eri ryhmiin tai sosiaalisiin luokituksiin. Esimiehen toiminta (kuten yh-

teistoiminta, dialogi ja empatia) vaikuttaa monella tapaa alaisten sosiaaliseen identiteettiin. 

(Ruohotie 2002, 288 – 289; Lord & Smith 1999, 216.) 

 

Myös johtajien persoonalla on vaikutusta alaisten yksilöllisen ja sosiaalisen identiteetin muo-

dostumiseen. Samaistumisen puute saattaa olla syy organisaation heikkoihin tuloksiin, työ-

yhteisön vähäiseen kommunikointiin tai esimiehen ja alaisen heikkoon vuorovaikutussuhtee-

seen (leader-member -exchange). Samaistumisen ongelma voi johtua esimerkiksi siitä, että 

johtaja tulee eri kulttuurista kuin alaiset tai koko organisaatio. (Lord & Smith 1999, 217.)  

 

Ruohotie ja Honka (2002) kiinnittävät erityistä huomiota affektien vääristävään vaikutukseen 

suoritusarvioinnissa. Palautteen hyväksyminen riippuu alaisten ja esimiehen tulkintojen mah-

dollisesta erilaisuudesta ja palautteen sävystä. (Ruohotie & Honka 2002, 74.) Affektit saatta-

vat vääristää tai olla jopa työsuorituksen arvioinnin korvike, sillä esimiehen tunteenomaiset 

reaktiot alaista kohtaan ohjaavat esimiehen arvioita alaisen työsuorituksista. Sosiaalisessa 

havainnossa on aina merkittävä affektiivinen elementti mukana. (Lord & Smith 1999, 218; 

Ruohotie 2002, 289.) 

 

 

5.5.3 Sosiaaliset prosessit 

 

Kognitiiviset ja affektiiviset rakenteet yhdistyvät esimiehen ja alaisen välisessä dynaamisessa 

suhteessa eli sosiaalisessa prosessissa. Siitä voidaan erottaa implisiittiset ja eksplisiittiset pro-

sessit. Implisiittiset prosessit ovat avainasemassa, koska ne eivät keskeydy tai häiriinny työ-
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tehtävien aiheuttaman kognitiivisen kuormituksenkaan ansiosta ja siksi ne ovat erityisen tär-

keitä työtilanteissa. Ihminen toimii tällöin intuition varassa, vaistonvaraisesti. (Lord & Smith 

1999, 219; Ruohotie 2002, 290.) 

 

Eksplisiittiset prosessit ovat tietoisesti säädeltyjä. Niitä kuvastavat erityisesti organisaation 

viralliset toimintatavat ja kehittämistavoitteet. Eksplisiittiset sosiaaliset prosessit ovat parem-

min tiedostettuja ja helpommin muistettavissa. Siksi ne myös usein ylikorostuvat ja sävyttävät 

työyhteisön jäsenten käsitystä sosiaalisista prosesseista. (Lord & Smith 1999, 220; Ruohotie 

2002, 289 – 290.) 

 

Useimmat kognitiiviset ja affektiiviset tekijät ovat suorassa suhteessa sosiaalisiin prosesseihin 

ja niiden kautta organisaation tuotoksiin sekä yksilön suorituksiin (Lord & Smith 1999, 196, 

219). Esimiehen tehtävä on hallita ja ohjata sosiaalisia havaintoja työyhteisössä (Ruohotie 

2002, 289 – 290). 

 

Lordin ja Smithin (1999) mukaan implisiittiset ja eksplisiittiset prosessit ovat ajallisesti sidok-

sissa toisiinsa ja muodostavat dynaamisen prosessin. Johtamisen näkökulmasta prosessista 

voidaan erottaa lyhyt- ja pitkäkestoiset vaikutukset. Suora, tehtäväorientoitunut johtamistapa 

saa aikaan yleensä lyhytkestoista vaikutusta. Lyhytkestoisia vaikutuksia on helppo arvioida, 

vaikka tulokset näkyvät yleensä vasta pitkällä aikavälillä. Ruohotie (2002) toteaakin, että 

”pitkäaikaisvaikutukset tulevat näkyviin vasta, kun lyhytkestoiset vaikutukset kasautuvat ja 

muuttavat kognitiivisia rakenteita ja skeemoja”. (Lord & Smith 1999, 221; Ruohotie 2002, 

291.) 

 

 

5.5.4 Johtamisen ja organisaation tuotokset 
 

Johtamisen sosiaalisen prosessin malli kulminoituu tuotoksiin. Kognitiivisilla ja affektiivisilla 

rakenteilla on sosiaalisen prosessin kautta epäsuorasti vaikutusta organisaation tuotoksiin. 

Koko prosessi näyttäytyy työyhteisössä onnistuneina tehtäviin, asenteisiin ja sosiaalisiin tuo-

toksiin liittyvinä toteutumina. Nikander (2003) toteaakin, että johtamisen ”tuotokset kuvaavat 

työyhteisön jäsenten tyytyväisyyttä ja odotusten täyttymistä.” Esimiehilläkin on ratkaiseva 

sekä suora että epäsuora vaikutus alaisten työsuoritukseen. Esimies on myös henkilö, joka 
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auttaa määrittelemään mikä on tehokasta työtä ja mikä ei ole. (Lord & Smith 1999, 192, 222; 

Nikander 2003, 49, 60). 

 

Johtamisen ja organisaation tuotokset voidaan jakaa työhön ja tehtäviin sidottuihin tuotoksiin, 

asenteellisiin tuotoksiin ja sosiaalisiin tuotoksiin. Esimies edistää myös omalla toiminnallaan 

työhön liittyviä tuotoksia. Antamalla palautetta, kehittämällä työtaitoja ja lisäämällä motivaa-

tiota, esimies vaikuttaa alaisten työsuorituksiin. (Lord & Smith 1999, 222; Ruohotie 2002, 

291 – 292; Nikander 2003, 56.) Ruohotie (2002) muistuttaa, että esimiehen on kiinnitettävä 

työsuorituksen lisäksi huomiota myös kontekstuaaliseen suoritukseen, jolla turvataan organi-

saatioiden nopeasti muuttuvaa teknistä ydintä. Kontekstuaalinen suoritus edistää sosiaalisen ja 

organisatorisen verkoston toimivuutta ja psykologista ilmapiiriä ja tukee siten teknisen ytimen 

toimintaa. Kontekstuaalinen suoritus sisältää muun muassa seuraavia asioita: toisten auttami-

nen, sääntöjen noudattaminen, organisaation tavoitteiden tukeminen, yritteliäisyys ja jousta-

vuus. (Ruohotie 2002, 291 – 292.) 

 

Asennetason tuotokset ovat sidoksissa työsuoritukseen. Esimiehen toiminnalla on vaikutuksia 

asennetason tuotoksiin kuten työtyytyväisyyteen ja organisaatiosidonnaisuuteen. Esimies voi 

epäsuorasti muuttaa jopa alaisen arvoja organisaation arvoja paremmin vastaavaksi. Vaikutus 

voi ulottua minäidentiteettiin, jolloin alainen samaistuu entistä paremmin organisaatioon ja 

toimii näin ollen tehokkaammin. (Lord & Smith 1999, 224; Ruohotie 2002, 292 – 293.) 

 

Tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän myös tietyt sosiaaliset tuotokset. Esimiehet voivat 

suunnata työyhteisön jäsenten sosiaalisia ja työhön liittyviä prosesseja ja siten ohjata heidän 

minätulkintojaan. Sosiaaliset tuotokset liittyvätkin itsenäisesti työskentelevien alaisten per-

soonallisen minänsä käytön aktivoimiseen. (Lord & Smith 1999, 225; Ruohotie 2002, 293.) 

Ryhmätilanteissa taas kollektiivinen minä, joka edistää ryhmään samaistumista ja ryhmän 

suoritusta, on toivotuin. Tällöin esimiehen tulee huolehtia erityisesti sosiaalisesta oikeuden-

mukaisuudesta. (Ruohotie 2002, 293.) 
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5.5.5 Alaisten työsuoritusta ja työntuloksia selittävät tekijät 
 

Työelämän jatkuva muutos vaatii työntekijältä joustavuutta, sopeutumista ja kykyä suorittaa 

työtehtäviä uusilla tavoilla ja keinoilla. Frimanin (2004) mukaan muutosten tarkoitus ja pää-

määrät jäävät kuitenkin usein epäselväksi. (Lämsä 2004, 111.) Lord ja Smith (1999) toteavat-

kin, että työsuorituksen määrittely on tärkeää, mutta myös entistä vaikeampaa. Erilaisuuden 

lisääntyminen ja työyhteisön jäsenten heterogeenisyys vaikuttavat siihen, että yhteisiä työsuo-

ritukseen liittyviä standardeja on vaikea määritellä. Erilaisuuden lisääntymisen myötä myös 

johtajuuteen liittyvät odotukset kasvavat. Johtajan on siis yhä haasteellisempaa, mutta entistä 

tärkeämpää määritellä työsuorituksen kriteerit. Tehokas työntekijä voi myös ylittää helposti 

kykynsä ja tavoitteensa, jos hän on motivoitunut. (Lord & Smith 1999, 192, 198.)  

 

Sosiaalisen prosessin johtamismallissa on osoitettu edellisissä kappaleissa, että sekä kognitii-

viset, affektiiviset että sosiaaliset prosessit vaikuttavat työsuoritukseen ja työntuloksiin. Asiaa 

voidaan tarkastella myös tietojen, taitojen ja motivaation näkökulmasta. Campbellin tutkija-

ryhmä (1993) jäsentää työsuoritusta määräävät tekijät kolmeen ryhmään: 1) deklaratiivinen 

tietämys, 2) proseduaalinen valmius, 3) motivaatio. (Ruohotie 2004b, 7.)  

 

Deklaratiivinen tietämys sisältää faktat, periaatteet, tavoitteet ja itsetuntemuksen. Proseduaa-

linen valmius taas viittaa kognitiivisiin, psykomotorisiin taidot ja fyysisiin taitoihin sekä itse-

hallintataitoihin ja ihmissuhdetaitoihin. Motivaatio kuvastaa suuntaa, vireyttä ja kestävyyttä. 

Williamsin (2002) mukaan nämä tekijät yhdessä [SK = f(Tiedot x Taidot x Motivaatio)] muo-

dostavat työsuorituksen. (Ruohotie 2004b, 7.) 

 

Ruohotien (2004b) mukaan yksilöllisten attribuuttien luokittelu on kuitenkin ongelmallista ja 

käsitteitä on vaikea pitää erillään. Lisäksi erilaiset tilannetekijät rajoittavat tai päinvastaisesti 

edistävät yksilön toimintaa. Esimerkiksi työympäristöön liittyvät asiat kuten välineet, työka-

verit, säännöt, palkkaus jne. voivat vaikuttaa työsuoritukseen joko negatiivisesti tai positiivi-

sesti. Toisaalta viime kädessä työsuoritus riippuu aina työntekijän tiedoista, taidoista ja moti-

vaatiosta. (Ruohotie 2004b, 7.) 
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5.6 Voimaantunut työyhteisö johtamisen tavoitteena  

 

5.6.1 Empowerment käsitteenä 

 

Empowerment- eli voimaantumis-orientaatio muodostaa joustavan tietorakennelman, joka 

koostuu erilaisista empowerment- ja motivaatioteorioista sekä johtamisen, oppimisen, sitou-

tumisen, arvo-, stressi-, hyvinvointi-, organisaatio- ja kulttuurin muodostumisen teorioista 

(Siitonen & Robinson 2001, 65 – 66). Empowerment-käsitteeseen onkin perehdytty niin kas-

vatustieteessä, yhteisöpsykologiassa, sosiologiassa, hoitotieteissä kuin kauppatieteissäkin 

(Siitonen 1999, 82). 

 

Empowerment-sana taipuu suomenkieleen varsin kankeasti. Tutkijoiden tulkintoja ovat mm. 

valtuuttaminen, inhimillisten voimavarojen vapauttaminen, voimaantuminen, voimaannutta-

minen, valtaistuminen ja valtaistaminen. Siitonen (1999, 83) määrittelee englanninkielisen 

empowerment -termin synonyymiksi sisäisen voimantunteen ja voimaantumisen. Thomas ja 

Velthouse (1990, 666) käyttävät käsitettä psykologinen voimaantuminen (cognitive model of 

empowerment), joka tarkoittaa sisäistä motivaatiota. Herrenkohlin, Judsonin ja Heffnerin 

(1999) mukaan voimaantunut ihminen toimii proaktiivisesti ja itsenäisesti auttaen organisaa-

tiota saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Empowerment-käsitteen tekee kuitenkin ongel-

malliseksi se, ettei sillä ole selkeää toiminnallista määritelmää. (Herrenkohl ym. 1999, 374.) 

Ruohotien (2001) mukaan empowerment viittaa inhimillisten voimavarojen vapauttamiseen ja 

yksilön kasvuedellytysten luomiseen. Tiukasti määriteltynä empowerment tarkoittaa alaisten 

valtaa päättää ja toimia, mutta myös hallinnan kokemusta suhteessa muihin. Valtuutetuilla on 

laaja valinnanvapaus ja itsenäisyys. (Ruohotie 2001, 4.) Lämsän (2004) mukaan valtuuttami-

nen on yksi eettisen vallankäytön muoto. Tällöin esimies pyrkii tietoisesti edistämään omaa ja 

johdettavien voimantunnetta sekä työn tekemisen vapausasteita, valtaa ja vastuuta organisaa-

tion kannalta mielekkäällä tavalla. Valtuuttamisen ydinajatus voidaan tiivistää sanontaan ”va-

pauta vastuuseen”. (Lämsä 2004, 116.) Empowerment-käsitteen suomennosten perusteena 

esiintyy sekä valta- että voimakäsitteet (Siitonen 1999, 83).  

 

Johtamiskirjallisuudessa sana empowerment tarkoittaa esimiehen kykyä voimaannuttaa tai 

valtaistaa toinen (empowerment-by-authorization). Empowerment voi siis tarkoittaa myös 

vallan ja kontrollin siirtämistä ja jakamista toisille. Voimaannuttamista ei kuitenkaan pidä 
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sekoittaa delegointiin. Empowerment tarkoittaa niiden rajoitusten poistamista, jotka estävät 

henkilöä tekemästä työtään optimaalisella tehokkuudella. Delegointi taas viittaa siihen, että 

ihminen siirtää itselleen kuuluvan tehtävän toisen hoidettavaksi. (Ruohotie 2001, 4; Siitonen 

& Robinson 2001, 62; Beairsto & Ruohotie 2003, 117.) 

 

Dunderin (2002) mukaan toista ihmistä ei voi voimaannuttaa tai toisen ihmisen hyvinvoin-

nista ei voi päättää. Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi eikä voimaa voi 

varsinaisesti antaa toisella. Mahdollistavassa työkulttuurissa ihmisellä on kuitenkin tilaa voi-

maantua. (Dunder 2002, 65.) Myös Siitonen (1999, 117 – 118) ja Siitonen ja Robinson (2001, 

62) toteavat, että voimaa ei voi varsinaisesti antaa toiselle. Voimaantuminen (empowerment-

as-enablement) on ihmisestä itsestä lähtevä prosessi. Ruohotie (2001, 4) taas katsoo, että em-

powerment viittaa esimiehen kykyyn voimaannuttaa ja valtaistaa toinen. Lämsän (2004) mu-

kaan valtuuttamisessa on kysymys siitä, että alaista autetaan tunnistamaan ja käyttämään val-

taa, joka hänellä jo on tai on joskus aikaisemmin ollut. Tai toisaalta alainen saa valtaa, jota 

hänellä ei ole koskaan ollut. (Lämsä 2004, 116.) Myös Antikaisen (2005) mukaan voimaan-

tuminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa yksilönäkökulma on tärkeä, mutta jossa johta-

jalla on tärkeä rooli voimaannuttamisprosessin mahdollistamisessa tai mahdollistajana.   

 

”Itsensä kykeneväksi (empowered) tunteva ihminen on potentiaalinen muutoksen kokija ja 

toteuttaja, emansipatorinen oppija” (Ruohotie & Honka 1997, 31). Ihmisen tarve voimaantua 

tulee ilmi yleensä viimeistään silloin, kun ihmistä estetään voimaantumasta. (Siitonen 1999, 

117.) Seuraavassa kuvataan voimaantumisprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

 

 

5.6.2 Voimaantumisen prosessi 
 

Voimaantuminen on kaksisuuntainen, ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota jäsentävät 

päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden keskinäiset mer-

kityssuhteet (taulukko 2). Voimaantumisprosessin onnistumisessa on merkityksellistä toi-

mintaympäristön olosuhteet. Voimaantuminen saattaa olla toisissa ympäristöissä todennäköi-

sempää kuin toisissa. (Siitonen 1999, 14, 118 – 119.) 
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Taulukko 2. Voimaantumisen osaprosessit (Siitonen 1999, 158).  

 
PÄÄMÄÄRÄT KYKY-

USKOMUKSET 
KONTEKSTI-
USKOMUKSET 

EMOOTIOT 

Toivotut tulevaisuuden 
tilat 

Minäkäsitys Hyväksyntä Säätelevä ja energisoiva 
toiminta 

 Henkilökohtaisten pää-
määrien asettaminen 

 Minäkuva 
 Itsetunto 

 Tervetulleeksi koke-
minen 

Positiivinen lataus 

 Halu ymmärtämiseen 
 Halu menestyä 

 Identiteetti   Innostuneisuus 

 Osallistuminen yhteis-
ten päämäärien asetta-
miseen 

 

 Arvostus, luottamus ja 
kunnioitus 
 
Ilmapiiri 

Toiveikkuus 

Vapaus 
 Valinnanvapaus 
 Vapaaehtoisuus 

Itseluottamus ja it-
searvostus 

 
 Turvallisuus 
 Avoimuus 

Onnistuminen ja epäon-
nistuminen 

 Itsemäärääminen 
 Autonomisuus 

 

 
 

 Ennakkoluulottomuus
 Rohkaiseminen 
 Tukeminen 
 Oma kontrolli 

Eettisyys 
 

 Ihmisen äänen kuun-
teleminen 

Arvot Tehokkuususkomuk-
set ja itsesäätely 

 
 

 

  Autenttisuus  
 Vastuu   
  Yhteistoiminta, kollegi-

aalisuus ja tasa-arvoi-
suus 

 

    
    
    
 
 
Siitosen (1999) mukaan voimaantumisen osaprosesseilla on keskeinen merkitys ihmisen voi-

maantumisessa. Henkilökohtaisilla päämäärillä, joita yksilö haluaisi saavuttaa, vapauden ja 

vapaaehtoisuuden tunteella sekä arvoilla (kuten itsenäisyys, vastuu, kunnioitus ja arvostus) on 

ratkaiseva merkitys voimaantumisessa. Voimaantumisteoriassa ihmistä pidetään aktiivisena, 

luovana ja vapaana toimijana, joka asettaa jatkuvasti itselleen päämääriä (pyrkimyksiä, toi-

veita, intentioita, haluja) omassa elämänprosessissaan. Mutta vaikka voimaantuminen on hen-

kilökohtainen prosessi, siihen vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet. 

(Siitonen 1999, 118 – 129.) 

 

Toisena kategoriana Siitonen (1999) määrittelee uskomukset omiin kykyihin. Uskoessaan 

omiin kykyihinsä, on ihminen jo tehnyt arviointiprosessin tulevaisuudestaan, odotuksistaan ja 

toisten ihmisten mahdollisesta suhtautumisesta. Yksilön kykyuskomukset ovat läheisessä yh-

teydessä muihin osaprosesseihin kuten vapauteen, ilmapiiriin, keskinäiseen luottamukseen ja 
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kunnioitukseen. (Siitonen 1999, 129 – 142.) Ruohotie (2001) puhuu motivationaalisesta kon-

struktiosta, jolloin yksilön kognitiot ja havainnot sekä niitä määrittävät tunteet korostuvat. 

Voimaantuminen kuvaa silloin yksilön uskomuksia siitä, miten hän kykenee säätelemään mo-

tivaatiota, kognitiivisia resursseja ja toimintatapoja. (Ruohotie 2001, 5.) 

 

Myös Dunder (2002) yhtyy Siitosen (1999) näkemyksiin ja toteaa, että voimaantumisessa, 

jaksamisessa ja selviytymisessä on keskeinen merkitys ihmisen perusasenteella, arvoilla ja 

minäkäsityksellä. Minäkäsitykseen sisältyy keskeisesti muun muassa itsetuntemus, joka muo-

dostuu itsenä olemisesta ja itsensä hyväksymisestä. Itsenä oleminen merkitsee sitä, että ihmi-

nen näkee omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä haavoittuvuutensa, puutteensa, erehtyväi-

syytensä, keskeneräisyytensä ja rajallisuutensa. Voimaantuneesta ihmisestä heijastuu myön-

teisyys ja positiivisuus, hän yrittää parhaansa ja ottaa vastuun itsensä ja muiden hyvinvoin-

nista. (Dunder 2002, 63 – 64; vrt. Siitonen 1999, 118 – 158.) Voimaantuminen liittyykin kes-

keisesti sosiaalisen prosessin johtamismalliin, jossa onnistuneen ja tuloksellisen työsuorituk-

sen lähtökohta on yksilön minäkäsityksessä.  

 

Kontekstiuskomukset tarkoittavat sitä, millaista kontekstia ihminen itse pitää omiin päämää-

riin pyrkimisen kannalta mahdollistavana. Tunne hyväksytyksi tulemisesta tai turvallinen il-

mapiiri lisäävät voimaantumisen edellytyksiä. (Siitonen 1999, 142 – 151.) Ruohotie (2001, 4) 

korostaa voimaantumisessa ihmisten keskinäisiä suhteita. Voimaantunut yhteisö on välittävä 

yhteisö, jossa ihmiset toimivat omana itsenään, mutta toisiaan tukien. Voimaantuneessa yhtei-

sössä halutaan toimia, koska ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi ja hyväksytyiksi. Sisäinen 

voimantunne on yhteydessä hyväksyvään ja luottamukselliseen ilmapiiriin ja arvostuksen 

sekä työn merkityksellisyyden kokemiseen. (Dunder 2002, 63 – 64.) Viimeiseksi kategoriaksi 

Siitonen määrittelee emootiot. Ihmisen toiveikkuus ja positiivinen lataus edistävät voimava-

rojen vapautumista. (Siitonen 1999, 151 – 158.) 

 

Siitosen ja Robinsonin (2001, 62) mukaan haasteelliseksi voimaantumisprosessin tekee se, 

että voimaantumista voidaan yrittää tukea, vaikka toinen ihminen ei voi antaa voimaa toiselle 

eikä yksipuolisesti päättää toisen voimaantumisesta. Toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset 

rakenteet siis vaikuttavat yksilön henkilökohtaiseen voimaantumisprosessiin (Siitonen 1999, 

117 – 118). Voimaantuminen on samanaikaisesti henkilökohtainen ja kollektiivinen prosessi. 

(Siitonen 1999, 117 – 118; Beairsto & Ruohotie 2003, 131.) 
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Herrenkohl, Judson ja Heffner (1999) esittävät voimaantumisilmiölle neljä pääulottuvuutta: 1) 

yhteinen visio, 2) rakenteet ja hallinto, jotka tukevat vastuunottamista ja sen luovuttamista, 3) 

työntekijöiden vastuu tiedosta ja oppimisesta sekä 4) tunnustuksen anto (kuvio 13). 

(Herrenkohl ym. 1999, 375 – 376; vrt. Antikainen 2005, 45; Ruohotie 2001, 5.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13. Voimaantumisen päädimensiot (Herrenkohl 1999; vrt. Antikainen 2005, 45; Ruo-
hotie 2001, 5). 
 
 

Vastuunottamista tukevat rakenteet ja hallinto 
 

 Vastuu päätöksistä (Tiedetään, kuka vastaa työtoiminnan ja 
järjestelyiden päätöksistä sekä henkilöstön hyvinvoinnista) 

 Tiimit (Työryhmien toiminta on tehokasta ja ryhmät vastaavat itse omaa 
työtään koskevasta hyvinvoinnista) 

 Riskien ottaminen (Henkilöstön halukkuus riskin ottamiseen suoritusten 
parantamiseksi ja ko. toiminnan kannustaminen tai rankaiseminen 
organisaatiossa) 

 Asiakasfokus (Henkilöstön asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden 
arvostaminen)  

Tieto ja oppiminen 
 

 Muutos (Henkilöstöä rohkaistaan etsimään suorituksia parantavaa tietoa, 
organisaatio turvaa oppimisen mahdollisuuksia ja henkilöstö pyrkii 
muuttamaan toimintaansa asiakkaidensa eduksi) 

 Taidot ja ongelmat (Henkilöstö nauttii uusista haasteista ja sillä on työn 
suorittamiseen tarvittavat taidot ja mahdollisuuksia uusien taitojen 
oppimiseen) 

 Luottamus (Henkilöstö voi turvallisesti olla eri mieltä keskenään, tuntea 
oppivansa erehdyksistä ja luottaa siihen, että epäonnistumisista ei 
rangaista) 

 Viestintä (Henkilöstö tietää, mitä asiakkaat odottavat ja arvostavat ja 
kokee, että huonojen uutisten tuominen ei johda rangaistukseen)  

Institutionaalinen tunnustuksen antaminen 
 

 Tunnustus (Henkilöstölle annetaan tunnustusta suorituksista ja 
henkilökunta tuntee, että sitä kuullaan) 

 Palkkiojärjestelmän tunteminen (Henkilöstö tietää organisaation 
palkitsemisjärjestelmän perusteet ja sen, ottaako organisaatio vastuun 
toimistaan) 

Yhteinen visio 
 

 Tavoitteen selkeys (Henkilöstö tietää, mitä siltä odotetaan ja minne yritys 
haluaa mennä) 

 Tavoitteen saavuttaminen (Henkilöstö tuntee vastuunsa yrityksen 
tavoitteiden saavuttamisesta ja on sitoutunut organisaatioon) 

 Asiakassuuntautuneisuus (Henkilöstö tietää, mitä asiakkaat odottavat ja 
tuntee vastuunsa asiakaspalvelun tuloksista) 
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Ruohotien (2001, 5) mukaan ”voimaantumisessa on kysymys työntekijöiden toiminnoista ja 

organisaation niille antamasta tuesta”. Voimaantumisen onnistumiseksi työntekijän tulee si-

säistää organisaation yhteinen visio ja sitoutua sen tavoitteisiin. Keskeistä on myös vas-

tuunottamista tukevien rakenteiden ja hallinnon selkeys sekä yhteiset pelisäännöt. Tärkeää on 

myös oppimisen mahdollistaminen ja uusien haasteiden tarjoaminen. Neljäs voimaantumisen 

päädimensio viittaa tunnustuksen antamiseen ja tunteeseen, että työntekijää kuunnellaan. 

(Herrenkohl ym. 1999, 375 – 376; Ruohotie 2001, 5 – 6.) Johtajan merkitys voimaantumis-

prosessissa korostuu em. päädimensioiden kautta. Ilman johtajaa yhteinen visio tuskin sel-

keytyy ja vain johtaja voi jakaa vastuuta, tarjota mahdollisuuksia johtamiselle tai antaa pa-

lautetta ja tunnustusta.  

 

Thomas ja Velthouse (1990) määrittelevät psykologisen voimaantumisen käsitteen sisäiseksi 

voimantunteeksi, jota kuvaa neljä kognitiivista rakennetta: vaikutusvalta (impact), kompe-

tenssi (competence), merkityksellisyys (meaningfulness) ja itseohjautuvuus (choice). Thomas 

ja Velthouse (1990) puhuvat avuttomuudesta, jonka vastakohtana on yksilön vaikutusvalta 

omaan työhönsä. Kompetenssi viittaa yksilön kykyihin ja taitoihin. Merkityksellisyys taas 

koostuu työlle asetettujen vaatimusten ja yksilön uskomusten ja arvojen vastaavuudesta. Itse-

ohjautuvuudella tarkoitetaan omiin valintoihin perustuvaa toiminnan säätelyä. (Thomas & 

Velthouse 1990, 672 – 273; Ruohotie 2001, 5.)  

 

Beairsto ja Ruohotie (2003) jakavat voimaantuminen teknisiin ja psykologisiin tekijöihin (ku-

vio 14). Tekniset tekijät näkyvät toiminnassa ja kokemuksissa ja ne vaikuttavat ajatteluun ja 

tunteisiin. Ajatusten ja tunteiden muutos voi olla tietoinen tai tiedostamaton ja ne ovat suh-

teessa psykologisiin tekijöihin. Tekninen voimaantuminen viittaakin olosuhteiden avulla voi-

maantumiseen. Tekniset tekijät ovat voimaatumisessa tarpeellisia, mutta eivät riittäviä. Voi-

maantumisen onnistumiseksi tarvitaan siis myös psykologisia tekijöitä. (Beairsto & Ruohotie 

2003, 119, 127 – 129; Antikainen 2005, 46 – 47.)  

 

Psykologinen voimaantuminen viittaa sisäiseen voimantunteeseen. Psykologista voimantun-

netta ei kuitenkaan tapahdu ilman tukea, sillä psykologiset tekijät ovat yksilöllisiä ja suhteelli-

sen vaikeasti muutettavissa. Muutosprosessi onkin aina oppimista, mikä tekee koko voi-

maantumisprosessista hyvin hitaan. Psykologista voimaantumista voidaan pitää oppimispro-

sessina. Voimaantunut yksilö kykenee jatkuvaan oppimiseen koko työuransa ajan. Psykologi-
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nen voimaantuminen myötäilee teknistä voimaantumista. (Beairsto & Ruohotie 2003, 119, 

127 – 129; Antikainen 2005, 46 – 47.)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Voimaantumisen psykologisten tekijöiden suhde toimintaan ja kokemuksiin 

(Beairsto & Ruohotie 2003, 129).  

 

Beairston ja Ruohotien (2003) mukaan voimaannuttaminen on myös oppimisprosessi, jossa 

yksilö korostaa omaa osaamistaan, luottamustaan ja halujaan suhteessa työhönsä. Psykologi-

nen voimaantuminen tarkoittaa kahta asiaa: oppimaan oppimista ja jatkuvaa kehittämishalua 

läpi koko työuran. (Beairsto & Ruohotie 2003, 119, 126.) Organisaation ja sen jäsenten voi-

maannuttaminen edellyttääkin transformationaalista, uudistavaa oppimista (Mezirow 2000), 

kaksisilmukkaista (Argyris 1999) tai jopa kolmisilmukkaista oppimista (Beairsto & Ruohotie 

2003).  Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen on opittava keskustelemaan ja toimimaan omien 

arvojensa, uskomustensa ja tunteidensa mukaisesti pystyäkseen kontrolloimaan omaa elä-

määnsä sosiaalisesti vastuuntuntoisena, ajattelevana päätöksentekijänä. (Mezirow 2000, 8; 

Beairsto & Ruohotie 2003, 123.) Tällöin yksilö on myös kykenevä kehittämään uusia proses-

seja ja menetelmiä, jotka johtavat tilanteen uudelleen määrittelyihin (Ruohotie 2001, 7). Voi-

maantuminen on johtamisnäkökulmana lähellä transformationaalisen johtamisen käsitettä.  

 

Psykologisessa voimaantumisessa on kysymys uuden ymmärryksen kehittymisestä, ei uuden 

tiedon tuottamisesta. Henkilökohtainen muutos syntyy aina ajattelusta, ei ohjeista. Johtaja voi 

motivoida ja tukea alaisia, mutta ilman yksilön omaa sitoutumista ja oman ajatteluprosessin 

käynnistämistä, ei voimaantumista tapahdu. Beairsto ja Ruohotie (2003) siis toteavatkin, että 

Tekniset 
tekijät 

Psykolo-
giset 
tekijät 

Ajatukset 
ja tunteet 

Toiminta 
ja koke-
mukset 

Näkyvä 

Näkymätön 

Tietoinen 

Tiedosta-
maton
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voimaantuminen on viimekädessä itsestä lähtevää toimintaa. (Beairsto & Ruohotie 2003, 

122.) Beairston ja Ruohotien (2003, 130) mukaan ympäristöllä on kuitenkin merkittävä asema 

voimaantumisessa. Kasvuorientoitunut ympäristö tukee ja rohkaisee voimaantumiseen. Am-

matillista kasvua ja urakehitystä edistävät organisatoriset kasvutekijät: johdon tuki ja kan-

nustus, ryhmän toimintakyky, työn kannustearvo ja työn aiheuttama stressi vaikuttavat myös 

voimaantumisprosessin onnistumiseen. (Ruohotie 2002, 51 – 52.) Seuraavaksi käsitelläänkin 

johtajan roolia ja mahdollisuuksia voimaannuttamisprosessissa. 

 

 

5.6.3 Voimaantumisen johtaminen 
 

Yrityksien on siirrettävä organisaation päätösvaltaa hierarkiassa alaspäin nopeuden ja jousta-

vuuden lisäämiseksi (Viitala 2003, 42). Valtuuttamalla ja vastuuttamalla mahdollistetaan se, 

että työntekijät pääsevät hyödyntämään tietojaan ja käyttämään energiansa muutosten toteut-

tamiseksi (Kotter 1996, 146). Argyris (1999) toteaa, että organisaatioiden johto on ymmärtä-

nyt kilpailun kiristymisen myötä tehokkaamman oppimisen, voimaannuttamisen ja sitouttami-

sen merkityksen. Yhteistä kaikille kolmelle tavoitteelle on vuorovaikutuksen ja viestinnän 

merkitys. Oppimista, voimaantumista ja sitoutumista voi tapahtua vain koko organisaatiota 

kattavan avoimen vuorovaikutuksen ja kommunikaation välityksellä. (Argyris 1999, 229.) 

 

Nykyiset työyhteisöjen rakenteet muun muassa tiimityöskentely tukevat uudenlaisten vuoro-

vaikutteisempien menetelmien soveltamista käytäntöön. Ne haastavat johtajat soveltamaan 

osallistuvaa johtamistapaa. Tällainen ajattelu, jossa sekä asiat että inhimillinen näkökulma 

huomioidaan, sopii hyvin myös ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöön. Voimaannut-

taminen onkin käyttökelpoinen ihmiset mukaan ottava ja osallistava menetelmä transforma-

tionaalisessa johtamisessa ja osaamisen johtamisessa. (Nikander 2003, 60 – 61.) 

 

Johtajuus voimaannuttamisena on suhteellisen uusi käsite organisaatioteorioiden joukossa 

(Beairsto & Ruohotie 2003, 133). Voimaantuminen ja voimaannuttaminen edistävät innovaa-

tioiden toteutumista linkittämällä yhteen muutosjohtamisen edellytykset ja voimaantumisen 

eri dimensiot. Ymmärrys työn merkityksellisyydestä, työn edellyttämästä kompetenssista, 

työssä tarvittavasta itseohjautuvuudesta ja vaikutusvallasta täytyy olla kunnossa organisaation 

eri tasoilla. (Ruohotie 2001, 5 – 6.) Voimaantumiseen siis liittyy kiinteästi muutos ja sitoutu-
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minen. Muutos vaatii energiaa, mikä merkitsee useimmiten ylimääräistä työtä. Ruohotien 

(2001) mukaan ihminen joutuu arvioimaan jatkuvasti, mihin energiaansa käyttäisi. Tämä vai-

kuttaa suoraan sitoutumiseen. Ihminen sitoutuu asioihin, joihin hän suuntaa energiaansa. 

(Ruohotie 2001, 6.) 

 

Siitosen ja Robinsonin (2001) mukaan voimaantumis- eli empowerment-orientaatio voi toi-

mia teoreettisena viitekehyksenä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä. Voi-

maantumisella on tärkeä asema työyhteisöjen kehittämishankkeissa. Kun työyhteisöä lähde-

tään kehittämään empowerment-orientaation pohjalta, tulee lähtökohtana olla organisaation 

toimintaa ohjaavat arvot ja toiminta-ajatus. Lisäksi tulee ottaa huomioon yhteisön jäsenten 

tunnekokemukset, kommunikaatiokulttuurin avoimuus, omana itsenä olemisen mahdollisuus 

ja monet muut sisäisen voimantunteen, luottamuksen, työn mielekkyyden, vastuullisen luo-

vuuden ja yhteisön menestymisen kannalta keskeiset asiat. (Siitonen & Robinson 2001, 61 – 

62.) Voimaannuttamisessa esimiehen täytyy oppia luovuttamaan kontrolli ja alaisen ottamaan 

vastuu omasta työstään ja päätöksenteostaan. (Robbins 2002, 19.)   

 

Voimaantumisen tulisi aina tarkoittaa muutosta parempaan. Useimmat yritysjohtajat myöntä-

vät kuitenkin voimaantumisen kasvun olleen hyvin vähäistä kuluneiden vuosikymmenien 

aikana. (Ruohotie 2001, 5 – 6.) Ulkopuolelta tuodut voimaantumisohjelmat saattavat myös 

myrkyttää organisaation väärillä ja ristiriitaisilla viesteillä. Ihmiset, jotka sitoutuvat voi-

maantumisen periaatteisiin, saattavat tulkita viestit väärin ja turhautua organisaation toimin-

taan. Ulkoisesti sitoutuneisiin taas luotetaan, koska he noudattavat tarkkaan annettuja ohjeita 

ottamatta mitään henkilökohtaista vastuuta. (Siitonen & Robinson 2001, 62; Beairsto & Ruo-

hotie 2003, 127.) Siitonen (1999, 14) huomauttaakin johtajan oman voimaantumisen merki-

tyksestä ennen alaisten voimaannuttamisprosesseja.  

 

 

6 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN  
 

Tutkielman empiirinen osa koostuu Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä (aiemmin Seinäjoen 

ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä) vuosina 2001, 2003 ja 2005 tehtyjen hen-

kilöstöbarometrien tulosten vertailusta sekä kesäkuussa 2005 kuudelle SeAMK:n työntekijälle 

tehdyistä teemahaastatteluista. Tutkielman menetelmälliseksi ratkaisuksi on valittu metodolo-
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ginen triangulaatio, jossa yhdistyvät sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen aineisto. Hirs-

järvi ja Hurme (2001, 28) kuvaavat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistä-

mistä monistrategiseksi tutkimukseksi. Tässä tutkielmassa teemahaastatteluiden tarkoituksena 

on henkilöstöbarometreistä saadun kuvan syventäminen ja täsmentäminen. Muun muassa 

tämä puoltaa metodologisen triangulaation käyttöä. Koska barometrejä ei ole laadittu tätä 

työtä varten eikä tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaisesti, voidaan teema-

haastatteluilla tarkentaa nimenomaan tämän tutkielman kannalta keskeisiä teemoja.  

 

6.1 Seinäjoen ammattikorkeakoulu tutkielman kontekstina 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on tyypillinen monialainen, maakunnallinen ammattikorkea-

koulu, jonka pääasiallinen vaikutusalue on Etelä-Pohjanmaa. Ammattikorkeakoulun toimi-

pisteet sijaitsevat Seinäjoella, Ilmajoella, Jurvassa, Kauhajoella, Kauhavalla ja Ähtärissä. 

SeAMK aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna vuonna 1992 ja se sai vaki-

naisen toimiluvan vuonna 1996. Tämän tutkielman perusjoukko ovat Seinäjoen ammattikor-

keakoulun työntekijät. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työskentelee 340 työntekijää 12 eri 

yksikössä. Yksiköt ovat:  

 

 ICT-yksikkö 

 Korkeakoulukirjasto  

 Kulttuurialan ja muotoilun yksikkö 

 Kuntayhtymän toimisto 

 Liiketalouden yksikkö 

 Maa- ja metsätalouden yksikkö 

 Ravitsemisalan yksikkö 

 SC-research tutkimusyksikkö 

 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 

 SoTe-yksikkö 

 Tekniikan yksikkö 

 Yrittäjyyden yksikkö 

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä työskenteli vuonna 2004 yhteensä 637 työntekijää, jotka 

ovat jakautuneet 13 itsenäiseen tulosyksikköön. Naisten osuus henkilöstöstä on 65 % ja hen-

kilöstön keski-ikä on 43,6 vuotta. Vakinaisten palvelussuhteiden osuus on 69 %. Päätoimi-
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sesta henkilöstöstä 53,5 % sijoittuu ammattikorkeakouluyksiköihin, 32,5 % toisen asteen op-

pilaitoksiin ja 14 % muihin yksiköihin. Ammattiryhmittäin tarkasteltaessa opetushenkilöstöä 

on 54 %, johtavassa asemassa olevia 6 %, tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstöä 10 % ja 

muuta henkilöstöä 30 %. Viimeisessä luvussa on mukana hallinto-, atk-, toimisto-, kiinteistö-, 

laitoshuolto- ja keittiöhenkilöstö. Henkilöstön koulutustaso jakautuu siten, että tohtorin tut-

kinnon suorittaneita henkilöstöstä on 29, lisensiaatin tutkinnon suorittaneita 28, ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneita 242, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 130 ja 

muun tutkinnon suorittaneita 198 henkilöä. (Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen 

kuntayhtymä 2005, 8 – 15.) 

 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstöpolitiikka muodostuu henkilöstösuunnittelusta, 

henkilöstöhankinnasta, palvelusuhdeasioista, henkilöstön kehittämisestä, johtamisesta, yh-

teistoimintajärjestelmistä ja henkilöstöpalveluista. Henkilöstömenot ovat 63 % kuntayhtymän 

toimintamenoista. Kuntayhtymällä on vuonna 1997 hyväksytty henkilöstöpoliittinen ohjelma 

ja keväällä 2003 hyväksytty tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi kuntayhtymä tekee vuosittain hen-

kilöstötilinpäätöksen ja joka toinen vuosi henkilöstöbarometrin sekä koulutustarvekartoituk-

sen. (Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä 2004, 3 – 5; 2005, 15.) 

 

Henkilöstöbarometri on toteutettu kolme kertaa vuodesta 2001 alkaen. Barometrin tulokset 

ovat ”parantuneet” merkittävästi. Erityisesti tyytyväisyys yksiköiden johtoon, varsinkin hen-

kilöstöjohtamisessa oli selvästi lisääntynyt. Esimiestyön tukemista on jatkettu myöhemmin 

käynnistämällä laajamittainen johtamiskoulutusohjelma, Unit Management, Vaasan yliopiston 

Lévon-instituutin järjestämänä. (Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä 

2004, 6.)   

 

Kuntayhtymän henkilöstöstä muodostetut eri toimielimet kuten TYKY-työryhmä, tasa-arvo-

työryhmä, henkilöstötoimikunta, työsuojelutoimikunta ja yksiköiden TYKY-tiimit muuttavat 

edellä mainitut suunnitelmat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Näitä ovat olleet muun muassa 

kehityskeskustelusuositukset ja henkilöstöpankin käyttöönotto sekä teemakohtaiset koulutus-

tilaisuudet ja palkalliset työelämäjaksot. (Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kun-

tayhtymä 2004, 4 – 6.)  
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6.2 Henkilöstöbarometrien analysoinnin toteuttaminen   
 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on tehnyt Jyväskylän yliopiston tutkijan Pertti Jokivuoren 

toteuttamana vuosina 2001, 2003 ja 2005 keskenään verrannolliset henkilöstöbarometrit. Ba-

rometreistä on muodostunut keskeinen henkilöstön työhyvinvoinnin seurantatyökalu (Seinä-

joen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymä 2005, 6). Barometrit koostuvat neljästä 

laajemmasta teema-alueesta, joita ovat 1) vastaajan demografiset tiedot, 2) omaan työhön 

liittyvät tekijät, 3) osaamiseen ja kehitystarpeisiin liittyvät tekijät ja 4) työyhteisö- ja organi-

saatiotekijät (Jokivuori 2005, 1).  

 

Henkilöstöbarometri on rakennettu arvioimaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstön 

työhyvinvointia ja jaksamista (SeAMK 2003, 5). Kaikki kolme kyselyä toteutettiin kevätlu-

kukausilla kahden viikon aikana. Vuoden 2005 barometri tehtiin sähköiseen muotoon ja jo-

kainen vastaaja pystyi vastaamaan kyselyyn omalta koneeltaan. Barometrin kyselylomake on 

puolistrukturoitu. Aineistot on käsitelty SPSS-ohjelmalla ja analysoitu prosenttijakaumien, 

ristiintaulukointien, keskiarvovertailun ja korrelaation avulla (Jokivuori 2005, 4).  

 

Barometrien tulokset ovat tutkielmassa teoreettisen tarkastelun kohteena. Barometrien tulok-

sia vertaillaan vain niiltä osin kuin ne ovat kiinnostavia tutkielman keskeisten käsitteiden 

(transformationaalinen johtaminen, johtaminen sosiaalisena prosessina ja empowerment) va-

lossa. Tuloksien perusteella pyritään päättelemään, minkälaiset kasvuedellytykset Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa vallitsevat.  

 
 

6.3 Teemahaastatteluiden toteuttaminen  
 

Tutkielman taustalla vaikuttaa fenomenografinen tutkimusote.  Fenomenografia on ilmiöiden 

kuvaamista ja sen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan todellisuuden ymmärtämisessä ilmeneviä 

laadullisia eroja ja variansseja. Valittu tutkimusote korostaa sisällön merkitystä sekä sisällölli-

siä ja kokemuksellisia asioita (Rissanen 2003, 23, 28). Tutkielmassa korostetaan toisen asteen 

näkökulmaa, joka korostaa sitä, miten ympäröivä maailma hahmottuu ihmisen tietoisuudessa 

ilmiöstä (Anttila 2000). Haastatteluiden tavoitteena onkin tarkentaa ja syventää henkilöstöba-

rometreista saatavaa tietoa. 
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Haastatteluiden teemat on johdettu tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä (kuvio 15). Li-

säksi taustalla vaikuttavat henkilöstöbarometrit, joiden antamaan informaatioon haastatteluky-

symysten avulla haluttiin saada syventävää tietoa. Pääkysymykset ja joukko alakysymyksiä 

valittiin haastatteluteemojen mukaan (liite 1). Kysymyspatteristo oli kaikille haastateltaville 

sama, mutta haastattelutilanteen edetessä haastattelija teki tilanteeseen sopivia ylimääräisiä 

kysymyksiä.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Haastatteluteemojen muodostuminen 

 

 

Teemahaastattelut tehtiin kesäkuussa 2005 kuudelle Seinäjoen ammattikorkeakoulun työnte-

kijälle. Tutkielman tekijä otti haastateltaviin henkilökohtaisesti yhteyttä ensin puhelimitse ja 

sitten sähköpostikirjeellä (liite 2). Kirjeessä kerrottiin tutkielman ja haastattelun tarkoituksesta 

sekä haastatteluajankohdasta ja nauhoittamisesta. Haastatteluista neljä tehtiin SeAMK:n 

Kampustalon neuvotteluhuoneessa ja kaksi haastateltavien työhuoneissa sen mukaan, miten 

he itse halusivat. Haastateltavista neljä oli opettajia ja kaksi muun henkilöstön edustajaa. 

Haastateltavat olivat Yrittäjyyden yksiköstä, Liiketalouden yksiköstä, Kulttuurialan ja muo-

Tutkimusongelma 1: 
Minkälaiset voimaantumisen 
edellytykset SeAMK:ssa 
vallitsevat? 

Tutkimusongelma 4: 
Miten yksilölliset kasvutekijät 
selittävät työyhteisön tuotoksia? 

Tutkimusongelma 2: 
Mitä johtaminen on SeAMK:ssa? 
 

Tutkimusongelma 3: 
Miten transformationaalinen 
johtaminen toteutuu SeAMK:ssa? 

H
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I 
L
Ö
S
T
Ö
B
A
R
O
M
E
T
R 
I 

Teema-alue 5: SeAMK työyhteisönä 
 
Pääkysymys: Millainen työyhteisösi 
yhteishenki on? 

Teema-alue 4: Palaute ja kannustus 
SeAMK:ssa 
 
Pääkysymys: Miten esimies kannustaa 
työntekijöitä työyhteisössäsi?  

Teema-alue 3: Työntekijät SeAMK:ssa 
 
Pääkysymys: Minkälainen on hyvä 
työntekijä? 

Teema-alue 2: 
Työn ja toiminnan tavoitteet SeAMK:ssa  
 
Pääkysymys: Asetetaanko 
työyhteisössänne tavoitteet yhdessä? 

Teema-alue 1: Johtaminen SeAMK:ssa 
 
Pääkysymys: Millainen on hyvä johtaja? 
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toilun yksiköstä, korkeakoulukirjastosta ja Yhteiset toiminnot -yksiköstä. Kaikilla haastatel-

tavilla oli eri esimies lukuun ottamatta kahta Kulttuurialan ja muotoilun yksikön työntekijää. 

Nämä työntekijät työskentelivät kuitenkin eri paikkakunnilla ja heillä on samasta yksiköstä ja 

esimiehestä huolimatta eri työyhteisöt. Haastateltavista kaksi oli yliopettajia, yksi lehtori sekä 

kolme hallinnon tai yksiköiden tukihenkilöitä. Naisia oli neljä ja miehiä kaksi. Haastateltavat 

olivat olleet ammattikorkeakoulun tai jo sitä aiemmin opistoasteen palveluksessa 2 – 15 

vuotta. Haastateltavien edustamat yksiköt ovat keskenään erilaisia osin tehtävänsä, mutta 

myös ikänsä ja historian vuoksi.  

 

Haastateltavien valinnassa Rissanen (2003) puhuu teoreettisesta otannasta, jonka lähtökohta 

on siinä, että tutkija valitsee haastateltavat tapaukset täydentämään muita tapauksia tai luo-

kitteluita. Otantaan voidaan valita toisistaan poikkeavia tapauksia sekä teoreettista näkökul-

maa jäljitteleviä ja laajentavia tapauksia (Rissanen 2003, 27). Tässä tutkielmassa lähtökohtana 

oli mahdollisimman monipuolinen otanta eri yksiköistä. Eri sukupuolen ja ammattiryhmien 

edustajien valintaan vaikutti perusjoukon eli SeAMK:n henkilöstön todellinen jakautuminen. 

Nämä reunaehdot huomioiden haastateltavat valittiin satunnaisesti joko SeAMK:n puhelin-

luettelosta tai muiden työntekijöiden esityksestä. Haastateltavien valintaan vaikutti haastatte-

luajankohta, joka oli kesäkuu. Pääosa opetushenkilöstöstä oli ehtinyt lähteä kesälomalle ja 

näin ollen haastateltavia täytyi valita osin sen mukaan, ketkä olivat vielä työssä.  

 

Tutkielman teemahaastatteluaineiston käsittely ja analyysi etenivät neljän vaiheen kautta. En-

simmäisessä vaiheessa haastattelut litteroitiin kokonaisuudessaan niin, että jokainen haastat-

telu siirrettiin nauhoilta tekstiksi. Toisessa vaiheessa tutkielman tekijä tutustui aineistoon en-

sin erikseen ja sitten kokonaisuutena. Tällöin aineiston merkityssisällöt alkoivat hahmottua. 

Kolmannessa vaiheessa merkityssisältöjen pohjalta aineistosta nostettiin esiin asiakokonai-

suuksia, jotka olivat tutkimusongelmien kannalta merkittäviä. Viimeisessä vaiheessa synty-

neitä merkityskategorioita vertailtiin teoreettisten näkökulmien ja käsitteiden valossa.  

 

 

6.4. Aineiston luotettavuustarkastelu 
 
 
Tässä kappaleessa arvioidaan tutkielman luotettavuutta sekä toteuttamisen että johtopäätösten 

näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelui-
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den luotettavuuden arviointiin, mutta myös kokonaisuudesta eli metodologisesta triangulaati-

osta esitetään luotettavuusarvio.  

 

Laadullisen tutkimuksen pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on itse tutkija. Koska tämä han-

kaloittaa luotettavuuden arviointia, on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen kes-

keistä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen ja pätevyyteen liittyy muun muassa tutkimuk-

sen uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistettavuuden osoittaminen. (Eskola & 

Suoranta 2000, 210.) ”Fenomenografisessa tutkimuksessa tämä merkitsee sekä aineiston 

analyysin että muodostettujen käsitekategorioiden arviointia” (Rissanen 2003, 231). 

 

Tutkimuksen luotettavuustarkastelussa on pohjimmiltaan kysymys tulosten sisältämien väit-

teiden totuudenmukaisuudesta eli siitä, miten hyvin ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmai-

suissaan tarkoittamia merkityksiä (aitous) ja perusteltavuudesta eli siitä, missä määrin ne 

vastaavat teoreettisia lähtökohtia (relevanssi) (Eskola & Suoranta 2000, 212; Ahonen 1995, 

129). Tässä tutkielmassa aineiston aitoutta lisäsi se, että kaikki haastatellut henkilöt olivat 

SeAMK:n työntekijöitä ja heillä on omakohtainen kokemus esimies-alaissuhteesta asiantun-

tijaorganisaatiossa. Lisäksi henkilöstöbarometrien vastausprosentti on ollut erittäin korkea (64 

% vuonna 2005, 69 % vuonna 2003 ja 73 % vuonna 2001). Relevanssin vaatimukseen on 

vastattu käyttämällä empiirisen aineiston keräämisessä kahta erilaista menetelmää.  

 

Teemahaastatteluiden uskottavuutta on pyritty lisäämään muun muassa sillä, että haastattelui-

den tulokset ja niiden tulkinta on annettu haastateltavien luettavaksi. Näin varmistetaan se, 

että tutkija on tavoittanut tutkittavien todellisuuden. Eskolan ja Suorannan (2000, 211) mu-

kaan tutkimuksen uskottavuutta ei kuitenkaan voida varmuudella sanoa lisääntyvän, sillä tut-

kittavat voivat olla asialle sokeita.  

 

Siirrettävyys luotettavuuden kriteerinä liittyy tutkimuksen sovellettavuuteen. Eskolan ja Suo-

rannan (2000, 211) mukaan tulokset eivät sellaisenaan ole siirrettävissä. Ahonen (1995, 192) 

taas toteaa, että fenomenografinen tutkimus ei voi tavoitella tilastollista yleistettävyyttä, mutta 

kylläkin tulosten yleisyyttä. Laadullisen tutkimuksen tulokset ovatkin kontekstisidonnaisia. 

Tämän tutkielman tavoitteena ei kuitenkaan ole tuloksien siirtäminen toiseen kontekstiin, 

vaan niiden hyödyntäminen SeAMK:n toiminnassa.  
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Luotettavuuteen liittyy myös varmuus, jolla Eskola ja Suoranta (2000, 212) viittaavat tutkijan 

ennakko-oletuksien huomioon ottamiseen.  Tutkijan rooli onkin fenomenografisessa mene-

telmässä keskeinen. Hän tulkitsee havaintoja ja tutkittavan henkilön ajatuksia oman käsite-

maailmansa kautta. Omien käsitystensä perusteella tutkija luo aineistosta merkitysluokkia ja 

tutkimuksen tulos on tutkijan näkökulma asiaan. (Anttila 2000.) Tässä tapauksessa tutkielman 

tekijälle voidaan katsoa olevan eduksi se, että hän tuntee ammattikorkeakoulujärjestelmän ja 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä työ-, opiskelu- että harrastuskokemuksensa kautta. Tut-

kielman tekijä on myös itse työskennellyt ammattikorkeakoulussa ja tehnyt useita vuosia töitä 

ammattikorkeakouluasioiden parissa. Tämä vahvisti tutkijan ja tutkittavan intersubjektiivista 

yhteisymmärrystä, jolla varmistetaan erityisesti aineiston aitous (vrt. Ahonen 1995, 153). Li-

säksi tutkielman tekijän tietämys edesauttoi pitämään keskustelun tiukasti kiinni asian kon-

tekstissa. Antikainen (2005, 129) kuitenkin huomauttaa, että tutkijan vankka asiantuntemus 

voi tuoda mukanaan erilaisia ennakkokäsityksiä, jotka saattavat vaikuttaa aineiston tulkintaan 

ja johtopäätösten tekoon. Tältä osin luotettavuutta on voitu lisätä tiedostamalla asia ja toi-

saalta haastatteluprosessin ja tuloksiin johtaneiden toimintojen tarkalla dokumentoinnilla.  

 

Tutkimustulosten vahvistuvuudella viitataan siihen, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista 

vastaavaa ilmiötä tarkastelluista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 2000, 212). Ilmiötä ovat 

tarkastelleet muun muassa Antikainen (2005) ja Nikander (2003) väitöskirjoissaan ammatti-

korkeakoulun johtamisesta ja kasvun sekä voimaantumisen edellytyksistä.  

 

Luotettavuuden lisäksi tutkielman toteuttamisvaiheet sekä tutkimustulosten analyysiprosessi 

on pyritty kuvaamaan yksityiskohtaisesti. Jokainen haastattelu nauhoitettiin ja aineistot litte-

roitiin sanatarkasti. Analyysiprosessi eteni fenomenologisen tutkimuksen analyysimenetelmän 

mukaan vaihe vaiheelta (vrt. Rissanen 2003, 28). Aineiston alkuperäisyyttä kuvaavat suorat 

lainaukset, joita on kirjattu tutkielman tuloskappaleeseen. Haastatteluissa päädyttiin kuuteen 

työntekijään lähinnä työn laajuuden vuoksi. Teemahaastattelut ovat vain osa tutkielman em-

piirisestä osuudesta ja haastatteluiden teemana on syventää henkilöstöbarometreistä saatua 

tietoa. Näin ollen kuusi haastattelua tuntui riittävältä määrältä pro gradu -tutkielman laajui-

seen työhön.  

 

Tulosten synteesi tehtiin käyttämällä metodologista triangulaatiota. Tämä paransi tutkimuksen 

luotettavuutta, koska ammattikorkeakoulun henkilöstön käsityksiä johtamisesta tutkittiin use-

ammasta kuin yhdestä lähtökohdasta ja eri menetelmillä saatiin toisiaan täydentäviä tuloksia. 
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Barometrien käytön luotettavuutta heikentää se, että tulokset koskevat koko kuntayhtymää, ei 

pelkästään ammattikorkeakoulun työntekijöitä. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toi-

mintoja on kuitenkin osin vaikea erottaa, sillä useat yksiköt toimivat samoissa tiloissa ja esi-

merkiksi muutokset toisella sektorilla heijastuvat myös toiselle sektorille. Lisäksi kuntayhty-

män ja ammattikorkeakoulun johto ovat samoja henkilöitä. Valmiin henkilöstöbarometrin 

käyttöä pro gradu -tutkielmassa voidaan kritisoida myös siksi, että kyselyä ei tehty tutkiel-

massa käytettyjen teoreettisten lähtökohtien pohjalta. Kyselystä löytyi kuitenkin suuri määrä 

aiheeseen sopivia kysymyksiä ja näin ollen sen voidaan olettaa antavan vastauksia tutkimus-

ongelmiin. Tämän lisäksi teemahaastattelut laadittiin niin, että niiden avulla pyrittiin hake-

maan ns. täydentävää tietoa eli tietoa, jota ei voitu saada barometrien tuloksista. Tutkielman 

luotettavuutta lisää myös se, että henkilöstöbarometrit ovat viiden vuoden ajanjaksolta. Edel-

leen luotettavuuteen vaikuttaa se, että vuoden 2005 henkilöstöbarometri ja teemahaastattelut 

tehtiin kahden kuukauden sisällä. Tällöin barometri oli vielä tuoreena haastateltavien mielissä.  

 

Johtopäätösten luotettavuudessa fenomenografian ongelmana voi olla se, että kaikki käsityk-

set esitetään samanarvoisina (Rissanen 2003, 235). Ahonen (1995, 154) varoittaa aineiston 

ylitulkinnasta ja sellaisten merkitysten löytämisestä, jotka eivät kuulu tutkimusongelman ja 

sen taustana olevien teoreettisten lähtökohtien piiriin. Tästä syystä sekä barometrien tulosten 

vertailu että haastatteluiden tulokset esitettiin ensin pelkkänä faktuaalisena tietona ja vasta 

tulosten synteesivaiheessa siirryttiin tulkintaan. Fenomenografisessa tutkimuksessa aineisto 

luokitellaan löydettyjen merkitysten perusteella kategorioiksi, joista muodostetaan johtopää-

tökset (Ahonen 1995, 154). Kategoriat pyrittiin selittämään johdonmukaisesti ja teoreettiseen 

viitekehykseen sitoen. Näin pystyttiin lisäämään johtopäätösten kategorioinnin relevanssia. 

Johtopäätösten aitous varmistettiin muun muassa sillä, että raportissa esitettiin suoria haastat-

telulainauksia.  

 

7 TUTKIELMAN TULOKSET 
 

7.1 Barometrien tulosten kuvailu ja vertailu 
 
Henkilöstöbarometrien tuloksista vertaillaan tutkielmassa niitä tietoja, jotka kuvaavat kasvun 

ja voimaantumisen edellytyksiä Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä. Asiaa tarkastellaan pää-

asiassa neljän voimaantumisen päädimension kautta. Lisäksi kuvataan henkilöstön mielipi-
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teitä johtamisesta yleisesti sekä heidän näkemyksiään omasta osaamisestaan. Kaikki tulokset 

ovat luettavissa Pertti Jokivuoren tekemistä henkilöstöbarometreista (2001, 2003, 2005). Ky-

symyskohtaiset tulosten prosentuaaliset summat saattavat heitellä suurestikin. Nämä epätark-

kuudet ovat kuitenkin myös alkuperäisissä Jokivuoren (2001, 2003, 2005) raporteissa.  

 

 

7.1.1 Jaettu visio 
 

Herrenkohlin ym. (1999, 375) määrittelemistä voimaantumisen pääulottuvuuksista (ks. kuvio 

13) ensimmäinen on Jaettu visio. Barometrien kysymyksissä tavoitteen selkeyttä, tavoitteiden 

saavuttamista ja asiakassuuntautuneisuutta voidaan katsoa kuvaavan alla olevat väittämät 

(taulukko 3).   

 

Taulukko 3. Jaettua visiota kuvaavat barometrien väittämät. 
 
Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 

samaa mieltä % 
Melko tai täysin eri 
mieltä % 

Ei samaa eikä eri 
mieltä % 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
10c Olen hyvin perillä työpaikkani tilanteesta 
ja kehittämissuunnitelmista 

 47 54 40 33  29 42 20  17 18 

10h Työpaikallani tehdään asioita, joita minun 
on vaikea hyväksyä 

37  34 36  45 40 33  27 26 31 

10i Olen usein epävarma siitä, mitä minulta 
työssäni odotetaan 

23  22 41 53  59 51 23  18 19 

13e Työtehtävät tuntuvat usein turhilta 12  12 7  69 68 78  21 20 15 
22c Omat etuni ovat yhteneviä työnantajani 
etujen ja tavoitteiden kanssa 

 62 61 48 14  12 21 25  26 31 

 

Jaettu visio -päädimensiota henkilöstöbarometreissä tukevat myös väittämät, joilla on selvi-

tetty henkilöstön sitoutumista organisaatioon. Näitä ovat seuraavat väittämät:  

 
 21/3 En tunne erityistä kiintymystä työpaikkaani kohtaan 

 21/4 Kuuluminen tähän työyhteisöön merkitsee minulle henkilökohtaisesti paljon 

 21/6 Kun teen työtä tunnen ponnistelevani paitsi itseni myös työyhteisöni hyväksi  

 

Jokivuoren (2005) mukaan ”vastaajista 59 % (59 % vuonna 2003 ja 60 % 2001) yhtyy väit-

teeseen, että kuuluminen nykyiseen työyhteisöön merkitsee henkilökohtaisesti paljon ja 69 % 

(64 % vuonna 2003 ja 60 % 2001) haluaa tehdä nykyistä työtään nykyisellä työpaikallaan”. 

Niitä, jotka eivät tunne erityistä kiintymystä työpaikkaansa kohtaan oli ainoastaan 14 % (17 % 
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vuonna 2003 ja 19 % 2001) vastaajista. Lisäksi vuonna 2005 vastaajista lähes 80 % (80 % 

vuonna 2003) tunsi ponnistelevansa itsensä ohella myös työyhteisön hyväksi. (Jokivuori 

2003, 17; 2005, 20 – 21.)  

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaajat tietävät, mitä Seinäjoen koulutuskun-

tayhtymä tavoittelee ja mitä työntekijöiltä odotetaan. Näyttää myös siltä, että vastaajat ovat 

hyvin sitoutuneita organisaatioonsa. Vertailtaessa kolmen barometrin tuloksia, on vastaajien 

suhtautuminen lähes poikkeuksetta muuttunut vuosittain entistä positiivisemmaksi suhteessa 

kuntayhtymään. Ainoastaan kysymyksen 13e (Työtehtävät tuntuvat usein turhilta) vastausten 

perusteella turhautuminen työtehtäviin on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2001.    

 

 

7.1.2 Vastuunottamista tukeva organisaatiorakenne ja hallinto 
 

Toiseksi voimaantumisen pääulottuvuudeksi Herrenkohl ym. (1999, 375 – 376) on määritellyt 

Vastuunottamista tukevan organisaatiorakenteen ja hallinnon. Sitä kuvaavat aladimensiot: 

vastuu päätöksistä, tiimit, riskien ottaminen ja asiakaslähtöisyys. Näitä aiheita barometrissa 

kuvaavat taulukon 4 väittämät. 
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Taulukko 4. Vastuunottamista tukeva organisaatio ja hallinto –pääulottuvuutta kuvaavat ba-
rometrien väittämät. 
 
Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 

samaa mieltä % 
Melko tai täysin eri 
mieltä % 

Ei samaa eikä eri 
mieltä % 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
10a Minulla on valtaa vaikuttaa omaan työ-
höni liittyvissä asioissa 

74  79 68 15  13 21 13  9 12 

10b Voin estää työhöni kielteisesti vaikuttavat 
muutokset 

25  27 27 49  46 52 26  28 21 

22a Työyhteisömme työt ovat hyvin organi-
soituja 

36  37 30  40 44 49 23  19 22 

22f Työyhteisömme on tasa-arvoinen 51  54 0 31  26 0 18  21 0 
22h Työyhteisössämme välitetään tietoja 
avoimesti 

41  48 33 37  29 45 23  22 23 

22k Asiakaspalvelu on työyhteisössäni kor-
keatasoista 

65  66 0 10  11 0  25  22 0 

24/2 Yksikön johto on erittäin pätevä henki-
löstöasioiden hoitamisessa 

 43 49 26 30  29 48 27  21 26 

Kysymys tai väittämä Paljon tai melko 
paljon % 

Jonkin verran % Ei lainkaan % 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
23a Esiintyykö työyksikössäsi häiritsevää 
kilpailuhenkeä 

11  9 16 49  39 44 40  52 40 

23b Esiintyykö työyksikössäsi esimiehen ja 
alaisten välisiä ristiriitoja 

 13 14 31 55  55 51 32  31 18 

23c Esiintyykö työyksikössäsi työntekijöiden 
välisiä ristiriitoja 

11  11 13 63  61 65 27  29 23 

23d Esiintyykö työyksikössäsi eri henkilöstö-
ryhmien välisiä ristiriitoja 

12  10 12 57  54 56 31  36 31 

23e Esiintyykö työyksikössäsi työpaikka-
kiusaamista 

3  5 0 20  16 0 77  79 0 

 
 

Tulosten valossa SeAMK:ssa tuetaan vastuunottamista. Ristiriitaista on kuitenkin se, että 

vuonna 2005 vastaajista 74 %:lla oli valtaa vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin asioihin.  

Kuitenkin samana vuonna 49 % vastaajista totesi, ettei voi estää työhönsä vaikuttavia kieltei-

siä muutoksia.  

 

Tulosten perusteella Seinäjoen koulutuskuntayhtymän organisaatiorakenteessa ja hallinnossa 

olisi parannettavaa työyhteisöjen toiminnan organisoinnissa. Vuonna 2005 vastaajista 40 % 

oli melko tai täysin eri mieltä siitä, että työyhteisön työt olisivat hyvin organisoituja. Vastaa-

jista 23 % ei ollut samaa eikä eri mieltä. Kuitenkin samana vuonna 43 % vastaajista koki, että 

oman yksikön johto on erittäin pätevä henkilöstöasioiden hoidossa.  
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Työyhteisön toiminnan vastaajat kokivat vuonna 2005 tasa-arvoiseksi ja avoimeksi. Asiassa 

on kuitenkin tapahtunut pientä notkahdusta vuoteen 2003 verrattuna. Vuonna 2005 vastaajista 

37 % oli melko tai täysin eri mieltä siitä, että työyhteisössä välitetään avoimesti tietoa, kun 

sama luku vuonna 2003 oli 29 %. Yksikön sisäisiä ristiriitoja, häiritsevää kilpailuhenkeä ja 

työpaikkakiusaamista koettiin olevan vain jonkin verran tai ei lainkaan. Tämä antaa hyvät 

edellytykset työntekijöiden voimaantumiselle ja kannustaa vastuunottoon. Lisäksi henkilöstön 

asiakaslähtöistä asennetta kuvaa se, että asiakaspalvelu koettiin vastaajien keskuudessa kor-

keatasoiseksi.  

 

7.1.3 Tieto ja oppiminen  
 

Tieto ja oppiminen -pääulottuvuuden Herrenkohl ym. (1999, 376) on jakanut muutokseen, 

tietoihin ja ongelmanratkaisuun, luottamukseen sekä viestintään. Näitä kokonaisuuksia baro-

metreissa kuvaavat taulukon 5 väittämät.  

 

Taulukko 5. Tieto ja oppiminen -pääulottuvuutta kuvaavat barometrien väittämät. 

Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 
samaa mieltä % 

Melko tai täysin eri 
mieltä % 

Ei samaa eikä eri 
mieltä % 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
14a Työpaikallani kannustetaan kokeilemaan 
uusia asioita työssä 

57  60 54 22  19 23 21  21 23 

14b Voin työssäni jatkuvasti oppia uutta ja 
kehittää itseäni 

79  77 77  9 12 11 12  12 11 

14c Minulla on hyvät mahdollisuudet saada 
ammattitaitoa edistävää koulutusta 

64  60 52 19  22 28 17  19 19 

22d Työyhteisössämme ihmisiin voi luottaa 69  72 61 13  13 17 18  15 21 
 
Tieto ja oppiminen -dimensiota henkilöstöbarometreissä tukevat myös väittämät, joilla on 

selvitetty henkilöstön oppimista ja osaamista. Näitä väittämiä ovat:  

 
 15/1 Itsenäisyys ratkaisujen teossa 

 15/2 Kyky ilmaista omat käsitykset 

 15/3 Valmius etsiä uusia ratkaisuja ja poistaa epäkohtia työyhteisössä 

 15/4 Valmius tukea muita vaikeissa tilanteissa 

 17/1 Mahdollisuus soveltaa työssä hankittuja oppeja 

 17/2 Tarve oppia uusia asioita 
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”Arviot erilaisten valmiuksien suhteen osoittavat, että 61 – 80 % (62 – 77 % vuonna 2003 ja 

60 – 75 % vuonna 2001) kaikista kyselyyn vastanneista kokee omaavansa melko tai erittäin 

hyvät valmiudet etsiä ratkaisuja ja poistaa epäkohtia työyhteisössä, tukea muita vaikeissa ti-

lanteissa, tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja ilmaista omia käsityksiä työpaikalla. Vähäisiksi omat 

valmiudet yllämainituissa asioissa koki vain 4 – 12 % (6 – 12 % vuonna 2003 ja 7 – 15 % 

vuonna 2001) vastaajista, kysymyksestä riippuen. Muutokset edelliseen kyselyyn ovat tässä 

asiassa hyvin pieniä.” (Jokivuori 2003, 14 – 15; 2005, 17 – 18.)  

 

Jokivuoren (2005) mukaan lähes 9/10 vastanneista (vuonna 2003 9/10) on sitä mieltä, että 

hänellä on työssään tarve oppia uusia asioita. Lisäksi 84 % (vuonna 2003 83 %) vastaajista 

katsoo, että työssä on melko tai erittäin paljon mahdollista soveltaa hankittuja oppeja. (Joki-

vuori 2003, 14; 2005, 16.)  

 

 

7.1.4 Institutionaaliset tunnustukset 
 

Viimeisenä Herrenkohlin ym. (1999, 376) voimaantumisen pääulottuvuutena on Institutio-

naaliset tunnustukset. Siihen viittaavat aladimensiot: tunnustus sekä tieto ja palkitsemisjär-

jestelmä. Näitä asiakokonaisuuksia barometreissa kuvaavat taulukossa 6 olevat väittämät.  
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Taulukko 6. Institutionaaliset tunnustukset -pääulottuvuutta kuvaavat barometrien väittämät. 
 
Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 

samaa mieltä % 
Melko tai täysin eri 
mieltä % 

Ei samaa eikä eri 
mieltä % 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
10j Saan riittävästi selkeää palautetta omasta 
työstäni 

35  33 25 45  45 55 19  22 21 

24/1 Yksikön johdon sanaan voi aina luottaa  64 65 49 17  13 31 18  22 21 
25/5 Muutokset on suoritettu työyhteisössä 
luottamusjohdon ja henkilöstön kanssa 

 20 19 0 23  39 0 57  41 0 

25/6 Muutokset on suoritettu työyhteisössä 
virkamiesjohdon ja henkilöstön kanssa 

 26 25 0 22  37 0 53  38 0 

 

Työyhteisön voimaantumisen edellytyksenä pidetään tunnustuksen antamista suorituksista ja 

tunnetta siitä, että työntekijöitä kuullaan päätöksenteossa. Barometrien vastausten perusteella 

noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että he eivät saa riittävästi selkeää palautetta omasta 

työstään. Luottamus yksikön johdon sanaan on vuosien varrella parantunut, mutta henkilöstöä 

ei ole otettu riittävän hyvin mukaan muutoksia tehtäessä.  

 

 

7.1.5 Johtaminen sosiaalisena prosessina 
 
Lord ja Smith (1999) pitävät johtamista kognitiivisten, affektiivisten ja sosiaalisten prosessien 

jatkuvana sarjana ja uskovat, että yksilön työsuoritusta rajoittaa enemmän usko itseen ja 

omiin kykyihin kuin todelliset kyvyt tai niiden puute. Työntekijöiden ajatuksia itsestään työn 

tekijänä selvitettiin myös henkilöstöbarometreissa taulukossa 7 olevien väittämien muodossa.  

 
Taulukko 7. Yksilön uskoa omiin kykyihinsä kuvaavat barometrien väittämät 
 
Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 

samaa mieltä 
Melko tai täysin eri 
mieltä 

Ei samaa eikä eri 
mieltä 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
10f Minulla on tunne, että selviän työssäni 
eteen tulevista tilanteista 

88  88 0 4  7 0 7  7 0 

10g Tunnen hallitsevani työhöni liittyvät asiat 90  87 0 4  6 0 6  8 0 

10i Olen usein epävarma siitä, mitä minulta 
työssäni odotetaan 

23  22 41 53  59 51 23  18 19 

 
 

Lisäksi henkilöstöbarometreissa kyselyyn osallistuvia pyydettiin arvioimaan valmiuksiensa 

vastaavuutta työtehtäviinsä. Vuonna 2005 vastaajista 40 % (vuonna 2003 39 %) katsoi suo-
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riutuvansa tehtävistään erittäin hyvin, 44 % (vuonna 2003 46 %) arvioi suoriutuvansa hyvin ja 

16 % (vuonna 2003 15 %) kertoi, että heillä on ongelmia tehtävistä suoriutumisessa. (Joki-

vuori 2003, 12; 2005, 15.)  

 

 

7.1.6 Mielipiteitä SeAMK:n johtamisesta  
 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstön mielipiteitä johtamisesta kysyttiin henkilöstöba-

rometreissä sekä esimies-alais -näkökulmasta että koko yhtymän johtamisorganisaation näkö-

kulmasta. Taulukoon 8 on näistä kysymyksistä valittu tutkielman kannalta neljä kiinnosta-

vinta.  

 

Taulukko 8. Mielipiteitä johtamisesta Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä. 

Kysymys tai väittämä Täysin tai melko 
samaa mieltä 

Melko tai täysin eri 
mieltä 

Ei samaa eikä eri 
mieltä 

  ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01 ka 05 ka 03 ka 01
22l Esimies-alaissuhteet ovat yleisesti ottaen 
hyvässä kunnossa 

65  66 30 21  18 26 15  16 45 

25/2 Kuntayhtymän virkamiesjohto toimii 
luotettavasti 

47  39 0 10  22 0 44  39 0 

25/4 Kuntayhtymän virkamiesjohto luottaa 
henkilöstöön 

45  43 0 8  16 0  47 41 0 

26/1 Kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoito 
on korkeatasoista  

43  35 0 24  33 0 33  33 0 

 
 
Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymää organisaationa as-

teikolla 1 – 5 (taulukko 9). Adjektiivipareja olivat mm. byrokraattinen – joustava, päämäärä-

tön – tavoitteellinen ja autoritäärinen – demokraattinen.  Kuntayhtymää pidetään vastaajien 

keskuudessa erittäin tavoitteellisena. 

 
Taulukko 9. Seinäjoen koulutuskuntayhtymää kuvaavia adjektiivipareja. 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on: ka 05 ka 03 ka 01 
27/5 Byrokraattinen - Joustava 2,7  2,8 2,7 
27/8 Päämäärätön - Tavoitteellinen  3,8  3,7 3,7 
27/11 Autoritäärinen - Demokraattinen  3,0 2,9 - 
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Barometreihin vastanneet ammattikorkeakoulussa työskentelevät arvioivat asteikolla 1 – 5 

yksiköidensä johdon luotettavuuden ja pätevyyden olevan vuonna 2005 3,49 (Sig.=***), 

vuonna 2003 3,49 (Sig.=***) ja vuonna 2001 3,15 (Sig.=***) (Jokivuori 2003, 51; 2005, 43).  

 

7.2 Haastatteluiden tulokset 
 

Teemahaastatteluiden tulokset esitellään tässä kappaleessa teemakohtaisesti. Teemat on joh-

dettu tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä kuviossa 15 esitetyllä tavalla. Kohdassa 8.1. 

tulokset analysoidaan tutkimusongelmittain ja teoreettisen viitekehyksen mukaisesti yhdessä 

barometrivertailun tulosten kanssa. Tulosten havainnollistamiseksi ja konkretisoimiseksi 

haastateltavien esittämiä suoria lainauksia esitetään sisennettyinä ja sitaateissa. 

 

7.2.1 Johtaminen yleensä 
 

Vastaajien mielestä johtajan työnkuva on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 

Se on sekä monipuolistunut että monimutkaistunut. Vaikean johtamistyöstä tekee haastatelta-

vien mukaan erityisesti ihmisten johtaminen. Työntekijät ovat nykyään tietoisempia asioista 

kuin aikaisemmin ja osaavat näin ollen vaatia myös oikeuksiaan. Kritisointi ja arvostelu ovat 

lisääntyneet. Keskustelua herätti myös ikäpolvien välinen kulttuurimurros:  

 
”Tässä kohtaa on erityisen vaikea johtaa organisaatiota, koska on asioita, ihmisiä ja työtapoja, 

jotka ovat osittain menneestä maailmasta ja sitten on näitä uusia virtauksia, asioita ja ihmisiä, 

jotka ovat uudesta maailmasta. Niin johda nyt sitten tämmöistä palettia, kulttuurimurrosta. Se on 

haasteellista. ”   

 

Haastateltavien mukaan asiantuntijoiden johtaminen vaatii sekä kokonaisvaltaista ymmärtä-

mistä asioista että myös tietoa jokaisen työntekijän työnkuvasta ja -tavasta. Kun tähän yhdis-

tetään eri sukupolvien erilaiset työskentelytavat, muodostuu ihmisten johtamiskyvystä avain-

tekijä johtajan osaamisessa.  

 

Haastateltavista kaikki totesivatkin, että myös oppiva asiantuntijaorganisaatio tarvitsee johta-

juutta. Johtajaa tarvitaan erityisesti vastaamaan kokonaisuudesta ja organisoimaan työyhtei-

sön työtä sekä johtamaan ihmisiä ja kantamaan vastuuta. Työyhteisöjen arkirutiinit sitä vas-

toin pyörivät vastaajien mukaan ilman johtajaakin.   
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Vastaajien kokemusten mukaan myös jatkuvat organisaatiomuutokset vaativat johtajalta pal-

jon sekä jaksamista että osaamista. Seinäjoen koulutuskuntayhtymään liittyvät muutokset ja 

niiden suorat ja epäsuorat vaikutukset nousivatkin esiin jokaisen haastateltavan puheissa. 

Vastaajista neljä kommentoi organisaatiomuutoksia ”luvattoman” nopeiksi. Tämä on aiheut-

tanut negatiivista mielialaa yksiköissä ja työyhteisöissä. Monet tunnustavat myös, että esimie-

hellä ei ole organisaatiomuutoksista johtuen enää riittävästi aikaa esimiestyöhön. Mutta 

vaikka organisaatiomuutokset vaikeuttavat ja lisäävät työtä, koki ainakin kolme vastaajista 

muutokset tulevaisuuden kannalta välttämättömiksi ja onnistuneiksi:  

 
”Mutta, että nää muutokset, joita on tullut, jos ajattelee omaa työtä ja esimiehen vaihtumista ja 

työn ja vastuiden selkiytymistä niin ne on ollut kaikki hyviä asioita.” 

 
”Mutta tota kyllä tämä hallinnon uudistus, jos ajattelee ammattikorkeakoulun kokonaisuutta niin 

kyllä tämä varmasti järkevä on. Ja selkeytti aika tavalla tätä.”   

 

Kysyttäessä haastateltavilta, minkälainen on hyvä johtaja, saatiin tulokseksi 11 erilaista omi-

naisuutta (taulukko 10). Kaikki vastaukset liittyivät läheisesti ihmisten johtamiseen.  

 

Taulukko 10. Hyvän johtajan ominaisuuksia.  

Ominaisuus N 
Antaa aikaa ja kuuntelee  5 
Antaa tilaa ja vastuuta  4 
Kykenee hoitamaan ristiriitatilanteita  3 
Välittää työntekijöistä 2 
Kykenee lukemaan ihmisiä 1 
Antaa palautetta 1 
Kantaa itse vastuun  1 
Oikeudenmukainen 1 
Avoin 1 
Pätevä 1 
Pitää lupauksensa 1 
 

 

Kaksi haastateltavista totesi, että johtajat ja johtamistavat voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta 

kuitenkin toimivia ja hyviä. Muutamat vastaajista päätyivät pohtimaan johtajaksi oppimista. 

Yhden vastaajan mielestä taustalla täytyy olla synnynnäistä johtajuutta, eikä siihen voi kou-
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luttautua. Kaksi muuta vastaajaa uskoivat, että johtajaksi voi kouluttautua, mutta toisille joh-

taminen on luontaisempaa. Kaikkiaan neljän vastaajan mukaan oppiminen hyväksi johtajaksi 

edellyttää kasvuprosessia, johon liittyy keskeisesti kokemuksen tuoma varmuus. Johtamis-

koulutukseen haastateltavat suhtautuivat ristiriitaisesti:  

 
”Näen, että kyllä johtajankin pitää kehittyä. Esim. johtamiskoulutus, se on yksi, mikä on sellai-

nen. En tiedä, miten hän (oma esimies) on kehittynyt johtajana. Kyllä olen ymmärtänyt, että 

kyllä hänkin on kehittynyt vuosien varrella. Olen kuullut, että hänestä on tullut entistä jousta-

vampi.” 

 

”Tota johtajakoulutusta hirveesti järjestetään vähän joka tasolla. Mä kyllä toivoisin, että jokaiki-

sestä ihmisestä ei koulutettaisi johtajaa. Koska se ei välttämättä oo hyvä. Se pitäis kyllä kattoa 

ihmistä vähän tarkemmin, että ketä lähetetään ja itseasiassa pakotetaankin lähtemään johtaja-

koulutukseen oman asemansa takia.” 

 

 

 

7.2.2 Tavoitteiden asettaminen 
 

SeAMK:n ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän rakenteen ja hallinnon selkeys jakoi haastatel-

tavien mielipiteitä. Kaikki tunnustivat nähneensä organisaatiokaavion, mutta siinä olevat osa-

alueet tuntuvat sekavilta. Oman yksikön rakenne ja hallinto oli kuitenkin kaikille selkeä. Kes-

kushallinnon toiminnasta useimmilla ei ollut tarkkaa tietoa ja muutamat haastateltavista toi-

voivatkin jonkinlaista esittelyä siitä, mitä keskushallinnon työntekijät tekevät. Lisäksi neljä 

vastaajaa arveli, että tavalliselle työntekijälle kuntayhtymän luottamusmieshallinto on täysin 

tuntematon.  

 
”Ja sitten kun puhutaan kuntayhtymätyyppisestä organisaatiosta ja mennään sinne niinkun oman 

yksikön ulkopuolelle ja puhutaan niistä virkamiesjohtajista, jotka johtaa koko kuntayhtymää ja 

kun mennään siitä sinne luottamuspuolelle ja yhtymävaltuustoon ja –hallitukseen niin ne on kes-

kimääräisille työntekijöille täysin vieraita.” 

 

”Mutta se, että on tää keskustoimisto niin se ehkä ei ole selkä kaikille. Tietenkin keskustoimis-

tossa on avustavia henkilöitä, mutta joista ei aina tiedä, että olisi ihan mielenkiintoista tietää mitä 

nekin tekee. Rakenne ei ole monimutkainen, mutta ehkä ei ole kaikkien henkilöiden tiedossa, 
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mitä kukin tekee. Ja mikä on keskustoimiston rooli ihan tarkalleen ja mikä on yksikön sisäisiä 

asioita ja mitkä kuuluu keskustoimistolle ja valtuustolle ja hallitukselle ja tämmöisille.”  

 

”Suoraan sanottuna kun siinä barometrissakin oli kaikkia niitä kysymyksiä. Niin en mä niinku 

ymmärtänyt ketä ne kaikki oli. Ei tosiaan osaa sanoa onko ne hoitanu hommat hyvin.”  

 

”No, tämän periaatteessa pitäis olla, mutta aina ei kyllä ihan tiedä, että mikä on järjestys. Tää on, 

tästä on tullu näin laaja niin täällä on välillä vaikee löytää kuka vastaa mistäkin. Itseasiassa niin 

tota, tänne on tullut hirveesti tämmösiä päällikkötason ihmisiä muutamien viime vuosien aikana 

ja mut ehkä se, tää on tätä uudistusta jolloin näitä tulee ja se kestää oman aikansa ennen kuin se 

kaikki mielletään kokonaisuudeksi.” 

 

Kolme vastaajista totesi kuitenkin, että kokonaisuuden toimivuudesta ei ole vielä kellään ko-

kemusta ja pelisääntöjä vasta rakennetaan. Niinpä kaikki ei voikaan olla vielä selkeää. Kaikki 

haastateltavat myönsivät, että asioista tiedotetaan aktiivisesti erityisesti sähköpostitse. Se, 

koetaanko asia kiinnostavaksi tai itselle läheiseksi vaihtelee suuresti ja vaikuttaa näin ollen 

siihen kuinka tietoisia työtekijät ovat hallinnosta ja sen toiminnasta.  

 

Oman työyhteisön päätöksentekoprosessista ja tavoitteiden asettamisesta haastateltavat olivat 

kahta mieltä. Neljä vastaajista kertoi, että tavoitteita asetetaan yhdessä esimiehen ja/tai tii-

min/työyhteisön kanssa. Henkilökohtaisia tavoitteita tarkennetaan kehityskeskusteluissa. 

Kaksi vastaajaa koki työnsä olevan sellaista, ettei tavoitteita voida asettaa tai päätöksiä tehdä 

yhdessä.  

 

Kaikki kuusi haastateltavaa olivat käyneet esimiehensä kanssa kehityskeskustelun viimeisen 

vuoden aikana. Mielipiteet kehityskeskusteluiden tarpeellisuudesta vaihtelivat jonkin verran:   

 
”Kyllä siinä sai ihan omat mielipiteensä sanoa ja ajatuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia sanoa. 
Se on ihan hyvä. Toisaalta itse ainakin olen paljon meidän yksikön johtajan kanssa en ehkä päi-
vittäin, mutta tosi usein keskustelen asioista. Koen, että kehityskeskustelu ei ole se ainoa tapa 
eikä saisikaan olla, että sellainen päivittäinen ja viikottainen keskustelu on paljon tärkeämpää, 
että asioihin puututaan ja että voi sanoa mistä tahansa asiasta koska vaan.” 
 
”Kyllä ne mun mielestä on hyviä. Se on just sitä yksikön johtajan kiinnostusta työntekijöiden 
tehtäviin.” 
 
”Tarvitaan ja ei tarvita. Tarvitaan koska se on ollut mulle ainut hetki kun mä oon ollut entisen 
esimieheni kanssa kasvotusten ja jutellut asioista. Mutta sitten se, että mitä niistä hyötyy kumpi-
kin osapuoli niin on hiukan kyseenalaista…… Ei minusta tarvitse kehityskeskustelua käydä joka 
vuosi ollenkaan varsinkaan, jos sinä vuoden aikana ei ole tapahtunut mitään.” 
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”Se on semmoinen tietynlainen tae siellä takana olemassa, että on pakko keskustella….. Se on 
sitten eri asia, että millä aikavälillä ne johtaa tulokseen.”  
 
”Kyllä mulle jäi tosi hyvä olo siitä ja ehkä vaan sillä, että sä pystyt helposti puhumaan kaikesta 
siinä. Se oli se tilanne niinku sellainen, että siinä helposti tuli keskustelua ja niinku näin……Että 
ei se ihan turhakaan ole.” 

 

SeAMK:ssa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet kaikkien haastateltavien työhön jollakin 

tavalla. Haastateltavista viidellä henkilöllä kuudesta on tapahtunut esimies-alaissuhteessa 

muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Muita organisaatiomuutoksesta johtuvia omaan 

työhön vaikuttaneita tekijöitä ovat esimerkiksi huoli omasta jaksamisesta, yhteisöllisyyden 

häviäminen ja esimiehen jatkuva poissaolo.  Kolme vastaajista totesi, että työt ovat muutosten 

myötä lisääntyneet, mutta lisäresursseja ei ole saatu.  
 

”…keskushallinto on paisunut ja mitä enemmän se paisuu ja sinne tulee niitä toimijoita niin sitä 

enemmän se työllistää meitä täällä kentällä. Ja sitten taas jos oikein kärjistetysti sitä tuo niin sil-

loin se perustehtävä kärsii eli opetus, kun kuitenkin täällä kentällä eli yksiköissä ne ihmiset tekee 

sen kaiken työn.” 

 

”Kun on pieni yksikkö, jossa on vähän ihmisiä niin onhan se, sanotaan, että yks tekee jotakin 

muuta niin se on aina pois jostakin muusta, koska tavallaan kaikkea, mitä tehdään, tehdään jo 

lähtökohtaisesti liian pienellä väellä. Jos siellä joku tekee jotakin, joka ei suoraan liity esim. sii-

hen koulutustoimintaan, se syö resursseja. Tämmöisiinkin hommiin olisi pitänyt olla joku joka 

tekee vain sitä ja hänen tilallaan olla joku joka täyttää aukon.” 

 

 

7.2.3 Minä työntekijänä  
 

Puhuttaessa työnkuvan selkeydestä oli vastauksissa nähtävissä selvä mielipide-ero. Kaksi 

vastaajista totesi, ettei työnkuva voi olla eikä tarvitse olla selkeä. Toimintaympäristön ja ti-

lanteiden muuttuessa täytyy olla valmius joustaa ja tehdä tilanteen vaatimia töitä. Kaksi 

muuta vastaajaa näkivät asian päinvastoin. Työnkuva pitää olla selkeä, sillä ”mikään ei ole 

niin kamalaa kuin epäselvä työnkuva.” 

 

Viides haastateltava arveli, että työnkuva on omassa päässä selkeä, mutta saattaa näyttäytyä 

muille epämääräisenä. Kuudes vastaaja taas totesi, että hänen työnkuvansa ei ole selkeä, eikä 

heidän työyhteisössään ”kenellekään ole tehty selkeetä työnkuvaa.” 
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Haastatteluihin osallistuneet henkilöt määrittelivät hyvän työntekijän tunnuspiirteet Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa viidellä määreellä. Työntekijän tulee olla joustava, asiantunteva ja 

paneutuva sekä halukas kehittämään itseään ja osaamistaan. Lisäksi hänen on tultava toimeen 

erilaisten ihmisten kanssa. Muutama vastaajista vaati työntekijältä samantyyppisiä ominai-

suuksia kuin johtajalta, mutta hieman eri näkökulmasta.  

 

Haastatelluista suurin osa oli sitä mieltä, että työyhteisöissä tunnetaan ainakin jollakin tasolla 

työntekijöitä ja heidän elämäänsä työn ulkopuolellakin. Se, miten hyvin esimies tuntee alai-

sensa, on kiinni työntekijästä itsestään ja hänen halukkuudestaan jakaa yksityiselämäänsä 

esimiehen ja työtovereiden kanssa. Vastaajien mielestä esimies huomioikin työntekijät yksi-

löinä siinä määrin kuin se on mahdollista. Niin pienten lasten vanhemmuus kuin persoonaky-

symyksetkin otetaan huomioon.  

 
”Mua on siinä mielessä kyllä huomioitu, että ei oo tullut vastaan sellaista tilannetta, että en olisi 

voinut irrottautua töistä jonkun oman henkilökohtaisen syyn vuoksi.” 

 

”Joo, kyllä se on. Just silleen, että meillä on tosi erilaisia persoonia, tämmöisiä vahvoja, niin 

kyllä se tulee. Pomokin on sanonut, että hän niinku tietää sen, että täällä on niin erilaisia persoo-

nia ja näin, että kyllä se niinku.” 

 

 

7.2.4 Palaute ja kannustus 
 

Kysyttäessä esimiehen vaikutuksesta työssä onnistumiseen tai epäonnistumiseen, haastatelta-

vat vastasivat yksimielisesti, että esimieheltä saadulla kannustuksella on merkittävä vaikutus 

työssä onnistumiseen. Toisten työmotivaatioon se vaikuttaa kuitenkin enemmän kuin toisten.  

 
”Kyllä sillä on oikeasti suuri vaikutus. Se on inhimillistä. Se perustuu siihen malliin, että ihmiset 

ovat mielissään siitä, että heitä kiitetään ja kannustetaan ja annetaan eväitä jatkaa samaan mal-

liin.” 

 

”Kyllä varmaan on viimekädessä vaikutusta. Ei voida sanoa, että ei ole minkäänlaista vaikutusta, 

mutta toisilla se on enempi ja toisilla vähempi riippuu siitä minkälainen näkemys itsekullakin on 

johtamisesta.” 
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”Esimerkiksi se, että jos ei saa koskaan kiitosta niin joskus tulee niinku sellainen, että mitä mä-

kin nyt tätä teen.”  

 

Tämän jälkeen haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten esimies kannustaa työntekijöitä. 

Kaikki vastaajat mainitsivat jatko-opintomahdollisuuden ja itsensä kehittämismahdollisuuden 

SeAMK:n kannusteiksi. Useimmat vastaajista eivät kuitenkaan olleet käyttäneet tätä mahdol-

lisuutta, vaikka kokivatkin sen hyväksi asiaksi. Toinen tyypillinen kannuste on TYKY-toi-

mintamahdollisuudet. Myös rahakannustimet puhututtivat haastateltavia. Kaksi mainitsi nii-

den olevan käytössä, kun taas kaksi muuta vastaajaa toivoivat, että sellaisia pystyttäisiin tar-

joamaan. Muita kannusteita ovat vastaajien mukaan esimerkiksi joulu-ateriat ja pääsy mukaan 

uusiin hankkeisiin: 

 
”…jotenkin mä näen sellaisen, että jos on hyvin tehnyt työnsä ja joskus kun tulee uusia juttuja ja 

pyydetään mukaan niin mä koen sen kannustimena. Toki sen voisi ottaa myös rasituksena, mutta 

että luotetaan ja ajatellaan, että tuo henkilö tekee työnsä kunnolla ja sitä voidaan pyytää tähänkin 

niin näen sen kannustimena.”  

 

Kiitoksesta ja erityisesti sen puutteesta kannustimena mainitsivat kaikki haastatellut. Vastaa-

jista kaksi totesi, että julkista kannustamista saavat vain ne, joiden työ on tavallisuudesta 

poikkeavaa ja näkyvää. Kahdelta haastateltavalta tuli myös sarkastisia huomautuksia siitä, että 

kiitosta ei ole tullut, mutta kun ei ole haukuttukaan niin omaan työhön ollaan varmasti tyyty-

väisiä. Yksi vastaajista totesi, ettei heillä ole mitään kannusteita käytössä, mutta kerran hän on 

saanut kiitosta kehityskeskustelussa.  

 

Kaikki haastateltavat arvelivat myös, että kannusteiden saamisessa on kysymys myös omasta 

ja työyhteisön aktiivisuudesta. Kukaan ei tule tarjoamaan lisäkouluttautumismahdollisuuksia 

palkallisine vapaineen, TYKY-toimintaa tai jouluaterioita, ellei itse olla asialla. Eräs haasta-

teltava totesikin, että:  

 
”Nyt ehkä tänä vuonna, kun tämä muutos on ollut niin järisyttävä niin ei ole hirveästi jaksettu 

tehdä tällaisia yhteisiä asioita.” 

 

Kysyttäessä kannusteiden, resurssien ja kiitoksen jakamisen tasapuolisuudesta, kaikki olivat 

yhtä mieltä siitä, että tarkoituksellista syrjintää ei ole. Muutamat vastaajat kuitenkin toivoivat 

tasapuolisuutta työn arvostuksessa ja sitä kautta myös resurssien tai kiitoksen jakamisessa:  
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”Jos työpöytä ei toimi tai on huonot välineet ja jos niitä pitää odottaa monta kuukautta niin esim. 

joku tämmöinen asia niin tulee vähän sellainen fiilis, että ei tässä oikein kukaan arvosta tätä 

työtä mitä sä teet. Ja onko sulla nyt se työpiste sellainen, kun sä haluaisit sen olevan. Sitä en 

tiedä, mistä se sitten on kiinni – rahasta vai jostain muusta. Ehkä ei kuitenkaan rahasta.”   

 

Tämän jälkeen haastateltavilta kysyttiin, onko omaa esimiestä helppo lähestyä. Yhtä vastaajaa 

lukuun ottamatta kaikki vastasivat myöntävästi. Tilanne on kahden henkilön kohdalla paran-

tunut esimiehen vaihtumisen myötä. Yhdellä vastaajista tilanne on vaikeutunut esimiehen 

siirryttyä erillisiin tiloihin omasta työyhteisöstä.  

 

7.2.5 Työyhteisö 
 

Haastattelun loppuvaiheessa haastateltavia pyydettiin kertomaan oman työyhteisön yhteis-

hengestä. Kaikki haastateltavat kokivat me-hengen hyväksi. Kahden vastaajan mukaan orga-

nisaatiomuutoksista johtuvat sisäiset ja ulkoiset paineet ovat kuitenkin vaikuttaneet tilantee-

seen negatiivisesti. Näiden vastaajien mukaan myös heidän esimiehensä ovat samassa myller-

ryksessä, eikä tilannetta voida lukea heidän syykseen tai ansiokseen. Yleisesti vastaajat olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että esimiehellä on aina vaikutusta työyhteisön yhteishenkeen.  

 

Kysyttäessä työyhteisön sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin haastateltavat kommentoivat 

asiaa hyvin eri tavoin. Kaikki vastaajat arvelivat, että periaatteessa yhteiseen tavoitteeseen on 

sitouduttu, mutta se näkyy käytännössä hyvin eri tavalla. Toiset sitoutuvat ammattikorkea-

kouluun, toiset koulutusohjelmaan ja kolmannet omaan ammattialaansa: 

 
”Kyllä niitä sooloilijoita ja oman tiensä kulkijoita on aina vain enemmän. Mutta että tiettyjen 

rajojen puitteissa liikutaan niin silloin ollaan samassa veneessä. Veneen pitää olla ehkä suurempi 

ja siellä pitää olla yksityisiä hyttejä, mutta pysytään samassa veneessä. ” 

 
”Kyllä uskon, että aikalailla on. Se vähän riippuu siitä, että kuka toimii missäkin. Se sitoutumi-

sen määrä tavallaan määräytyy omasta työtehtävästä. Toiset sitoutuu siihen koulutusohjelmaan, 

toiset johonkin osa-alueeseen koulutusohjelman sisällä. Kaikki on varmaan sitoutunut, mutta eri 

tavalla.”  
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”Meillä on se hyvä puoli, että itseasiassa me ollaan kaikki saman koulutuksen saaneita. Niin me 

tiedetään myöskin tää alan ideologinen kenttä, aatteellinen, ammattieettinen kenttä. Niin siinä 

mielessä meidän on helppo toimia yhdessä.” 

 

Eräs vastaaja kritisoi sitä, että aikaa yhteiselle suunnittelulle ei ole annettu.  
 

”Että jos vaaditaan, että pitäisi olla oppiva organisaatio ja suunnitella yhdessä niin milloin se oi-

keasti tapahtuu. ” 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  
 

8.1 Tutkielman tulosten synteesi 
 

Tämän kappaleen tarkoituksena on yhdistää henkilöstöbarometrien tulosten vertailutieto ja 

haastatteluiden tulokset sekä peilata niitä tutkielman teoreettiseen viitekehykseen. Kappa-

leessa yhdistetään kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto metodologiseksi triangulaatioksi, 

jonka perusteella esitetään koko tutkimusaineiston synteesi.  

 

8.1.1 Johtaminen työntekijöiden näkökulmasta 
 

Teoreettisessa viitekehyksessä pohditaan johtajan tehtäviä ja tarpeellisuutta yhteiskunnassa, 

jolle on leimallista tiimityöskentely ja itseohjautuvuus. Haastateltavien mukaan johtajuutta 

tarvitaan edelleen, vaikka oppivissa asiantuntijaorganisaatioissa työntekijöiden osaamistaso ja 

itseohjautuvuuden taso ovatkin korkealla. Johtajan tehtävät ovat muuttuneet arkirutiineista 

kokonaisuuksien hallintaan ja ihmisten johtamiseen. Haastateltavat arvioivat, että johtajuuden 

vaatimukset ovat muuttuneet rajusti viime vuosien aikana. Työntekijöistä on tullut tietoisem-

pia ja näin ollen vaativampia, kokonaisuuksien hallinta on noussut merkittävämpään rooliin ja 

työntekijäryhmät ja heidän osaaminen ovat erilaistuneet. Johtajuus on uuden ja vanhan yh-

teensovittamista sekä muutosjohtamista. Ruohotien (2002, 275) arvio siitä, että johtajuuden 

luonne on muuttunut haasteellisemmaksi sekä työtehtävien sisällön että työyhteisön hetero-

genisoitumisen vuoksi saa vahvistusta tämän tutkielman tuloksista. Muutoksen johtamiseen 

palataan uudestaan kappaleessa 8.1.2.  
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Haastateltavat kertoivat myös yleisemmin ajatuksiaan johtajuudesta. Haastateltavista neljä 

painotti hyväksi johtajaksi oppimisessa kasvuprosessia, johon liittyy kokemuksen tuoma var-

muus. Kokemuksen lisäksi merkitystä on myös johtajien halukkuudella kehittää osaamistaan 

täydennys- ja lisäkoulutuksella. Yksi haastateltu oli kuitenkin sitä mieltä, että johtajuus on 

synnynnäistä. Tämä osoittaa sen, että myös työntekijöiden käsityksillä johtajuudesta ja jopa 

ihmiskäsityksillä on vaikutusta johtamisprosessiin.  

 

 

8.1.2 Transformationaalisen johtamisen toteutuminen  
 

Transformationaalinen johtaminen voidaan määritellä uudistavaksi muutoksen johtamiseksi 

(Ruohotie 1996, 159). Tutkittaessa sitä, miten transformationaalinen johtaminen on toteutunut 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, voidaan haastatteluiden perusteella todeta, että muutos-

paine on tullut organisaatioon sekä ulkoa annettuna että sisäisenä tahtotilana. Ammattikor-

keakoulun lyhyt historia ja yleisemmin ammatillisen koulutuksen kehitys viimeisen 15 vuo-

den aikana osoittaa, että vanhat ammatillisen koulutuksen rakenteet, oppilaitokset ja henki-

löstö ovat joutuneet muita koulutussektoreita kovempaan muutokseen. Tässä muutoksessa on 

ollut ja on edelleen mukana myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sitä ylläpitävä Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymä.  

 

Muutoksesta on tutkielman tulosten mukaan tullut arkipäivää. Työntekijät tietävät, ettei pa-

luuta menneeseen ole, vaan nyt haetaan oikeita välineitä ja työskentelytapoja selviytyä uu-

distuksista. Erityisesti haastatteluista henkii tyypillinen pohjalainen yritteliäisyys, sillä vaikka 

kaikki muutos ei ole ollut positiivista, ovat työntekijät ymmärtäneet että, pärjätäkseen on kul-

jettava muutoksen kärkijoukoissa. Muutoksien myötä rakenteet ovat alkaneet selkiytyä ja 

toimintatavat vakiintua. Kritiikkiä aiheutti kuitenkin muutosvauhti ja tiedon vähäisyys. Nega-

tiivista viestiä tuli myös henkilöstöbarometreistä. Vuonna 2005 vastaajista vain 20 – 25 % 

(vuonna 2003 19 – 25 %) oli sitä mieltä, että muutokset on suoritettu yhdessä luottamusjoh-

don ja henkilöstön kanssa tai yhdessä virkamiesjohdon ja henkilöstön kanssa. Tältä osin trans-

formationaalinen johtaminen ei ole toteutunut erityisen hyvin. Muutoksien takia muutamilla 

haastelluista olikin huoli omasta jaksamisestaan, yhteisöllisyyden häviämisestä sekä siitä, että 
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esimiehellä ei ole enää aikaa alaisilleen, vaikka samaan aikaan työntekijöiden työmäärä on 

kasvanut.  

 

Haastatteluissa hyvän johtajan neljäksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousivat se, että esimies 

antaa aikaa ja kuuntelee, antaa tilaa ja vastuuta, kykenee hoitamaan ristiriitatilanteita ja välit-

tää työtekijöistä. Nämä ominaisuudet korostuvat myös transformationaalisen johtajuuden 

neljässä tyypillisessä elementissä. Tämä viittaa siihen, että työntekijät arvostavat transforma-

tionaalista johtamistapaa. Se, miten transformationaalinen johtaminen toteutuu Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa, näkyy muun muassa seuraavilla tavoilla:  

 

Inspiroiva motivointi (Inspirational Motivation) Seinäjoen ammattikorkeakoulussa  

näkyy muun muassa siten, että kaikille kuudelle haastateltavalle on yksiköstä tai asemasta 

riippumatta annettu mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn. Työntekijöille annetaan heidän 

mukaansa sekä vastuuta että vapautta. Sama tulkinta voidaan tehdä myös barometrien tulok-

sista. Vuonna 2005 vastaajista 74 % (vuonna 2003 79 %) uskoi, että hänellä on valtaa vaikut-

taa omaan työhönsä liittyvissä asioissa. Haastatteluissa tuli myös esiin haastateltavien työyh-

teisöissä vallitseva hyvä me-henki. Tässäkin asiassa kaksi haastateltavaa koki organisaa-

tiomuutoksista johtuvat sisäiset ja ulkoiset paineet niin suuriksi, että yhteishenki on kärsinyt. 

Sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin oltiin haastatteluissa periaatteessa yhtä mieltä. Useim-

mille haastateltaville ja heidän mukaansa myös muillekin työntekijöille organisaatiorakenne 

ja organisaation tavoitteet ovat kuitenkin niin vieraita, että niihin on vaikea sitoutua. Tästä 

syystä eri työntekijät ovat sitoutuneita eritasoisiin asioihin, mikä vaikuttaa työyhteisön yhtei-

seen motivaatioon.  

 

Älyllisellä stimuloinnilla (Intellectual Stimulation) viitataan vanhojen olettamusten kyseen-

alaistamiseen ja muutosvalmiuteen. Edellä todettiin jo, että sekä henkilöstöllä että ammatti-

korkeakoulun johdolla on muutoskykyä ja -halua, joten keskeisempää on se, miten muutos 

hoidetaan kuin itse muutoskyky. Älylliseen stimulointiin kannustetaan sekä barometrien tu-

lostan että haastatteluiden perusteella. Vastaajista 57 % (vuonna 2003 60 %) kokee, että työ-

paikalla kannustetaan kokeilemaan uusia asioita ja lähes 80 % vastaa, että hän voi oppia työs-

sään jatkuvasti uutta ja kehittää itseään. Myös haasteltavat totesivat, että kaikki itsensä kehit-

täminen on mahdollista, mikäli työntekijällä itsellään on siihen kiinnostusta.  
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Individualismin korostaminen (Individualized Consideration) näkyy hyvin haastatteluissa. 

Vastaajien mukaan esimies tuntee alaisensa ja huomioi heidän yksilöllisiä tarpeitaan mahdol-

lisuuksien mukaan. Huomionarvoista on kuitenkin se, että haastateltavien mukaan kaikki 

työntekijät eivät halua tuoda itseään kokonaisvaltaisesti työyhteisön ja organisaation käyttöön. 

Tämä osoittaa sen, että johtaminen on kahdensuuntainen prosessi ja onnistuakseen se vaatii 

molempien osapuolien aktiivisuutta.  

 

Yksilöllistä huolenpitoa ja individualismia korostaa myös se, että SeAMK:ssa kehityskeskus-

telut on otettu laajasti käyttöön. Kaikki haastateltavat olivat käyneet kehityskeskustelun vii-

meisen vuoden aikana. Kehityskeskusteluiden tulos ei kuitenkaan vastannut kaikkien odotuk-

sia eikä asiaa koettu tästä johtuen hyödylliseksi tai tarpeelliseksi.  

 

Puhuttaessa transformationaalisesta oppimisesta ja Argyriksen (1999) 1-, 2- ja 3-silmukkai-

sesta oppimisesta voidaan todeta, että (kuten aiemmin tässä kappaleessa on jo tullut esille) 

SeAMK:ssa työntekijöille annetaan hyvät edellytykset osaamisen kehittämiseen. Haastatte-

luista on kuitenkin selvästi nähtävissä, että eri ihmisillä on erilaiset kyvyt ja halut oppimiseen. 

Näyttää siltä, että mitä itsenäisempi työ ja korkeampi koulutus, sitä enemmän yksilöllä itsel-

lään on myös haluja tai kykyjä päästä kolmoissilmukan oppimisen tasolle. Voidaanko siis 

ajatella, että koska kaikilla ei ole yhtäläisiä kykyjä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen 

niin kaikkien ei myöskään tarvitse organisaatiossa tavoitella syvällistä muutokseen johtavaa 

oppimista tai voimaantumista.  

 

Transformationaalinen johtaja käyttää motivoinnin ja voimaannuttamisen keinoja, jolla pääs-

tään tehokkuuden kasvuun, sitoutumisasteen nousuun ja työtyytyväisyyden paranemiseen 

(Bass & Avolio 2002, 1). Henkilöstöbarometrien korkeiden työtyytyväisyystulosten perus-

teella SeAMK:ssa on panostettu transformationaaliseen johtamiseen ja henkilöstön voimaan-

nuttamiseen. Haastattelut osoittavat kuitenkin, että SeAMK:ssa on nähtävissä muutoksista 

johtuvaa stressiä. Tämä saattaakin muodostua kasvuorientoituneen ilmapiirin ja ammatillisen 

kasvun esteeksi.  

 

Vaikka edellä on osoitettu, että Seinäjoen ammattikorkeakoulussa transformationaalinen joh-

taminen on toteutunut monella tavalla, jää asiaan vielä paljon tulkinnanvaraa. Barometrien 

tulosten ja haastatteluiden perusteella johtajuuden voidaan kuitenkin katsoa kehittyneen sel-

keästi viimeisien parin vuoden aikana entistä selkeämmin transformationaalisen johtajuuden 
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suuntaan. Tätä kuvastaa muun muassa kehityskeskusteluiden laajentaminen koskemaan kaik-

kia työntekijöitä. Tämä ja muutkin transformationaalisen johtamisen toimintamuodot ovat 

yksi keino rakentaa organisaation kasvuedellytyksiä. 

 

 

8.1.3 Työyhteisön tuotoksien selittyminen yksilöllisten kasvutekijöiden kautta  
 
 
Teoreettinen malli johtamisesta sosiaalisena prosessina lähtee ajatuksesta, että työntekijän 

yksilölliset kasvutekijät kuten sitoutuminen, identiteetti ja oikeudenmukaisuus selittävät työ-

yhteisön tuotoksia (Lord ja Smith 1999). Tässä luvussa pohditaan, toteutuuko tämä teoria Sei-

näjoen ammattikorkeakoulussa.  

 

Lord ja Smith (1999, 207) lähtevät ajatuksesta, että yksilön työsuoritusta rajoittaa enemmän 

usko itseen ja omiin kykyihin kuin todelliset kyvyt tai niiden puute. Työntekijöiden ajatuksia 

itsestään ja valmiuksistaan työn tekijänä selvitettiin myös henkilöstöbarometreissa. Baromet-

rien perusteella henkilöstö katsoi suoriutuvansa erittäin hyvin työstään ja hallitsevansa työ-

tehtävänsä. Tämä osoittaa sen, että työntekijät uskovat itseensä ja tekevät osaamistaan vastaa-

vaa työtä. Ehkä tämä lienee syy myös siihen, että useimmat haastateltavat eivät olleet käyttä-

neet itsensä kehittämismahdollisuuksia tai jatko-opintomahdollisuuksia siitä huolimatta, että 

organisaation todettiin niitä avokätisesti tarjoavan.  

 

Edelleen Lordin ja Smithin (1999, 209) sekä Ruohotien (2002, 286) mukaan esimiehen tulee 

antaa työntekijälle mahdollisuus kokemuksiin ja virheistä oppimiseen. Tällä on merkittävä 

rooli myös johtamisen sosiaalisessa prosessissa. Henkilöstöbarometrien mukaan reilusti yli 

puolet vastaajista kertoi, että työpaikalla kannustetaan kokeilemaan uusia asioita ja lähes 80 

% katsoi, että työntekijöille annetaan mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta. Myös haastatel-

tavien keskuudessa mahdollisuus itsensä kehittämiseen nähtiin tyypillisimpänä kannustimena, 

jota työnantaja työntekijöille tarjoaa. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaan taitojen 

kehittyminen on kognitiivinen tekijä ja useimmiten oppiminen tapahtuu samanaikaisesti työ-

suorituksen kanssa. Tästä syystä taitojen kehittämisen mahdollistamisella on merkittävä vai-

kutus myös työn tuotoksiin.  
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Organisaation tulokseen vaikuttaa myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus, mikä liittyy esimer-

kiksi resurssien ja kannusteiden jakamiseen ja menettelytapoihin (Ruohotie 2002, 288; Lord 

& Smtih 1999, 215).  Kaikki haastateltavat SeAMK:n työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että 

organisaatiossa jaetaan kannusteita, resursseja ja kiitosta tasapuolisesti, eikä tarkoituksellista 

syrjintää ole havaittu. Henkilöstöbarometrissa tätä voidaan tulkita siten, että häiritsevää kil-

pailuhenkeä ei ole lainkaan tai juuri lainkaan eikä ristiriitoja esimiehen kanssa tai työntekijöi-

den kesken ole juurikaan.  

 

Henkilöstön sitoutuminen työhön näyttää olevan barometrien tulosten perusteella korkea ja se 

on lisääntynyt vuosien varrella entisestään. Myös haastatteluissa kävi ilmi, että työntekijät 

ovat hyvin sitoutuneita. Sitoutumisen kohteen katsotaan kuitenkin vaihtelevan suuresti. Toiset 

ovat sitoutuneet ammattikorkeakouluun, toiset koulutusohjelmaan ja kolmannet omaan am-

mattialaansa.  

 

Sen lisäksi, että edellä mainituilla tekijöillä on merkitystä sekä työn että asennetason tuotok-

siin se on myös merkki siitä, että työntekijöillä on kasvun ja voimaantumisen edellytyksiä 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.  

 
Johtamisen idea fokusoituukin lähisuhteisiin eli face-to-face -johtajuuteen, jossa esimiehen 

erityinen tehtävä on tukea alaisen osaamisen ja itsetunnon kohoamista (Nikander 2003, 48). 

Henry Ford valitti aikoinaan: ”Tarvitsen kahta kättä, mutta joudun ottamaan koko ihmisen”. 

Alaisten työsuoritusten tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi ihminen tuleekin huomioida 

johtamisessa entistä kokonaisvaltaisemmin.  

 

 

8.1.4 Yhteenveto: Voimaantumisen edellytykset SeAMK:ssa 
 
Voimaantumisen edellytyksiä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kuvattu laajasti eri näkö-

kulmista edellisissä kappaleissa. Tässä kappaleessa pohditaan asiaa vielä lyhyesti voimaantu-

misen päädimensioiden kautta.  

 

Voimaantumisprosessi edellyttää työntekijältä organisaation yhteisen vision sisäistämistä ja 

tavoitteisiin sitoutumista. Barometrin tulosten perusteella yhä useampi on selvillä työpaik-

kansa tilanteesta ja siitä, mitä häneltä työssään odotetaan. Omat edut ja työnantajan edut koe-
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taan myös hyvin samansuuntaisiksi. Silti vuonna 2005 edelleen 37 % (vuonna 2003 34 %) 

vastaajista kertoi, että hänen on vaikea hyväksyä asioita, joita työpaikallani tehdään. Tämä 

onkin poikkeava tulos sillä muutoin yli 60 % vastaajista koki olevansa hyvin sitoutunut orga-

nisaatioonsa. Tavoitteisiin sitoutumista edistää haastatteluiden mukaan myös se, että tavoitteet 

asetetaan yhdessä esimiehen ja työyhteisön kanssa.  

 

Vastuunottamista tukevien rakenteiden ja hallinnon selkeyttä on arvioitu jo aiemmissa kap-

paleissa. Haastatteluissa asia nousi esiin siten, että vaikka kaikille haastateltaville oman yksi-

kön rakenne ja hallinto oli hyvin selkeä, koko organisaation toiminta näyttäytyi sekavana ja 

vieraana. Samansuuntaisen tuloksen antaa vuoden 2005 henkilöstöbarometri, jonka mukaan 

44 % (vuonna 2003 39 %) vastaajista ei osaa arvioida kuntayhtymän virkamiesjohdon päte-

vyyttä. Lisäksi barometrien tulosten perusteella vain 36 % (vuonna 2003 37 %) vastaajista oli 

sitä mieltä, että työyhteisön työt ovat hyvin organisoituja. Johtamistyöhön tämä antaa lisä-

haastetta myös siksi, että haastateltavat totesivat hallintorakenteista tiedotettavan riittävästi, 

mutta aihetta ei koeta riittävän läheiseksi, että useimmat työntekijät perehtyisivät asiaan. 

Tämä viittaa siihen, että sitoutuminen koko organisaatioon saattaa jäädä ohueksi ja vas-

tuunotto työntekijöiden keskuudessa vähentyä.  

 

Oppimisen mahdollistajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu on onnistunut erinomaisesti niin 

barometrien tulosten kuin haastatteluidenkin perusteella. Henkilöstöä kannustetaan ja roh-

kaistaan etsimään suorituksia parantavaa tietoa ja organisaatiolla on halu tarjota oppimisen 

mahdollisuuksia. Toisaalta henkilöstöllä koetaan olevan myös hyvät valmiudet työnsä suorit-

tamiseen ja mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen. Voimaantumista ja ammatillista kas-

vua edistää myös se, että 69 % (vuonna 2003 72 %) vastaajista katsoo voivansa luottaa työ-

yhteisön jäseniin. Tämä osoittaa sen, että ammattikorkeakoulussa on ymmärretty asiantunti-

juuden merkitys organisaation päätehtävän toteuttamisessa.    

 

Tunnustuksen antamisessa ja kuulluksi tulemisen tunteen parantamisessa SeAMK:lla on sitä 

vastoin kehittämisen varaa. Barometrien tulosten mukaan lähes puolet vastaajista on sitä 

mieltä, että he eivät saa riittävästi selkeää palautetta omasta työstään. Luottamus yksikön joh-

don sanaan on vuosien varrella parantunut, mutta henkilöstöä ei ole vastaajien mukaan otettu 

riittävän hyvin mukaan muutoksia tehtäessä. Myös haastateltavien kommentit kannusteiden 

jakamisesta jäivät laimeiksi. Jatko-opintoihin ja oman osaamisen kehittämiseen kannustetaan 

runsaasti, mutta esimerkiksi kiitoksen jakaminen ja työntekijöiden työn huomioiminen ovat 
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jääneet riittämättömäksi.  Kuitenkin tutkielman haastateltavat totesivat, että esimieheltä saa-

dulla kannustuksella on merkittävä vaikutus työssä onnistumiseen.  

 

Kannusteiden jakamisessa huomionarvoista on se, että työntekijöiden samaistuminen organi-

saatioon ja motivaatio rakentuvat eri pohjalta kuin ennen. Yhteiskunnalliset arvot ovat muut-

tuneet esimerkiksi yksilön valinnanvapautta ja vapaa-aikaa korostavaksi. Työntekijöiden toi-

mintaa ei pystytä ohjaamaan enää pelkästään aineellisin kannustimin. (Berger & Partner ym. 

1996, 14.) Johtaminen onkin taiteilua erilaisuuden huomioimisen ja tasa-arvoisen kohtelun 

välissä, sillä myös haastatteluissa kävi ilmi, että työntekijät kokevat kannusteiden merkityksen 

eri tavalla riippuen siitä minkälainen ihmiskäsitys tai johtamiskäsitys heillä on.   

 

Kasvuorientoitunut ilmapiiri rakentuu useista yksittäisistä tekijöistä, joista muun muassa voi-

mavarojen vapauttaminen eli empowerment on yksi osa-alue. Kuten jo aiemmin on todettu, 

pelkästään johtaja ei pysty vaikuttamaan työn tuotoksien tehostumiseen tai voimaantumiseen, 

siihen tarvitaan myös koko työyhteisöä ja erityisesti työntekijää itseään. Haastateltavat mää-

rittelivät hyvän työntekijän joustavaksi, paneutuvaksi ja halukkaaksi kehittämään itseään. 

Voidaanko siis voimaantumisen ja kasvuedellytyksien toteutumiseksi alaiselta ja esimieheltä 

vaatia hyvin samantyyppisiä ominaisuuksia kuten sitoutuminen, joustavuus, osaamisen kehit-

täminen jne. 

 

Tässä tutkielmassa on pohdittu myös paljon sitä, voiko toista ihmistä voimaannuttaa. Tut-

kielman perusteella voidaan sanoa, että organisaatio ja johtaja voivat luoda voimaantumiselle 

olosuhteet eli edistää teknistä voimaantumista. Psykologinen voimaantuminen, jota voidaan 

pitää myös oppimisprosessina, lähtee kuitenkin yksilöstä itsestään, hänen sitoutumisestaan ja 

omasta ajatteluprosessistaan. Jotta psykologinen voimaantuminen toteutuisi täytyy ihmisen 

olla sinut itsensä kanssa – toimia omana itsenä ja hyväksyä itsensä. Myös Seinäjoen ammatti-

korkeakoulussa voimaantumisen toteutuminen on paljon kiinni työntekijöistä itsestään. Li-

säksi on hyvä muistaa, että voimaantumisprosessin onnistumiseen vaikuttavat myös työn ul-

koiset tekijät kuten perhe- tai terveydelliset syyt.  

 
Tutkielman teoreettisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että malli johtamisesta sosiaalisena 

prosessina, transformationaalinen johtaminen sekä voimaannuttamisen teoria ovat hyvin lä-

hellä toisiaan, jopa päällekkäisiä ja ne pyrkivät kaikki samaan lopputulokseen. Niiden tavoit-

teena on osallistaa ja motivoida työntekijä työhön ja työyhteisöön kokonaisvaltaisesti siten, 
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että yksilöllä on halu kehittää omaa osaamistaan, työtään ja työyhteisöään organisaation ta-

voitteiden suuntaisesti.  

 

 

8.2 Jatkotutkimusehdotuksia 
 

Jatkotutkimusehdotuksia ajatellen metodologisen triangulaation käyttö vaikutti aiheeseen so-

pivalta menetelmältä. Työntekijöiden näkemyksiä johtamisesta olisi mielenkiintoista selvittää 

yksityiskohtaisemmin ja aihepiiriä tarkentaen jatkossakin kahta erilaista menetelmää käyttäen. 

Kiinnostavaa olisi muun muassa pohtia syvemmin työntekijöiden ihmiskäsityksiä suhteessa 

heidän odotuksiinsa johtajuudesta. 

 

Lisäksi teoreettinen malli johtamisesta sosiaalisena prosessina on perusteellisemman tutkimi-

sen arvoinen. Kiinnostavaa olisi selvittää yksityiskohtaisemmin, miten työntekijän kognitiivi-

set ja affektiiviset tekijät vaikuttavat työn tuotoksiin ja miten paljon johtajuudella voidaan 

niihin vaikuttaa. Ongelmalliseksi asian tutkimisen tekevät väliin tulevat muuttujat, joilla on 

merkittävä vaikutus työsuoritukseen.  

 

Tämän tutkielman jälkeenkin voidaan pohtia, voiko toista ihmistä voimaannuttaa. Voimaan-

tumiseen liittyvä kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisikin tutkia, millä tavalla työntekijöi-

den minäkäsitykset edistävät tai estävät voimaantumisen toteutumista. Kiinnostavaa olisi 

myös selvittää, missä määrin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tai missä tahansa johtamisor-

ganisaatiossa esimiehet ja johtajat ovat kykeneviä voimaantumaan.  
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LIITE 1 
 
TEEMAHAASTATTELURUNKO  
 
 
1. TAUSTAKYSYMYKSET  
 

a) Nimi 
b) Työtehtävä  
c) Kuinka pitkään olet työskennellyt talossa? 
d) Sukupuoli 

 
 
2. JOHTAMINEN 
 

a) Nykypäivän ihminen on koulutettu, fiksu, itseohjautuva, itsensä johtaja. Tarvitaanko 
johtajia?  

b) Onko johtaminen (nykyään) vaikeaa?  
c) Pääkysymys: Millainen on hyvä johtaja? Ominaisuuksia  
d) Miten jatkuvat muutokset ovat vaikuttaneet? Ehtiikö esimies panostaa esimiestyöhön 

kaiken muun keskellä? 
 
 
3. TAVOITTEET 
 

a) Onko organisaation rakenne ja hallinto selkeä? Ovatko pelisäännöt selvät?  
b) Pääkysymys: Tehdäänkö työyhteisössänne päätökset yhdessä/ asetetaan tavoitteet? 
c) Käydäänkö kehityskeskusteluita? Mitä mieltä olet niistä? Tarvitaanko niitä?  
d) Onko vaikea työskennellä opiskelijoiden, omien, amk:n ja yhteiskunnan tavoitteiden 

keskellä? Ovatko ne ristiriitaisia? 
 
 
4. MINÄ TYÖNTEKIJÄNÄ 
 

a) Onko työnkuvasi selkeä? Oletko tyytyväinen siihen? 
b) Oletko sinä muuttunut työn ja organisaation muutoksen aikana? Onko se hyvä vai 

huono asia? 
c) Pääkysymys: Minkälainen on hyvä työntekijä työyhteisössäsi ? 
d) Huomioidaanko työntekijät yksilöinä, ihmisinä, joilla voi olla erilaisia tarpeita?  
e) Tunteeko esimies työntekijöiden perheitä tai muuten heidän elämäänsä koulun 

ulkopuolella?  
 
 
5. PALAUTE JA KANNUSTUS 
 

a) Onko esimiehellä vaikutusta siihen, miten hyvin tai huonosti onnistut työssäsi, 
työtehtävässäsi?  

b) Pääkysymys: Miten esimies kannustaa työntekijöitä SeAMK:ssa? Onko ko. tapa toi-
miva ja sopiva? 
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c) Ovatko kaikki tasavertaisessa asemassa, kun jaetaan resursseja tai kiitosta yleensä? (s. 
45) 

d) Onko esimiestäsi helppo lähestyä?  
e) Annetaanko itsensä ja osaamisen kehittämiselle mahdollisuus?  

 
 
6. TYÖYHTEISÖ 
 

a) Pääkysymys: Onko työyhteisössänne hyvä me-henki? Onko se esimiehen ansiota tai 
syytä? 

b) Onko työyhteisö sitoutunut yhteiseen visioon, tavoitteisiin ja taloon? 
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LIITE 2 
 

 
TAMPEREEN YLIOPISTO   KUTSU  
AMMATTIKASTUKSEN TUTKIMUS-  
JA KOULUTUSKESKUS   8.6.2005  
Pro gradu –tutkielma 
Riikka-Maria Yli-Suomu 
 
 
Puhelinkeskustelu 7.6.2005 xxx/ Yli-Suomu 
 
 
Arvoisa SeAMK:n työntekijä 
 
 
Olet lupautunut osallistumaan pro gradu –tutkielmaani liittyvään haastatteluun, jonka tarkoituksena on 
selvittää, mitä johtaminen on ja miten se toteutuu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa työntekijöiden 
näkökulmasta. Tutkielmani ohjaajana on professori Pekka Ruohotie yllä mainitusta yliopiston yksi-
köstä.  
 
Tutkielmani taustalla vaikuttavat sellaiset käsitteet kuin johtaminen sosiaalisena prosessina, empo-
werment (voimaannuttaminen) ja transformationaalinen johtaminen. Työ nojaa myös ammattikorkea-
koulussanne vuosina 2001, 2003 ja 2005 tehtyihin henkilöstökyselyihin ja niiden tuloksiin. 
 
Tarkoitukseni on haastatella sinua ja viittä muuta SeAMK:n työntekijää henkilökohtaisella teema-
haastattelulla. Haastatteluiden tavoitteena on siis pyrkiä löytämään eroja tai yhtäläisyyksiä edellä mai-
nittuihin teoreettisiin käsitteisiin. Tutkielmalla ei ole tarkoitus hakea SeAMK:n johtajuudesta vikoja, 
vaan kuvata, minkälaista johtamistapaa organisaatiossa käytetään. Haastatteluiden tarkoituksena on 
täydentää henkilöstökyselyllä saatua tietoa.  
 
Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi annan Sinulle luettavaksi tutkimuksen tulokset ennen 
työn valmistumista siltä osin kuin ne liittyvät haastatteluusi.  
 
Haastattelu on luottamuksellinen. Henkilötietojasi tai sitä, missä yksikössä työskentelet, ei käytetä 
missään. 
 
Haastattelen Sinua maanantaina 13.6.2005 klo 08.30 – 09.30 kuten sovimme puhelimessa. Paikka on 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Kampustalo, Keskuskatu 34) neuvotteluhuone 227 (2.krs.). Haastat-
telu nauhoitetaan tulosten analysoinnin helpottamiseksi. 
 
Kiitos suostumuksestasi haastatteluun 
 
 
 
 
 
 
 
Riikka-Maria Yli-Suomu 
Pohjolankatu 1 D 36, 00610 Helsinki, puh. 050 348 6544,   
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