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Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on tutkia valmentavan johtamisen toteutu-

mista henkilöstön osaamisen kehittämisessä Kelan asiakaspalvelutyössä toimihenki-

löiden näkökulmasta. Tutkimus suoritettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja empiiri-

nen aineisto kerättiin yhteensä kymmenellä teemahaastattelulla. Tutkimuksessa saatu 

aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.  

 

Tutkimuksessa kartoitettiin millaisia valmentavan johtamisen keinoja ja käytäntöjä Ke-

lassa on ja tutkimuksen tulosten perusteella valmentava johtamistapa toteutuu osittain 

tutkituissa yksiköissä. Valmentavan johtamisessa tärkeää on esimiehen helppo lähes-

tyttävyys, valmentamiseen varattu riittävä aika, kiinnostus alaisista, alaisten työn sisäl-

lön tunteminen, läsnäolo, osapuolten oma motivaatio ja aktiivisuus kehittymiseen, hen-

kilökohtainen palautteen antaminen ja henkilöstön tunteminen sekä osaamisen kehit-

tämisen aktiivinen seuranta ja mahdollistaminen. Tutkimuksessa todettiin valmenta-

valla johtamisella olevan hyvin selkeä ja merkittävä yhteys henkilöstön osaamisen ke-

hittämiseen Kelassa. Valmentavan johtamisen avulla esimies voi säännöllisen henki-

löiden välisten keskustelujen, aktiivisen läsnäolon sekä rakentavan palautteen antami-

sen avulla motivoida toimihenkilöitä yksilöllisesti kehittämään asiakaspalvelutyössä 

merkittävää osaamistaan ja siten lisäämään myös organisaatiolle elintärkeää osaamis-

pääomaa. 
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The purpose of this Master’s thesis study is to examine how managerial coaching is 

utilized in competence development of the customer service personnel in Kela. The 

methodology of this thesis was qualitative case study and the empirical data was col-

lected by using semi-structured theme interviews. The research data was analysed by 

theory guided content analysis. 

 

According to this study managerial coaching was partially utilized in Kela. The results 

of this study indicated that essential factors in the coaching relationship are motivation 

of the parties and activity for development, presence of the manager, personal feed-

back, knowing employees personally and active facilitating and following of the individ-

ual competence development at work. As a conclusion of this thesis can be noticed 

that managerial coaching behaviour has a very clear and important connection to the 

competence development of the personnel in the customer service units of Kela. By 

using coaching behaviour manager can genuinely motivate his/her subordinates indi-

vidually to develop their competence at work and thereby also to increase organiza-

tional competence. This is possible to achieve by facilitating regular interpersonal con-

versations, active presence, constructive feedback and reward.  
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1. JOHDANTO 
 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä työskentelemi-

nen vaatii tänä päivänä johtamiselta paljon. Tehokkuuden takaamiseksi johtajan 

on pystyttävä yhä paremmin motivoimaan ja innostamaan henkilöstöä kehittä-

mään osaamistaan sekä samalla pitää huolta myös oman osaamisensa kehittä-

misestä (Jylhä 2005, toim. Keskinen et al.). Perinteisen autoritäärisen ja kontrol-

loivan johtamisen tilalle on viime vuosina noussut tukeva ja valmentava johtamis-

tapa, jossa huomioidaan yksilöllisemmin henkilön osaaminen ja sen kehittämi-

nen, motivaatioon liittyvät tekijät sekä niiden vaikutukset työn tuottavuuteen (Har-

maja & Hellbom 2007, toim. Räsänen). 

 

 

Valmentavan johtamisen avulla esimies voi saada työntekijän kehittymiseen liit-

tyvät motivaatiotekijät paremmin näkyviksi ja siten auttaa alaistaan soveltamaan 

kyseisiä asioita paremmin työssään. Työntekijän merkityksellisyyden kokemusta 

ja voimavaroja tukemalla esimies voi saada aikaan työntekijöiden hyvinvoinnin ja 

tehokkuuden kasvua, mikä taas tuottaa organisaatiolle merkittävää tulosta ja li-

sää organisaation kilpailukykyä. Organisaation kilpailukykyyn liittyy erittäin voi-

makkaasti osaava ja motivoitunut henkilöstö ja siten organisaatiolle merkittävän 

osaamisen vaaliminen ja sen kehittäminen nousevat myös vahvasti esille. Ky-

seisten kahden ajankohtaisen henkilöstöjohtamisen osa-alueen, valmentavan 

johtamisen sekä henkilöstön osaamisen, tutkiminen on siten hyödyllistä ja ajan-

kohtaista.  

 

 

Valmentavan johtamisen juuret johtamisen kehittämismuotona ovat alun perin 

Yhdysvalloissa, missä sitä alettiin 1980-luvulla hyödyntää yritysten johtamisen 

tehostamisessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valmentavaa johtajuutta 
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on alettu tutkimaan tieteellisesti henkilöstönkehitysmenetelmänä myös Suo-

messa. (Carlsson & Forssell, 2008). Valmentavan johtajuuden, eli coaching:in, 

käsite ei kuitenkaan ole mikään uusi ilmiö, vaan siitä on keskusteltu laajasti eri 

tieteen aloilla, kuten psykologiassa, urheilussa, koulutuksessa ja johtamisessa 

(McLean et al. , 2005). Evered ja Selman (1989) mukaan valmentaja johtaminen 

nousi esiin johtamiskirjallisuudessa ensimmäisen kerran 1950-luvulla näkökul-

mana kehittää työntekijöitä mestari-oppipoika-tyylisen suhteen kautta. Vastaa-

vasti 1970- luvulla ilmestyi artikkeleita, jotka pyrkivät kääntämään urheilussa käy-

tetyn valmentamisen johtamisen kontekstiin sopivaksi (Ellinger et al. 2008). 

 

 

Valmentava johtamistyyli on ollut ajankohtaista yritysmaailmassa näin ollen jo 

jonkin aikaa mutta suomalaisissa julkishallinnon organisaatoissa, kuten esimer-

kiksi Kelassa, se on otettu osaksi johtamisstrategiaa vasta viime aikoina. Kelassa 

on tapahtunut huomattavia organisaatiomuutoksia kolmen viime vuoden aikana 

ja lisäksi Kelan tehtäviin kuuluvissa sosiaalietuuksissa on tapahtunut ja tapahtu-

massa merkittäviä muutoksia, mikä edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa osaamisen 

ylläpitämistä ja kehittämistä nykyisten työtehtävien hoitamisen ohella. Tässä nou-

see esiin esimiestyön merkitys henkilöstön osaamisen kehittämiseen tehokkuu-

den sekä myös laadun ja entistä paremman asiakaskokemuksen kehittämiseksi. 

 

 

Suurin osa valmentavaan johtamiseen liittyvistä aiemmista kansainvälisistä tutki-

muksista liittyy organisaation ulkopuolelta tulevan valmentajan ja valmennetta-

van, useimmiten yrityksen johdon jäsenen, väliseen valmennussuhteeseen (exe-

cutive coaching) sekä sen vaikutuksiin. Tutkimusta organisaation sisäisestä val-

mentamisesta on tehty selvästi vähemmän, etenkin näkökulmasta, jossa esimies 

toimii alaiseensa nähden valmentajan roolissa (managerial coaching). Näiden 

kahden näkökulman välisiä eroavaisuuksia ja esimiehen valmentaja-roolin haas-

teita sekä mahdollisuuksia on käsitelty McCarthyn & Millerin (2012) tekemässä 

tutkimuksessa. Myös esimiehen valmennustaitoja kehittäviä keinoja, joiden 

avulla esimiehen on mahdollista parantaa valmentavaan johtamiseen liittyvää 

osaamistaan, on tutkittu. Näitä keinoja ja niitä tukevaa käyttäytymistä ovat rooli-
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mallina toimiminen, kuuntelutavan huomioiminen, toisten henkilökohtaisten vah-

vuuksien tunnistaminen, sosiaalisen pääoman kasvattaminen, ajankäytön suun-

nittelu sekä joustava ja tehokas tavoitteiden asettaminen (Grant & Hartley, 2013). 

 

Viitala (2006, 31-38) viittaa jo 1950-luvulla Simon, March & Cyert (1958, 1963) 

julkaistujen tutkimuksiin, joiden mukaan organisaation kehittyminen on oppimis-

prosessi ja tässä prosessissa kokemuksella on merkittävä rooli. Varsinaiseen 

osaamisen käsitteeseen (competence) liittyvä keskustelu alkoi liiketaloustie-

teessä kuitenkin yleistyä erityisesti 1980-luvun lopulla. Jatkuvan oppimisen tar-

peellisuuden sekä merkityksellisyyden havaitsemisen jälkeen havahduttiin ajat-

telemaan tarkemmin sitä, mitä tulisi organisaation menestymisen kannalta oppia. 

Tähän vastauksen tarjosi organisaation valittujen strategioiden ytimessä oleva 

osaaminen, josta alettiin käyttää termejä ydinpätevyys (core competence), ydin-

kyvykkyys sekä strateginen osaaminen. Viitala (2006) viittaa myös Long & 

Vickers-Kochin (1995) tutkimuksiin, joiden mukaan ydinkyvykkyys tuottaa asiak-

kaalle lisäarvoa ja muodostuu strategisten prosessien varassa resursseista sekä 

henkilöiden pätevyydestä. Kun yritykselle strategisesti merkittävää tietoa ja taitoa 

sekä ydinosaamisen mahdollistavia resursseja, eli ihmisissä olevaa tietoa, taitoa 

ja tahtoa halutaan organisaatossa luoda, säilyttää ja kehittää kaikilla organisaa-

tiotasoilla, puhutaan osaamisen johtamisesta (competence management). Osaa-

misen johtamisessa osaamista ylläpidetään ja kasvatetaan organisaation tavoit-

teiden saavuttamiseksi ja sen tuloksia ovat kehittyneemmät toimintatavat, palve-

lut, tuotteet sekä innovaatiot ja lopulta myös organisaation parantunut tulos (Vii-

tala, 2006, 31-38). 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  
 

Valmentava johtamistyyli on vielä Kelan organisaatiolle, esimiehille ja henkilös-

tölle verrattain uusi asia, sillä se on otettu osaksi Kelan johtamisstrategiaa vuonna 

2015. Sen toteutumista sekä henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä ei ole vielä 

aiemmin tutkittu kyseisessä valtakunnallisesti toimivassa julkishallinnon organi-

saatiossa. Tutkimuksen avulla on tarkoitus ymmärtää syvällisemmin valmentavan 
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johtamistyylin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen yhdistämistä Kelassa. Ke-

lassa osaaminen on osa organisaation toimintaa ohjaavista arvoista ja siten sillä 

on erittäin merkittävä asema koko asiantuntijaorganisaation toiminnassa. Näin 

ollen osaamisen kehittämiseen sekä ylläpitämiseen pyritään organisaatiossa 

myös vahvasti panostamaan. Päämääränä on tässä tutkimuksessa tutkia, miten 

valmentava johtamistapa vaikuttaa tai on vaikuttanut Kelan asiakaspalvelussa 

työskentelevän henkilöstön näkökulmasta esimiestyöhön sekä siten myös asia-

kaspalvelussa työskentelevän henkilöstön työssä tarvittavan osaamisen kehittä-

miseen. Tutkimuksen avulla on tarkoitus lisätä ymmärrystä erityisesti työntekijöi-

den näkökulmasta valmentavan johtamisen vaikutuksiin heidän omien kokemus-

tensa ja näkemystensä kautta, jotta saadaan kuva valmentavan johtamisen ny-

kyisestä tilanteesta Kelan lähiesimiestyössä. Tutkimuksen avulla saadaan tär-

keää tietoa esimiestyön kehittämistä varten valmentavan esimiestyön ja henki-

löstön osaamisen kehittämisen osalta kahdessa asiakaspalveluyksikössä ja siten 

se mahdollistaa osaltaan valmentavan johtamisen tosiasiallisen ja tehokkaam-

man juurruttamisen osaksi henkilöstöjohtamista, henkilöstön osaamisen kehittä-

mistä ja päivittäistä esimiestyötä koko Kelan organisaatiossa. 

 

Päätutkimuskysymys tässä gradussa on:  

• Miten valmentavalla johtamisella edistetään asiakaspalveluhenkilöstön osaa-

misen kehittämistä Kelassa?  

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

• Miten valmentavaa johtamista hyödynnetään Kelan esimiestyössä? 

• Minkälainen osaaminen on Kelassa merkityksellistä ja miten sitä voidaan ke-

hittää? 

 

Tutkimuskysymyksen avulla pyritään saamaan tietoa valmentavan johtamisen 

nykyisestä tilasta organisaatiossa ja sen juurruttamisen edellytyksistä sekä vai-

kutuksista esimiestyön kautta asiakasrajapinnassa työskentelevien toimihenkilöi-

den työhön ja heidän osaamisensa kehittämiseen. 
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Tutkimus liittyy henkilöstöjohtamiseen, esimiehen rooliin alaisten valmentajana ja 

henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksessa otetaan huomioon erityi-

sesti organisaation henkilöstön näkökulma kattaen toimihenkilöt, jotka työsken-

televät erillisissä yksiköissä suoraan asiakasrajapinnassa konttorin asiakaspal-

velussa. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat valmentava johtaminen, esimies-

työ ja osaamisen kehittäminen. 

 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 
 

Tässä tutkimuksessa käsitellään valmentavaa johtamista esimiehen ja alaisen 

välisenä valmennussuhteena ja siksi managerial coaching -termi sopii parhaiten 

tähän tutkimukseen. Jatkossa tässä tutkimuksessa käytetään tästä valmennus-

suhteesta yleistermiä valmentava johtaminen. Kyseisessä roolissa esimies kan-

nustaa ja voimaannuttaa alaisiaan löytämään omat vahvuutensa ja potentiaalinsa 

työnsä tekemiseen sekä osaamisen kehittämiseen esimiehen ja alaisen välisen 

yhteistyösuhteen kautta niin, että kummankin osapuolen potentiaalia voidaan 

hyödyntää ja osaamista kehittää. (Ristikangas & Grünbaum, 2014).  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan osaamisen johtamista kompe-

tenssiperustaisen näkökulman mukaan, joka kattaa strategisen johtamisen sekä 

henkilöstöjohtamisen organisaatiossa (Kauhanen, 2010, 144). Osaamista käsi-

tellään tässä tutkimuksessa erityisesti yksilön osaamisena ja siten organisaation 

ja ryhmien osaaminen sekä myös oppimisen käsitteet rajataan yksityiskohtaisem-

man tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Tutkimuksesta rajataan pois organisaation ylemmän johdon näkökulma aihee-

seen, sillä tutkimuksen tarkoituksena on saada esille organisaation suorittavan 

tason näkökulma tutkittavaan asiaan. Valmentavan johtamisen roolia tarkkaillaan 

tässä tutkimuksessa ennen kaikkea esimiehen ja alaisen välisenä valmennus-

suhteena, jossa esimies on valmentajan roolissa alaiselleen ja alainen valmen-

nettavan roolissa. Tutkimuksessa käsitellään valmentavan johtamisen ja yksilön 
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osaamisen kehittämisen välistä suhdetta sekä niiden vaikutuksia toimihenkilöi-

den näkökulmasta Kelassa valtakunnallisena julkishallinnon organisaationa. Kiin-

nostuksen kohteena tässä tutkimuksessa on siten toimihenkilöiden, eli yksilöiden, 

omakohtaset kokemukset sekä näkökulmat ja siten tiimien ja organisaation nä-

kökulmat rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 

Valmentavalle johtamiselle, eli coachingille, on olemassa useita erilaisia määri-

telmiä. Achua ja Lussier (2010) määrittelevät valmentavan johtajuuden olevan 

prosessi, jossa suorituksen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi henkilölle annetaan 

motivoivaa palautetta. Valmentava johtamistyyli perustuu siten kommunikaatiolle 

ja palautteelle. Sen on tarkoitus maksimoida työntekijän vahvuudet ja minimoida 

heikkoudet ja siten parantaa suoritusta. (Achua & Lussier, 2010,181). 

 

 

Grant puolestaan määrittelee valmentavan johtamisen yhteistyöhön perustu-

vaksi, ratkaisukeskeiseksi, tulosorientoituneeksi ja systemaattiseksi prosessiksi, 

jossa valmentaja mahdollistaa yksilön työsuorituksen, elämänkokemuksen, itse-

ohjautuvan oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun kehittämisen. Valmentava joh-

taminen käsittää positiivisesti johdetun muutoksen luomisen, sillä siinä autetaan 

ihmisiä kehittämään potentiaaliaan. (Greene & Grant, 2003). Parppein (2008) 

mukaan valmentavan johtamisen käsitteen määrittelyistä voidaan yleisesti muo-

dostaa käsitys, jonka mukaan valmentavan johtamisen menetelmää käytetään 

valmennettavan henkilön oppimisen ja kehittymisen edistämiseksi sekä henkilön 

päämäärien saavuttamiseksi. Downey (2003) mukaan se on taitoa fasilitoida val-

mennettavan kehittymistä, oppimista sekä suorituskykyä. 

 

 

Kyseisten määritelmien pohjalta voidaan päätellä valmentavan johtamisen ole-

van suorituksen parantamiseen, oppimiseen, kehittymiseen sekä tavoitteiden 

saavuttamiseen pyrkivä johtamismenetelmä, jossa korostuu yksilökeskeisyys, 
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sillä se on yksilöiden välinen yhteistyösuhde. Kyseinen menetelmä painottuu sel-

keästi myös potentiaalin hyödyntämiseen (Ristikangas & Ristikangas, 2010, 21-

22). 

 

Kirjallisuudessa valmentava johtaminen on käsitteellistetty oppimisen mahdollis-

tajaksi ja tutkimus esittää näiden termien olevan synonyymisia (Ellinger & Bo-

ström, 1999). Olemassa oleva tutkimus valmentavasta esimiestyöstä on pääasi-

allisesti keskittynyt sen positiivisiin yhteyksiin työntekijän työtyytyväisyyteen (El-

linger et al.,2003; Kim et al., 2013), organisaatioon sitoutumiseen (Kim et 

al.,2013) sekä työroolinmukaiseen suoritukseen (Ellinger et al.,2003). 

 

 

Osaamisen käsitteeseen yhdistetään usein tiedon käsite ja siksi osaamisen kat-

sotaan muodostuvan yksilön hallitsemista tosiasiallisista taidoista ja tiedoista. 

Raasumaa (2010) käsittelee osaamisen käsitettä väitöskirjassaan ja esittää mm. 

Helakorven (2005) näkemyksen osaamisesta työelämässä, jonka mukaan työ-

elämässä tarvittava osaaminen kattaa työtehtävien edellyttämien taitojen ja tieto-

jen hallintaa sekä niiden soveltamisen käytännön työn tekemiseen. Ammattiosaa-

miseen sisältyy siten kyvykkyys, joka muodostuu koulutuksen sekä kokemuksen 

avulla sisäistetyistä tiedosta ja taidoista sekä myös peritystä lahjakkuudesta 

(Raasumaa, 2010). 

 

 

Sydänmaalakka (2004) määrittää osaamiseen kuuluvan taitojen ja tietojen lisäksi 

kokemukset, asenteet ja kontaktit, jotka mahdollistavat suorituksen. Näin ollen 

nämä osatekijät yhdessä muodostavat henkilön osaamisen. Asenteisiin kuuluu 

myös henkilön motivaatio hyödyntää omia taitojaan. Osaaminen tulee näkyväksi 

konkreettisen toiminnan välityksellä, sillä se voidaan ajatella yksilön kyvyksi toi-

mia tietyssä tilanteessa tehokkaasti. Osaaminen nähdään siten kykynä toimia 

sekä käyttää taitoja, tietoa, asenteita, kokemuksia ja kontakteja ja tämän proses-

sin lopputuotoksena on optimaalinen tulos kyseisessä tilanteessa. Osaaminen on 

tulos oppimisprosessista ja sitä voidaan kehittää. Se ei ole osa henkilön persoo-
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nallisuutta eikä näin ollen luonteenpiirre. Osaaminen voi olla tiedostettua tai tie-

dostamatonta ja osaamisen kehittämiseksi henkilön tuleekin olla tietoinen osaa-

misensa puutteista (Sydänmaalakka, 2004, 150-151). 

 

 

1.5 Metodologiset valinnat 
  

Tutkittavaa ilmiötä tutkitaan empiirisesti laadullisena tapaustutkimuksena. Ta-

paustutkimus valitaan tutkimusstrategiaksi, sillä siinä kerätään intensiivistä ja yk-

sityiskohtaista tietoa pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tai 

vaihtoehtoisesti voidaan tutkia myös yksittäistä tapausta. Tutkimuksen kohteena 

voi olla yksilö tai ryhmä ja tavoitteena yleensä ilmiön kuvailu (Hirsjärvi et al, 2010, 

134-135).  Eskola & Suoranta (2003, 65) viittaavat Yinin (1987) esitykseen, jonka 

mukaan tapaustutkimuksessa tutkitaan nykyajassa olevaa tai tapahtuvaa ilmiötä 

sen omassa ympäristössä ja todellisessa elämäntilanteessa. 

 

Haastattelu valitaan aineistonkeruumenetelmäksi tässä tutkimuksessa, sillä tar-

koituksena on kerätä kattavasti tietoa henkilöiden omista henkilökohtaisista ko-

kemuksista sekä näkemyksistä aiheeseen liittyen. Haastattelumalliksi valikoitui 

asiakasrajapinnassa työskentelevien toimihenkilöiden sekä heidän lähiesimies-

tensä teemahaastattelut, sillä tutkimuksessa on tarkoituksena haastatella ihmisiä 

samoista aihe-alueista, eli teemoista, samoilla kysymyksillä mutta kysymysten 

järjestys voi vaihdella tilanteesta riippuen.  Teemahaastattelu luo selkeämmät ra-

jat haastattelutilanteelle kuin avoin haastattelu, mutta se mahdollistaa myös pa-

remmin yksilöllisten tulkintojen esiintuomisen, toisin kuin strukturoitu haastattelu. 

Lisäksi teemahaastattelu ottaa huomioon merkitysten syntymisen vuorovaikutuk-

sessa. (Eskola & Suoranta, 2008; Hirsjärvi & Hurme, 2001).  

 

Haastatteluaineisto kerätään Kelan eteläisen vakuutuspiirin alueelta. Aikaresurs-

sien rajallisuuden vuoksi haastateltavia organisaation jäsenistä valitaan haastat-

teluihin yhteensä noin kymmenen henkilöä, jotta aineston analysointiin voitaisiin 

paneutua mahdollisimman perusteellisesti aikataulun asettamissa rajoissa. 
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Haastateltaviksi valitaan sekä esimiehiä että toimihenkilöitä niistä yksiköistä, 

joissa valmentavaa johtamistapaa on jo ennakkotiedon mukaan jonkin aikaa hyö-

dynnetty, mutta tässä tutkimuksessa painotetaan kuitenkin toimihenkilöiden nä-

kökulmaa tutkittavasta aiheesta. Yksiköiden lähiesimiehiä haastatellaan, jotta 

saadaan myös heidän näkemyksensä tutkittavaan aiheeseen ja samalla tausta-

tietoa tutkittavista asiakokonaisuuksista kyseisessä organisaatiossa ja yksi-

kössä. Esimieshaastattelut luovat siten tiedollista pohjaa toimihenkilöiden haas-

tatteluille ja näin ollen esimiesten haastattelujen jälkeen saatujen tietojen mukaan 

vodaan vielä tarkentaa ja muokata toimihenkilöille kohdennettuja haastattelutee-

moja. Tavoitteena on saada kerättyä aineistoa ainakin kahdesta keskenään eril-

lisestä yksiköstä, jotta saadaan kattavampi kuva valmentavan johtamisen tämän-

hetkisestä tilanteesta Kelan paikallistoimistoissa. 

 

Tällä hetkellä valmentavaa esimiestyötä hyödynnetään ennakkotiedon mukaan 

aktiivisesti jo ainakin Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson asiakaspalveluyksi-

köissä. Nämä yksiköt ovat keskenään melko samankokoisia ja siksi ne valitaan 

lähempään tarkasteluun tässä tutkimuksessa. Haastattelut toteutetaan kasvok-

kain sekä puhelimitse erikseen sovittuna ajankohtana yksilöhaastatteluina ja ne 

tallennetaan aineiston tarkempaa analysointia varten. Yksilöhaastattelu valitaan 

tässä tutkimuksessa ryhmähaastattelun sijaan siksi, että tutkimuksessa halutaan 

saada esiin jokaisen haastateltavan oma subjektiivinen näkemys ja tulkinta käsi-

teltävistä asioista ilman, että mahdollisesti muiden haastateltavien läsnäolo vai-

kuttaa annettujen vastausten sisältöön. Haastattelujen jälkeen saatu haastattelu-

aineisto litteroidaan, teemoitellaan aineistosta esiin nousevien yhteisten piirtei-

den mukaan ja sen jälkeen aineisto analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin avulla.  

 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 
 

Tämä pro gradu –tutkielma rakentuu kuudesta eri pääluvusta sekä niitä jäsentä-

vistä alaluvuista. Johdantoluvussa kerrotaan tutkimuksen taustaa, tavoitteet ja 

esitellään tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaus. Johdantoluku käsittää 
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myös tutkimuksen osalta keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen rakenteen.  Lu-

vussa kaksi käsitellään valmentavaan johtamiseen liittyvää teoreettista keskus-

telua ja tarkastellaan tarkemmin valmentavaa johtamiskulttuuria, esimiehen ja 

alaisen välistä valmennussuhdetta. Lisäksi tarkastellaan myös valmentavaan joh-

tamiseen liittyvää osaamista, rooleja sekä käyttäytymistä. Luvussa kolme käsitel-

lään osaamiseen liittyvää teoreettista keskustelua ja kuvataan osaamista yksilön 

ja organisaation näkökulmasta sekä esitellään osaamisen kehittämiseen vaikut-

tavia tekijöitä ja keinoja sekä osaamisen johtamista. Neljännessä luvussa esitel-

lään tutkittava kohdeorganisaatio, tutkimusmenetelmät, aineiston kerääminen 

sekä aineiston analysointi. Viides luku esittää tutkimustulokset sekä niistä muo-

dostetun yhteenvedon. Viimeisessä kuudennessa luvussa esitetään, miten tutki-

muksen avulla onnistutaan vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Vii-

meiseksi esitellään tutkimukseen liittyviä rajoituksia sekä mahdolliset jatkotutki-

musehdotukset. 
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2. VALMENTAVA JOHTAMINEN 
 

Ristikangas ja Ristikangas (2010) määrittävät valmentavan johtajuuden olevan 

kokonaisvaltainen tapa vaikuttaa toisiin, saada vaikutteita ja olla. Se voidaan kä-

sittää luottamukseen perustuvaksi, kaikille kuuluvaksi yhteistoiminnaksi, joka on 

tavoitteellista, arvostavaa ja osallistavaa ja sen myötä henkilöiden potentiaali tu-

lee hyödynnettäväksi ryhmän tai organisaation käyttöön. Valmentava johtaja ko-

rostaa esimiestyönsä kautta ryhmien sekä yksilöiden voimavaroja hyödyntämällä 

vahvuuksia ja luomalla kehittymismyönteistä ilmapiiriä.  

 

Joo et al. (2012) viittaavat Darraugh (1990); Evered & Selman (1989) ja Orth et 

al. (1987) tutkimuksiin, joiden mukaan valmentava johtaminen tarkoittaa yleisen 

periaatteensa mukaan kommunikointiin kannustavan ilmapiirin luomista, tukea, 

luottamusta, hyväksyntää sekä suorituksen parantamiseen ja työntekijän osaa-

misen kehittämiseen tähtäävää sitoutumista. 

 

 

Valmentavaan johtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa esiintyvälle coaching-kä-

sitteelle löytyy useita eri näkökulmia, joita ovat business coaching, managerial 

coaching, executive coaching, life coaching ja formal mentoring. Coaching -ter-

miä käytettäessä tutkimuksessa voidaan käsitellä myös yrityksen ulkopuolelta tu-

levan valmentajan, coach:in, ja valmennettavan välistä valmennussuhdetta, kun 

taas valmentavassa johtamisessa valmentaja ja valmennettava ovat kummatkin 

organisaation sisällä toimivia henkilöitä (yleensä esimies ja hänen alaisensa), jol-

loin voidaan puhua paremmin yrityksen sisäisestä coaching:sta, eli valmentami-

sesta.  (Joo et al. 2012).  

 

 

Gregory & Levyn (2010) mukaan valmentava johtaminen voidaan organisaa-

tioissa jakaa karkeasti kahteen näkökulmaan; johdon valmentamiseen ja valmen-

tavaan esimiestyöhön, jossa valmentajan roolissa toimii työntekijän lähiesimies. 

Työntekijän valmennuksessa alaiset voivat vain erittäin harvoin vaikuttaa siihen, 
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kuka heidän valmentaja-esimiehensä on ja siksi työntekijän valmentamiseen liit-

tyvät suhteet ovat hyvin uniikkeja valmennussuhteeseen liittyviltä käytännöiltään. 

Johdon valmennus ja työntekijän valmennus ovatkin hyvin erilaisia erityisesti val-

mennussuhteen osalta. Kehityksellinen toiminta, jossa työntekijä työskentelee lä-

hiesimiehensä kanssa parantaakseen sen hetkistä työsuoritustaan ja lisätäkseen 

kykyjään tulevaisuuden rooleihin tai haasteisiin liittyen, perustuu työntekijän ja 

esimiehen väliseen tehokkaaseen suhteeseen sekä objektiiviseen informaatioon, 

kuten palautteeseen, suoritusdataan tai arviontiin (Gregory & Levy, 2010). 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään lähiesimiehen ja alaisen väliseen valmennus-

suhteeseen ja siten ryhmän valmentaminen ja esimiesten sekä heidän esimies-

ten välinen valmentaminen rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Kuitenkin on tär-

keää huomioida yllä mainitun tiedon perusteella, että valmentavan johtamisen 

laajan sovellettavuuden vuoksi esimerkiksi esimiehen ja hänen esimiehensä vä-

lisellä valmennussuhteella sekä tiimin valmentamisella voi olla vaikutusta myös 

tässä tarkasteltuun esimiehen ja alaisen yksilölliseen valmennussuhteeseen.  

 

 

2.1 Valmentavan johtamisen kulttuuri organisaatiossa 
 

Tutkimusten mukaan valmentava johtaminen on olennainen osa tehokasta johta-

mista ja valmentavan johtamisen kulttuurin vakiinnuttamisen hyödyt näkyvät tuot-

tavuuden ja suoritusten parannuksena (Yu, 2007).  

  

Joo et al. (2012) viittaavat Noe et. al (2007) sekä Noe (2001) tutkimuksiin, joiden 

mukaan työntekijöiden kehittämisestä on tullut organisaatioissa merkittävä tekijä 

laadun parantamiseen, avaintyöntekijöiden säilyttämiseen, globaalin kilpailun ja 

sosiaalisen muutoksen aiheuttamista haasteista selviytymiseen sekä myös tek-

nologisten edistysaskeleiden sekä muutosten hallitsemiseen. Työntekijöiden ke-

hittämisen lähestymistavat käsittävät muodollisen koulutuksen, arvioinnin, työko-

kemuksen sekä henkilöiden väliset ihmissuhteet. Joo et al. (2012) viittaavat myös 

McCauley&Douglas (2004) sekä Gilson (2005) tutkimuksiin, jotka luokittelevat 

muodollisen kehittymisen viiteen tyyppiin: yksilöiden välinen mentorointi, vertais-
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mentorointi, muodollinen valmennus, ryhmämentorointi sekä toiminnallisen oppi-

misen tiimit. Henkilöiden väliseen suhteeseen perustuvat käytännöt, kuten val-

mentava johtaminen, mentorointi sekä neuvonta ovat lisääntyneet viimeisen vuo-

sikymmenen aikana (Joo et al., 2012).  

 

Valmentavasta johtamistyylistä on tullut nopeasti merkittävä osa organisaatioiden 

oppimis- ja kehittymisstrategiaa. Joo et al. (2012) viittavat tässä Bacon & Spear 

(2003) tutkimukseen, jonka mukaan osaamisen siirtämisen puute ja käyttäytymi-

sen muutoksen ylläpitämisen puute osoittavat kohti yksilöllisemmän, sitoutu-

neemman ja kontekstiin sopivamman osaamisen kehittämisen tarvetta. Oppimi-

nen, kehittyminen, käyttäytymisen muutos, suoritus, johtajuus, uramenestys sekä 

organisationaalinen sitoutuminen ovat kaikki yhteydessä valmentavaan johtami-

seen. Tietoperusteisessa taloudessa viehätys, motivaatio ja lahjakkaiden työnte-

kijöiden säilyttäminen ovat kriittisiä huolenaiheita monessa organisaatiossa. Kil-

pailun ja nopean teknologisen kehittymisen aikaansaamana työtehtävistä on tul-

lut monimutkaisempia ja haastavampia (Joo, 2007). Toisaalta tiimien tullessa or-

ganisaatiorakenteiden perusmuodoksi johtajan rooli on muuttunut perinteisestä 

johtajasta kohti tukevaa ja kannustavaa valmentajaa. Jotta organisaatioissa voi-

daan tukea työntekijöitä, tulee niissä uusien kehitystoimien ohella rakentaa myös 

organisationaalinen oppimisen kulttuuri ja positiivisia sosiaalisia ihmissuhteita 

esimiesten ja työntekijöiden välille. Näin ollen valmentavasta esimiestyöstä ja 

mentoroinnista on tullut tärkeitä lähtökohtia työntekijöiden kehittämiseen organi-

saatioissa (Joo et al., 2012). 

 

Organisaatiokulttuurin vaikutusta esimiehen ja alaisen välisen menestyksellisen 

valmennuksen toteuttamiseen ei pidä väheksyä. Kulttuuri, joka tukee valmenta-

vaa johtamistyyliä, mahdollistaa voimakkaasti siirtymisen taitojen harjoittelemi-

sesta esimiesten taitojen päivittäiseen soveltamiseen (McCarthy &Milner, 2013). 

 

Ristikangas & Ristikangas (2010, 268) mukaan valmentavan johtamisen kulttuu-

rin edellytyksiä organisaatiossa ovat toimintatavat sekä arvostukset, osaamisen 
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kehittäminen sekä vuorovaikutussuhteiden syventäminen. Näin ollen valmenta-

van johtamisen kulttuurin saavuttamiseksi organisaatiossa korostetaan yhteis-

työn merkitystä ja tuodaan näkyväksi sitoutuminen sekä halukkuus yhteiseen te-

kemiseen. Toimintatavat sekä arvostukset käsittävät järjestelmällistä työskente-

lyä tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäksi kehitysmyönteisyyttä. Osaamisen ke-

hittäminen käsittää valmentavan johtamisen olevan osana organisaation strate-

giaa ja lisäksi myös arviointeihin sekä palautteeseen panostamisen. Vuorovaiku-

tussuhteiden syventäminen käsittää motivaation oppia sekä kollegojen kesken 

tapahtuvan sparrauksen.  

 

Valmentavaa johtamista hyödyntävässä organisaatiossa tulee ottaa huomioon, 

että valmentamisen saattaminen päivittäiseksi rutiiniksi vie aikaa ja siihen tarvi-

taan tukea (Grant, 2010). Organisaatiossa tulisi olla strategia esimiesten varmuu-

den ja tuen takaamiseksi valmennusosaamisen implementoinnin osalta.  Tällaisia 

strategioita voivat olla esimerkiksi työlähtöisten oppimismahdollisuuksien tuotta-

minen ja tukeminen, kuten esimiesten itsensä valmentaminen ja heidän esimies-

tensä hyödyntämä valmentaminen (Steward & Palmer, 2009). McCarthy & Milner 

(2013) viittaavat Scamaro ja Harnden (2008) tutkimukseen, jonka mukaan val-

mentavien esimiesten muodostamat tukiryhmät mahdollistavat ajatusten vaihdon 

lisäksi esimiesten itsevarmuuden lisääntymisen, eristäytyneisyyden tunteen vä-

henemisen, toisten auttamisen, roolimallien muodostamisen ja verkostojen ra-

kentamisen. 

 

Organisaatiokulttuurilla on Kelan kaltaisessa valtakunnallisessa organisaatiossa 

oletettavasti hyvin voimakas vaikutus johtamiseen sekä lähiesimiestyön toteutta-

miseen ja näin ollen on hyvin oleellista huomioida valmentavan johtamisen on-

nistuneessa juurruttamisessa olevan valmentavalla organisaatiokulttuurilla ja sen 

muutoksella hyvin tärkeä merkitys.  
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2.2 Valmentava esimiestyö 

 
Ellinger et al. (2008) viittaavat Redshaw (2000) sekä Mink et al. (1993) tutkimuk-

siin, joiden mukaan valmentava esimiestyö voidaan määritellä työsuoritusta pa-

rantavaksi prosessiksi, joka käsittää opastuksen antamisen, rohkaisemisen ja 

tuen antamisen oppijalle ja prosessiksi, jossa valmentaja luo toisten henkilöiden 

kanssa mahdollistavia suhteita, jotka helpottavat heidän oppimistaan. Valmen-

tava esimiestyö on perinteisesti nähty parannuskeinoksi heikolle suoritukselle 

sekä lähestymistavaksi, joka yhdistää yksilöllisen tehokkuuden sekä organisaa-

tion suorituksen. Tutkijat Mink et al. (1993) ja Redshaw (2000) sisällyttävät val-

mentavaan esimiestyöhön relevanttien oppimismahdollisuuksien tarjoamisen tär-

keyden. Tämän näkökulman mukaan oppimisen oheistuotteena syntyy myös pa-

rantunut suoritus (Ellinger et al. 2008). 

, 

2.2.1 Esimiehen ja alaisen välinen valmennussuhde 
 

Työpaikalla tapahtuva valmentaminen esimiehen ja alaisen välillä on osa yleistä 

organisationaalista kehittymisen ja suorituksen johtamisen filosofiaa. Se on esi-

mieheltä vaadittava ydintaito ja sen tulisi olla korostettuna organisationaalisissa 

kehitysaloitteissa, jotta varmistetaan esimiesten ymmärtävän tämän prosessin 

merkittävyyden suorituksen johtamisessa. Esimiesten valmennusprosessiin liit-

tyvä harjoittelu ja kehittyminen sekä johtajuuden kannustaminen mukautumaan 

kohti oppimiskeskeisiä käytäntöjä organisaatioissa myös mahdollistaa kaikkien 

osapuolten vastaanottavaisemman valmentavan johtamisen käytäntöjen sisäis-

tämisen työpaikalla. Tämä puolestaan saa aikaan esimiesten ja alaisten sitoutu-

misen prosessiin ja toivottavasti johtaa menestyksekkäämpään oppimiseen, ke-

hittymiseen sekä siten myös parempaan työsuoritukseen (Ladyshewsky, 2010). 

 

Työntekijän ja esimiehen välisessä valmennussuhteessa on havaittavissa Gre-

gory & Levy (2010) mukaan viisi ulottuvuutta, jotka ovat kriittisiä elementtejä ky-

seisessä suhteessa. Kyseiset viisi ulottuvuutta valittiin siten, että ne nousevat te-

hokkaan valmentavan johtamisen yleisiksi aiheiksi alan kirjallisuudessa.  
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1. ulottuvuus on suhteen erottuvuus tai kattavuus, jossa valmennus-

suhde räätälöidään alaisen tarpeiden mukaisesti.  

2. ulottuvuus on suhteen aitous, eli kuinka aitoa alainen mieltää esi-

miehen ja suhteen tulevan olemaan.  

3. ulottuvuus, tehokas kommunikointi, tarkoittaa sitä kuinka hyvin esi-

mies kommunikoi alaisen kanssa sekä kuinka tavoitettavissa alai-

nen kokee esimiehen olevan.  

4. ulottuvuus on suhteen miellyttävyys, eli kuinka miellyttäväksi alai-

nen kokee työskentelyn esimiehensä kanssa ja keskustelun hänen 

tarpeistaan tai tavoitteistaan esimiehen kanssa.  

5. ulottuvuus, kehityksen mahdollistaminen, tarkoittaa mahdollis-

taako valmennussuhde alaisen todellisen oppimisen sekä kehitty-

misen.  

 

Joo (2005) mukaan luottamus, joka rakentuu organisaatiossa työskentelevien ih-

misten välille tarkoituksenaan luoda osapuolien välille ennakoitavuutta, on mer-

kittävänä tekijänä valmennussuhteessa. Henkilöiden välinen luottamus lisää yh-

teistyötä mutta sen rakentamiseen kuluu valtavasti energiaa sekä aikaa. Myös 

Ladyskewsky (2010) viittaa Nelson-Jones (1997) määritelmään luottamuksen 

olevan halukkuutta olla haavoittuva toisen osapuolen toimille. Tämä tapahtuu 

niin, että toiminta on riippumatonta osapuolten välisestä tarkkailusta tai hallin-

nasta toisiinsa nähden. Näin ollen esimiehen tulee laadukkaiden valmennussuh-

teiden kehittymiseksi luoda strategia alaistensa luottamuksen saavuttamiseksi 

(Ladyshewsky, 2010). 

 

Valmentavaa johtamistyyliä hyödyntävällä esimiehellä on jatkuva mahdollisuus 

havainnoida tiiminsä jäseniä, motivoida, haastaa ja kehittää heitä sekä antaa jat-

kuvaa palautetta (Frisch, 2001). Valmentajan ja valmennettavan välinen suhde 

on kriittinen menestystekijä (Bluckert, 2005) ja vahva suhde mahdollistaa menes-

tyksen. Valmentava johtamistyyli taas parantaa esimiehen sekä alaisten välistä 

suhdetta. Dubrin (2005) mukaan aito kuunteleminen, jota odotetaan valmenta-

vassa johtamisessa, todennäköisesti vahvistaa työntekijän ja esimiehen välistä 
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suhdetta vaikka kyseessä ei olisikaan muodollinen valmennussuhde. Scoular 

(2010) mukaan kuunteleminen luo sekä luottamusta että aitoutta.  

 

 

Viitala (toim. Räsänen, 2007, 88) esittää valmentavan esimiestyön olevan kah-

den osapuolen välinen henkilösuhde. Jokaisen valmennettavan henkilön koke-

mukset valmentamissuhteen onnistumisesta määrittyvät hänen yksilöllisistä tar-

peistaan ja siten henkilö kokee esimiehen valmentajan roolin erilaisena. Tämän 

vuoksi valmennuksen tarpeeseen tulisi vastata yksilöllisesti ja ottaa valmennet-

tava henkilökohtaisesti huomioon valmennuksessa, mikä vaatii esimieheltä pa-

nostamista alaistensa aitoon sekä fokusoituun kohtaamiseen.  

 

 

Esimiehen suhtautuminen valmentamiseen, työmäärä sekä käytettävissä oleva 

aika, valmennustaito sekä tunneäly ovat tekijöitä, jotka tukevat esimiestä valmen-

tajan roolissa ja lisäävät esimiehen ja alaisen välisen luottamuksen muodostu-

mismahdollisuutta. Luottamus on tärkein tekijä valmennussuhteen onnistumi-

sessa ja esimiehen tulee oppia rakentamaan sitä ymmärtämällä sen osatekijät. 

Luottamuksen lisäksi myös tunneäly, vuorovaikutustaidot sekä esimiehen valta- 

ja auktoriteettikäsitys ovat kriittisiä työntekijän sitoutumisen luomiseen liittyviä te-

kijöitä valmennusprosessissa (Ladyshewsky, 2010). 

 

Esimiestyössä on yllä mainitun perusteella siten huomioitava hyvin laajasti esi-

miehen ja alaisen välisen suhteen merkitys valmentamisen onnistumisen kan-

nalta. Valmentava ote vaatii esimieheltä selkeästi kiinnostusta ja panostusta val-

mentavan käyttäytymisen ja oikeanlaisen yksilöllisen valmennussuhteen raken-

tamiseen. 

 

2.2.2 Esimiehen ja työntekijän roolit valmentavassa johtamisessa 
 

Valmentavassa johtajuudessa Ristikangas & Ristikangas (2010, 38) mukaan esi-

miehellä on kolme ydinroolia, jotka ovat manager, leader ja coach. Nämä roolit 

sekoittuvat osittain keskenään arjen esimiestyössä. Manager-roolissa esimiehen 

tehtävänä on pitää huolta asioiden sekä prosessien toiminnasta ja laadusta mutta 
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myös lakisääteisten esimiehen velvollisuuksien hoitaminen kuuluu tähän rooliin. 

Manager-roolissa esimies varmistaa alaistensa tekevän oikeita asioita oikealla 

tavalla. Leader-roolissa esimies näyttää organisaation suunnan ja varmistaa 

alaistensa etenevän oikeaan suuntaan ohjaamalla heitä toimimaan arvojen ja 

mission mukaisesti. Esimies ohjaa tässä roolissa tavoitteellisesti ja huolehtii riit-

tävän tiedon viestimisestä sitä tarvitseville henkilöille. Coach-roolissa esimies oi-

valluttaa valmentajana alaisiaan toteuttamaan itseään yhteisten tavoitteiden mu-

kaisesti ja hän oivalluttaa alaisiaan löytämään omat vahvuutensa ja potentiaa-

linsa työtehtävien suorittamiseksi. Hän osoittaa kiinnostusta, kysyy, kuuntelee ja 

on läsnä alaisilleen niin, että alaisilla syntyisi omaehtoista sitoutumista ja moti-

vaatiota yhteistyön onnistumisesta.  

 

 

Kuva 1. Valmentavan johtajuuden ydinroolit (Ristikangas & Ristikangas, 2010, 

38) 

 

Ellinger et al. (1999) esittävät esimiehen valmentajuuden ulottuvuuksiksi sekä 

tehtäväalueiksi voimaannuttamisen sekä mahdollistamisen. Voimaannuttajan 

roolissa esimies tukee alaisiaan kriittiseen ajatteluun ja osaamisen omaehtoiseen 

kehittämiseen sekä vastuun ottamiseen omasta toiminnastaan, eli esimies siirtää 

tässä vastuuta alaiselleen. Mahdollistajan roolissa esimies osallistaa alaisensa 

toimintaa kehittävään ajatteluun, ajattelutapojen laajentamiseen ja antaa osaa-

misen kehittämistä tukevaa palautetta sekä ohjausta osaamisen kehittämiseen. 

Valmentava
johtajuus

Manager

-suorittamista 
sekä 

aikaansaamista

Leader

-ohjaamista 
tiettyyn 

suuntaan ja 
toimintaan

Coach

-merkityksen 
rakentamista ja 
oivalluttamista
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Gregory & Levy (2010) viittaavat London ja Smither (2002) ja Garman et al. 

(2000) havaintoihin, joiden mukaan työntekijän valmentaminen ei ole kertaluon-

teinen, yksisuuntainen vuorovaikutus, vaan yhteistyöhön perustuva jatkuva pro-

sessi. Kahden henkilön välisen suhteen muokattavuuden ja yhteistyöhön perus-

tuvan luonteensa vuoksi valmennussuhteet voivat siten vaihdella siihen osallis-

tuvien yksilöiden mukaisesti Näin ollen valmentavaa johtamistyyliä hyödyntävät 

esimiehet voivat kokea työntekijöidensä valmennussuhteiden eroavan toisistaan 

luonteeltaan tai laadultaan eri yksilöiden välillä. On myös tärkeätä huomioida, että 

esimies/alaissuhteet sisältävät myös paljon muuta kuin valmentamista. Ne käsit-

tävät myös kokemukset, kuten kuukausien tai vuosien yhteistyön, menneet suo-

ritusarvioinnit, positiiviset ja negatiiviset palautteet sekä muut elementit esimie-

hen ja alaisen yhteisestä historiasta. Näin ollen valmennussuhde on osa jo ole-

massa olevaa esimies- ja alaissuhdetta (Gregory & Levy, 2010). 

 

 

Esimies valmentajana –rooli keskittyy McLean et al. (2005) mukaan vallan jaka-

miseen ja sellaisten toimintojen löytämiseen, jotka voimaannuttavat ihmisiä osal-

listumaan tuottavammin ja kokonaisvaltaisemmin kuin perinteistä hallintaperus-

teista, mittaamiseen ja arviointiin perustuvaa johtamismallia käytettäessä.  

 

 

Esimies valmentajana –rooli on melko etäällä perinteisestä coach-roolista, jossa 

esimiehen ainoana tehtävänä on tukea yksilöä ammatillisessa ja henkilökohtai-

sessa kehittymisessä. Tässä roolissa esimies hyödyntää valmentamisen lähes-

tymistapaa alaisiin mutta se ei ole hänen päätehtävänsä. Esimies rakentaa suh-

teen luottamukselle ja uskoo tiiminsä yksilöinä muodostavien alaistensa kykyihin 

(Ladyshewsky, 2010). 

 

Valmentava johtamistyyli voi parantaa työntekijän suoritusta auttamalla häntä 

hankkimaan työhön liittyvää tietoa ja taitoja, sillä esimies on tärkeässä asemassa 

havaitsemassa tietyn työntekijän käyttäytymistä ja suoritusta. Lisäksi esimies 

viestii selkeästi työntekijöille odotukset, antaa työntekijöille rakentavaa palautetta 
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ja kehitysehdotuksia. Esimies mahdollistaa valmentavassa roolissa työntekijöi-

den pyrkimykset ratkaista ongelmia ja ottaa vastaan uusia haasteita. Kun työnte-

kijät kokevat saavansa oikeaa valmentavaa johtamista esimieheltään ja uskovat 

hyötyvänsä valmennusprosessista, he vastaavat siihen todennäköisemmin hyö-

dyllisen työkäyttäytymisen kautta ja välttävät osallistumista häiritsevään käyttäy-

tymiseen työyhteisössä. Empiiriset tutkimukset (Agarwal et al.,2009; Ellinger et 

al.,2003; Liu & Batt,2010) ovat osoittaneet positiivisen suhteen olemassaolon val-

mentamisen ja työntekijän työsuorituksen välillä. 

 

Heslin et al. (2006) erittelevät esimiestyössä kolme olennaista työntekijän val-

mentamisen osatekijää, jotka voivat edistää henkilön työsuoritusta. Näitä ovat 

opastaminen, mahdollistaminen ja inspirointi. Vaikka todennäköisesti kaikki esi-

miehet pyrkivät inspiroimaan, motivoimaan ja parantamaan työntekijöitä valmen-

nusprosessin avulla, voidaan kuitenkin havaita eroja määräysten ja palautteen 

antamisen sekä motivointitaktiikoiden käyttämisen tavoissa esimiesten välillä. 

Esimiehet eivät siten eroa toisistaan valmentavan johtamistyylin hyödyntämisen 

samankaltaisuudessa vaan myös suosimiensa valmennusmetodien, -käyttäyty-

misen ja -taitojensa arvostamisessa. Vaikka organisaatioissa kannustetaan val-

mentavan johtajuuden hyödyntämiseen ja sen avulla saavutetaan parempaa yk-

silöllistä ja organisationaalista suoritusta, näiden saavutusten kattavuus riippuu 

kuitenkin esimiesten tavasta kommunikoida sekä valmennusmetodien hyödyntä-

misen laadusta ja tehokkuudesta (Kim, 2015). 

 

Osaamisen ja kehittymisen varmistamiseksi esimiehellä tulee olla säännöllisiä 

suorituksiin liittyviä keskusteluja alaistensa kanssa. Tämä mahdollistamisessa 

Ladyshewsky (2010) viittaa Lindbom (2007) tutkimukseen, jonka mukaan tähän 

tarkoitukseen suunniteltujen muodollisten tapaamisten kautta ja kyseisissä ta-

paamisissa on tärkeää olla mukana relevanttia tietoa hyvästä sekä huonosta suo-

rituksesta. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen tulisi olla liitoksissa ydinkompe-

tensseihin, prosesseihin, jotka helpottavat työntekijää ymmärtämään hänelle 

asetetut tavoitteet sekä resursseihin ja strategioihin, joiden avulla tavoitteisiin on 

mahdollista päästä. Esimiehen tulee valmentajan roolissa Joo (2005) mukaan 
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keskittyä tuottamaan oppimista, käyttäytymisen muutosta sekä kasvua mutta li-

säksi myös erottaa tämä mittaamisesta ja arvioinnista. 

 

 

Vaikka valmentava johtamistyyli on yksi tehokkaimmista johtamistavoista, on val-

mentavia esimiehiä vielä melko vähän. Jotkut esimiehet voivat kokea haastavaksi 

vaihtaa ohjaavasta tyylistä voimaannuttavaan johtamistyyliin tai heillä voi olla 

puutteita siihen vaadittavista taidoista sekä tiedoista tai heillä ei ole tarpeeksi ai-

kaa toimia valmentajana (Ellinger et al. 2008). 

 

Valmennussuhteen ollessa kahden henkilön välinen ja vuorovaikutteinen suhde, 

on myös työntekijällä kannettavanaan oma vastuunsa suhteen toimivuudesta ja 

omasta kehittymisestään. Evered & Selman (1989) esittävät osapuolten vaati-

muksiksi valmennussuhteen onnistumisessa kyvyn kehittää kumppanuuksia, ta-

voitteisiin keskittymisen, myötätuntoisuuden sekä erilaisuuden hyväksynnän, 

vuorovaikutustaidot, reagoivuuden, valmennettavan yksilöllisyyden kunnioittami-

sen, valmistautumisen, herkkyyden sekä avoimuuden olla valmennettavana. Ja-

lava (2001, 85) viittaa teoksessaan Phillips (1995) esittämiin vaatimuksiin val-

mennettavalle työntekijälle, joita ovat palautteen pyytäminen, aloitteellisuus sekä 

aktiivisuus, avoimuus, jämäkkyys, rehellisyys, verkostoituminen sekä tavoitteiden 

ymmärtäminen. Työntekijän tulee itse muistaa pyytää esimieheltään palautetta 

työstään sekä vahvuuksistaan ja kehitettävistä heikkouksistaan, sillä esimies ei 

aina ole tietoinen alaisen palautteentarpeesta. Työntekijän tulee valmennussuh-

teessa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti ilmaista tuen tarpeensa esimiehelleen val-

mentajana sekä olla avoin sekä rehellinen omasta tilanteestaan, joka voi vaikut-

taa hänen suoritukseeensa. Lisäksi työntekijän tulee ymmärtää omat tavoit-

teensa valmennukseen liittyen ja tämän lisäksi työntekijän tulee asettaa valmen-

nuksessa asettamansa tavoitteet sopiviksi suhteessa niiden vaatimaan työmää-

rään työnteon ohella. Työntekijän tulee olla myös jämäkkä suorittaessaan val-

mennuksen mukanaan tuomia mahdollisia lisätöitä ja suunnitella kehittymiseen 

sopivia toimintatapoja sekä aikataulua. 
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Esimiehen roolin muutos perinteisestä valvonnasta ja käskemisestä sekä työnte-

kijän roolin muutos perinteisestä käskyjen vastaanottamisesta kohti keskinäistä, 

hyvin vuorovaikutteista ja räätälöityä valmentamista sekä itsenäistä vastuunottoa 

voi olla siten melko iso. Siten uudenlaisen roolin omaksuminen voi viedä aikaa ja 

aiheuttaa hämmennystä kummassakin osapuolessa. Tässä muutoksessa koros-

tuu oletettavasti Kelan ollessa kyseessä melko voimakkaasti organisaation koko, 

toimiala, viestinnän merkitys sekä näiden tekijöiden mukanaan tuomat mahdolli-

suudet sekä haasteet uuden johtamistavan juurruttamisessa kaikille organisaa-

tiotasoille. 

 
2.2.3 Esimiehen valmentavaan johtamiseen liittyvä osaaminen 
 

Menestyäkseen valmentavassa johtamisessa tarvitaan esimieheltä tiettyä taito-

perustaa. Yleisesti valmentavassa johtajuudessa menestykseen tarvittavia taitoja 

ovat Evered ja Selmanin (1989) mukaan kumppanuuksien kehittäminen, pää-

määräkeskeisyys, myötätunto ja suvaitsevaisuus, kommunikointitaidot, vastaus-

kyky, valmennettavan yksilöllisyyden kunnioittaminen, harjoittelu ja valmistautu-

minen, avoimuus olla valmennussuhteessa sekä herkkyys.  

 

Ladyshewsky (2010) viittaa Goleman et al. (2002) tutkimukseen, jonka mukaan 

esimiehen tunneälykkyys on erittäin merkittävässä roolissa valmentavan johtami-

sen onnistumisessa. Valmentava johtaminen on näin ollen psykologinen ihmis-

tenvälinen prosessi, jossa tunteiden rooli ja niiden vaikutusvalta on tärkeää oppi-

miselle ja kehittymiselle valmennussuhteessa. Itsetietoisuuden, itsensä johtami-

sen, sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden hallinnan sekä näiden hyödyntä-

misen toisten suoritusten kehittämisessä on Golemanin (2002) mukaan todettu 

olevan merkittäviä pätevyyksiä menestyvien valmentajien keskuudessa. Howard 

(2006) lisää tähän korkealla tasolla tunneälykkäiden henkilöiden todennäköisem-

min ymmärtävän omat ja toisten motiivit sekä rakentavan sosiaalisia ihmissuh-

teita, mikä edesauttaa suorituksia. Menestyvän valmentavan esimiehen taustalla 

on yleensä tukevina tekijöinä esimiehen mielenkiinto valmentavaan johtamistyy-

liin, työmäärän ja käytettävissä olevan ajan tasapaino, valmennustaidot sekä tun-

neälykkyys. Nämä tekijät vaikuttavat alaisen ja valmentavan esimiehen välisen 

tärkeän luottamuksen kehittymisen mahdollisuuteen (Ladyshewsky, 2010). 
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Tyypillinen valmentava käyttäytyminen käsittää yleensä Ellinger et al. (2008) mu-

kaan suoritukseen liittyvän palautteen antamisen ja vastaanottamisen, kommuni-

koinnin, odotusten ja tavoitteiden selkeän asettamisen sekä valmentamista edis-

tävän ja tukevan ympäristön luomisen ja he viittaavat tässä Graham et al.(1993), 

(1994); Hunt and Weintraub (2004); King &  Eaton (1999); Marsh (1992); Mobley, 

(1999); Orth et al. (1987); Phillips (1994), (1995) sekä Zemke (1996) tekemiin 

tutkimuksiin. Valmennusprosessissa esimiehen hyödyntämien keinojen osalta 

Ladyshewsky (2010) viittaa Orth et al. (1990), Ellinger et al. (1999) sekä Graham 

et al. (2004) tutkimuksien mukaan olevan havainnointi, analysointi, haastattelut, 

voimaannuttaminen ja mahdollistaminen ja suorituksen parantamisen suunnit-

telu. 

 

 

Ristikangas & Ristikangas (2010, 26) mukaan valmentavaa otetta hyödyntävässä 

johtamisessa esimieheltä vaaditaan ydinosaamista, joka rakentuu kolmeen eri 

johtamistehtävään. Nämä johtamistehtävät ovat perustan luoja sekä kohtaaja, 

vuorovaikuttaja ja kehittymisen mahdollistaja. Perustan luoja –tehtävässä ydin-

osaamista ovat kyky asettua toisten asemaan, odotusten asettaminen, välittö-

myys sekä nöyryys ja toisten kunnioittaminen. Vuorovaikuttaja –tehtävässä joh-

tajan ydinosaamista ovat kyky kuunnella, tehdä kysymyksiä sekä antaa ja ottaa 

vastaan palautetta. Kehittymisen mahdollistaja- tehtävässä ydinosaamista ovat 

jämäkkyys sekä linjakkuus, kyky havainnoida ja analysoida sekä aktivointitaidot 

ja kyky osallistaa. Nämä johtajan ydinosaamisen osa-alueet vaikuttavat esimie-

hen ja alaisen kahdenkeskisen suhteen rakentumiseen ja johtajan vuorovaiku-

tusosaaminen on näissä osa-alueissa korostunutta. 

 

Ellinger et al. (2003) määrittelee esimiehen valmennustaidoiksi kuuntelemisen, 

analyyttisyyden, haastattelun, tehokkaat kysymisen tekniikat, havainnoinnin, 

suoritukseen liittyvän palautteen antamisen sekä vastaanottamisen, viestinnän, 

selkeiden odotusten asettamisen sekä tukevan ja valmentavaa johtamista edis-

tävän ympäristön luomisen.  
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2.2.4 Esimiehen käyttäytyminen ja keinot valmentavassa johtamisessa 
 

Neliulotteisen valmentavan johtajuuden mallin mukaan esimiehen hyödyntämä 

valmentava johtajuus kuvastaa neljää johtamiskäyttäytymisen näkökulmaa: esi-

miehen toimiessa valmentajana tulisi hänen kommunikoida avoimesti, ottaa ryh-

mälähestymistapa yksilölähestymistavan sijaan, pyrkiä arvostamaan ihmisiä työ-

tehtävien sijaan ja hyväksyä työympäristön moniselitteinen luonne (Ellinger et al. 

2008). 

 

 

McCarthy & Milner (2013) viittaavat tutkimuksessaan Arnold (2009) tutkimuk-

seen, jonka mukaan useille valmennettaville kuunteleminen on paras osa val-

mennussuhdetta, kun valmennettavan ajatukset kuullaan ja niitä arvostetaan. 

Kuuntelun aihe ei ole itsessään tärkeä mutta kuuntelu saa ihmiset tuntemaan it-

sensä sitoutuneiksi, mielenkiintoisiksi, osallistuviksi ja huolehdituiksi. Kuuntele-

misessa epäonnistuminen Hunt ja Weintraub (2002) mukaan aiheuttaa sen, että 

osapuolet voivat muuttua puolusteleviksi, joka vähentää heidän oppimispotenti-

aaliaan. Toisaalta valmentavaa johtamistapaa hyödyntävä esimies keskittyy val-

mennettavaan henkilöön ei-tuomitsevalla ja empaattisella tavalla ymmärtääk-

seen faktojen lisäksi, kuinka toinen henkilö kokee kyseiset faktat. Tämä tapahtuu 

huomioimalla, että miten asiat sanotaan, mitä kehonkieli kertoo sekä myös mitä 

jää sanomatta (Zeus and Skiffington, 2000). Kuuntelemalla valmentava esimies 

antaa puhujalle aikaa sekä huomiota ja auttaa siten positiivisen suhteen kehitty-

misessä. (McCarthy & Milner, 2013).  

 

McCarthy & Milner (2013) mukaan valmentavan esimiehen tulee oppia kysymään 

kysymyksiä, jotka kannustavat valmennettavaa ajattelemaan, pohtimaan pää-

määriään sekä oletuksiaan, tulemaan tietoiseksi ja kasvaa. Voimakkaiden kysy-

mysten kysyminen on kypsän valmennussuhteen ominaispiirre, kuten myös työn-

tekijöiden ideoiden hyödyntäminen sekä jaettu päätöksenteko. Varhaisemmissa 

valmentavan johtamistyylin kehitysvaiheissa he viittaavat Anderson et al. (2009) 

tutkimukseen, jonka mukaan esimiehet kehittävät valmennustaitojaan keskitty-

mällä enemmän suoritukseen, palautteeseen sekä päämääriin. Whitmore (2009) 
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esittää heidän mukaansa, että kuuntelemalla kysymyksiinsä liittyviä vastauksia 

valmentavat esimiehet ymmärtävät alaistensa ajattelua ja motivaatiota paljon pa-

remmin kuin perinteiset esimiehet (McCarthy & Milner, 2013). 

 

Green ja Grant (2003) esittävät, että esimiehen asettamien päämäärien tulee so-

pia yhteen hänen tiiminsä jäsenten sisäisten tarpeiden sekä arvojen kanssa. Rid-

dle & Ting (2006) puolestaan esittävät, että vaikka tavoitteet itsessään eivät ole 

vapaasti valittuja, voi valmentava esimies auttaa työntekijöitä saavuttamaan sel-

vyyden motivaatioistaan, pyrkimyksistään sekä sitoutumisestaan muutokseen. 

Esimies voi hyödyntää valmentavan johtamisen tekniikoita auttaakseen työnteki-

jöitä ymmärtämään, kuinka heidän henkilökohtaiset päämääränsä täsmäävät tai 

eivät täsmää organisaation päämäärien kanssa, kuinka saavuttaa sitoutuminen 

asetettuun päämäärään, kuinka luoda vaihtoehtoja päämäärän saavuttamiseksi 

sekä myös antaa palautetta päämäärän saavuttamisen edistymisestä (McCarthy 

& Milner, 2013). 

 

Esimiehen tulee olla kykenevä antamaan rakentavasti palautetta. McCarthy & 

Milner (2013) viittaavat tutkimuksessaan Steelman et al. (2004) ja Folkman 

(2006) tutkimuksiin, joiden mukaan esimiehet, joita itseään on valmennettu, ke-

hittävät uusia mentaalisia malleja palautteen tehokkaasta antamisesta. Yleensä 

valmentava johtaminen alkaa auttamalla henkilöitä hyväksymään palautetta 

etenkin, jos on olemassa selvä kuilu sen välillä miten ihminen näkee itsensä ja 

miten toiset ihmiset näkevät hänen toimintansa. Suorituksen paranemisen ja pa-

lautteen välisen yhteyden on todettu olevan tehokkaampi, kun palaute seuraa 

valmentavan johtamisen kautta asetettua päämäärää ja tässä McCarthy ja Milner 

(2013) viittaavat McDowall & Millward (2010) tekemään tutkimukseen. Vaikka 

menneeseen suoritukseen liittyvä palaute on tärkeää, on Goldsmith (2006) ja 

McDowall ja Millward (2010) mukaan tulevaisuuteen keskittyvä toiminta hyödyl-

listä esimiehille heidän korostaessaan tiimin jäsenten vahvuuksia ja lisäksi se 

osoittaa kuinka työntekijät voivat parantaa toimintaansa tulevaisuudessa (McCar-

thy & Milner, 2013). 
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Achua & Lussier (2004,185) esittävät valmentavan esimiestyön keskeiseksi si-

sällöksi kymmenen periaatetta: 

1. Keskittyminen käyttäytymiseen henkilön sijaan 

2. Tukeen perustuvan työskentelysuhteen kehittäminen 

3. Palautteen antaminen joustavasti oikeaan aikaan 

4. Kritisoinnin välttäminen 

5. Tunnustuksen ja kehujen antaminen 

6. Syyllisyyden ja nolaamisen välttäminen 

7. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa 

8. Kohdennetun ja kuvailevan palautteen antaminen 

9. Harjoittelun mahdollistaminen 

10. Valmentavan palautteen antaminen 

 

Valmentavassa esimiestyössä tulisi tavoitteena olla halutun käyttäytymisen saa-

vuttaminen eikä näin ollen vähätellä henkilöä ja hänen toimintaansa. Kannanotot 

henkilöön liittyen voidaan kokea helposti syyllistäviksi. Esimiestyö, jossa keskity-

tään henkilöstön kritisoimiseen tai itsensä huonoksi tuntemiseen ei kehitä työn-

tekijää. Henkilön tekemät virheet tulisi käsitellä valmentamisessa ennemmin op-

pimiskokemuksina. Työntekijän ja esimiehen välisellä suhteella on voimakas vai-

kutus työntekijän työssä suoriutumiselle ja kehittymiselle. Esimiehen tukemiseen 

perustuva ote valmennussuhteessa voi rakentaa työntekijässä innostusta ja si-

toutumista jatkuvaan suorituksen parantamiseen. Valmennussuhde rakentuu 

paljolti osapuolten persoonallisuuksien varaan, mutta myös erilaiset persoonalli-

suudet voivat kehittää hyvän työskentelysuhteen. Palautetta tulisi antaa mahdol-

lisimman pian havaitun käyttäytymisen jälkeen, mutta palautteen antamisessa tu-

lee kuitenkin huomioida mahdolliset kiiretilanteet ja niiden aiheuttama viivästys 

palautteen antamiseen sekä mahdollisen tunnekuohun asettuminen ennen pa-

lautekeskustelua. Tunnustuksen ja kehujen antaminen vaikuttaa henkilön moti-

vaatioon ylläpitää sekä parantaa suoritustaan ja sen merkitystä ei voi siten liikaa 

korostaa esimiestyössä. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa ja arvioida omaa 

työtään on yhteydessä henkilön motivaatioon kehittyä työsuorituksessa tehok-

kaammin kuin esimiehen kritisointi. Annetun palautteen tulee olla kohdennettua 
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ja kuvailevaa. Kohdennettu palaute on mahdollista yhdistää tiettyyn käyttäytymi-

seen ja sen kehittämiseen ja kuvaileva palaute voi perustua tosiasioihin sekä 

päätelmiin. Tosiasioita voidaan havainnoida ja todistaa mutta päätelmiä taas ei 

ja siksi esimiehen tulisi keskittyä tosiasioihin palautteessaan. Hyvä esimies joh-

taa esimerkillä ja työntekijät omaksuvat helposti esimiehen esimerkillisen tavan 

toimia. Valmentaminen vaatii harjoittelua ja tämä nousee esiin etenkin uusien 

työntekijöiden kohdalla.  Valmentava palaute voi pohjautua henkilön itsearvioin-

tiin mutta esimies voi antaa valmentavaa palautetta myös ilman itsearviointia ja 

on tärkeää vastata negatiiviseen käytökseen tarjoamalla palautteessa positiivi-

sen käyttäytymiseen liittyviä hyötyjä kritisoinnin sijaan (Achua & Lussier, 2004, 

186-189). 

 

Ellinger (2013) viittaa tutkimuksessaan Hutchinson & Purcell (2007) tutkimuk-

seen, jonka mukaan yleisimmät syyt esimiesten valmentavan otteen heikkoon 

tasoon ovat mukaan ajanpuute, työpaineet, riittämätön palkitseminen valmenta-

miseen liittyen, rohkeuden puute, kehittävän roolin omaksumisen aikaansaamien 

hyötyjen tietämättömyys ja osaamisen puute, harjoittelunpuute kyseiseen rooliin 

liittyen sekä olettamus, että kyseinen toiminta on enemmän vapaaehtoista kuin 

välttämätöntä (Ellinger, 2013). Myös Ladyshewsky (2010) viittaa Goleman (2000) 

ja Goleman et al. (2001) esittämään ajankäytön luomaan haasteellisuuteen val-

mentamisen toteutuksessa ja tämä on havaittu olevan selvästi ongelma esimie-

hillä, joilla on johdettavanaan paljon alaisia. Ladyshewsky (2010) viittaa myös 

Graham et al. (1993) tutkimukseen, jonka mukaan esimiehillä, joilla on enintään 

kahdeksan alaista, on yleisesti ottaen havaittu saavan paremmat tulokset alaisil-

taan valmennustaidoistaan kuin esimiehillä, joilla on määrällisesti enemmän alai-

sia. 

 

2.3 Valmentavan johtamistavan vaikutukset  
 

Valmentavalla johtamisella on todettu olevan selviä vaikutuksia sekä hyötyjä or-

ganisaatiossa. Valmentavan johtamisen avulla on todettu kehittäneen työntekijän 

roolin selkeyttä (Ellinger & Bostrom 1999), työtyytyväisyyttä (Ellinger et al., 2003) 
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työn kautta tulevaa sitoutumista työhön sekä organisaatioon sekä parantaneen 

työsuorituksia (Ellinger et al. 2003; Evered and Selman 1989). 

 

Kim et al. (2013) viittaavat tutkimuksessaan Kahn et al. (1964) tutkimukseen, 

jonka mukaan roolin selkeys voi vaikuttaa työntekijän asenteeseen sekä käyttäy-

tymiseen ja selkeyden puutos lisää työntekijän stressiä dynaamisessa ja moni-

mutkaisessa työskentely-ympäristössä. Jos työntekijä ei ymmärrä selkeästi orga-

nisaation ja esimiehen hänelle asettamia tehtäviä, voi työntekijän suhde esimie-

heen ja organisaatioon kärsiä ja tässä Kim et al. viittaavat Rizzo et al. (1970) 

tekemään tutkimukseen. Lisäksi Kim et al. viittaavat Gilboa et al. (2008), Fried et 

al.(1998), ja Tubre and Collins (2000) tutkimuksiin, joiden mukaan roolin selkeys 

on selkeästi ja positiivisesti yhteydessä työsuoritukseen.  

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tehokas ja osallistava esimiestyö sekä 

johtamiskäyttäytyminen edistävät työntekijän tyytyväisyyttä työssään (Ellinger et 

al. 2003). Näin ollen valmentava esimiestyö, joka pohjautuu osallistamiselle, voi-

maannuttamiselle ja itseohjautuvuudelle vaikuttaa todennäköisesti työntekijän 

työtyytyväisyyteen positiivisesti. 

 

Joo et al., (2012) viittaavat artikkelissaan, että Evered & Selman (1989); Fournies 

(1987); Hargrove (2000) ja Orth et al. (1987) näkemysten mukaan suorituksen 

paraneminen on lähes aina seurausta valmentavasta johtamisesta. Myös työtyy-

tyväisyys, henkilökohtainen kyvykkyys, motivaatio sekä organisationaalinen si-

toutuminen ovat todennäköisiä seurauksia valmentavasta johtamisesta (Evered 

& Selman, 1989; Yarnall, 1996; Orth et al., 1987). 

 

Myös Ellinger (2013) viittaa useisiin tutkimuksiin (Agarwal, Angst, & Magni, 2009; 

Ellinger, Ellinger, & Keller, 2003; Ellinger, Ellinger, Bachrach, Wang, & Bas Elma-

dag, 2011; Elmadag, Ellinger, & Franke, 2008; Hagen, 2012; Kim, Egan, Kim, & 

Kim), joissa on esitetty valmentavan esimiestyön hyödyiksi työtyytyväisyyden, 
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parantuneen viestinnän, työskentelysuhteet, työura -sekä organisationaalinen si-

toutuminen, parantunut työntekijän roolin selkeys, parantunut oppimistulokset, 

työsuoritus ja myynti. Myös Paustian-Underdahl et al. (2013) esittävät Ellinger et 

al. (2013) mukaan tukea antavan esimiestyön lisäävän työsuoritusta, tyytyväi-

syyttä, yhteistyötä, organisaatioon sitoutumista sekä vähentävän työntekijöiden 

vaihtuvuutta (Ellinger et al. 2013) 

 

Valmentavalla johtamisella on näin ollen erittäin voimakkaita ja merkittäviä vaiku-

tuksia organisaatiossa ja siksi sen hyödyntämiseen tulisi panostaa. Kelassa asi-

antuntijaorganisaationa osaavalla henkilöstöllä on oletettavasti hyvin suuri mer-

kitys organisaation toiminnan kannalta ja valmentavalla johtamisella voitaisiin si-

touttaa nämä merkittävät osaajat entistä paremmin organisaatioon, kun huoleh-

ditaan esimiestyön osalta myös entistä tehokkaammin työntekijöiden osaamisen 

kehittymisestä, jaksamisesta ja työtyytyväisyydestä. 
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3. OSAAMINEN 
 

Viitala (2006) viittaa teoksessaan Ulrichin (1998) näkemykseen, jonka mukaan 

organisaation varmistaessa henkilöstöön liittyvän henkisen pääoman tuotta-

vuutta pitää huomioida myös muuta kuin henkilöstön osaaminen. Osaamisen joh-

tamiseen kuuluvaan älylliseen pääomaan kuuluu hänen mukaansa yksilön tieto-

jen ja taitojen lisäksi motivaatio sekä sitoutuminen. Näin ollen henkilön osaami-

nen siirtyy organisaatiolle hyödylliseksi ainoastaan, jos hän on motivoitunut sen 

hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä sitoutunut käyttämään sitä organisaation 

hyväksi. Siten Ulrichin mukaan organisaation henkinen pääoma muodostuu vain 

osaavan henkilön motivaation sekä sitoutumisen kautta. Ulrichin lisäksi myös Wil-

liams (1998) esittää henkilön työsuorituksen muodostuvan hänen hallitsemansa 

deklaratiivisen tiedon (mitä tehdään), motivaation sekä proseduraalisen taidon ja 

tiedon (miten tehdään) yhteisvaikutuksena. Osaamisella on tutkimuksissa todettu 

olevan vaikutusta työsuorituksen onnistumiseen sekä laatuun mutta myös henki-

lön työmotivaatioon. (Viitala, 2006, 103-104).  

 

 

Osaaminen vaikuttaa julkishallinnon organisaatiossa hyvin paljon siihen, minkä-

laisia arviointeja sidosryhmäkumppanit antavat, minkälaista on asiakaspalaute 

sekä minkälaiset tulokset saadaan henkilöstön työtyytyväisyyttä kuvaavista mit-

tareista. Osaamattomuus taas vaikuttaa yleensä työssä jaksamiseen sekä työ-

kuormitukseen (Virtanen & Stenvall, 2010, 168).  

 

 

Sandberg (2000) esittää kolme erilaista lähestymistapaa työssä tarvittavaan 

osaamiseen, jotka ovat työntekijäsuuntautunut lähestymistapa, työsuuntautunut 

lähestymistapa sekä monimetodisesti suuntautunut lähestymistapa. Työnteki-

jäsuuntautunut lähestymistapa käsittää henkilön tiedot, taidot, kyvyt sekä henki-

lökohtaiset ominaisuudet, joita edellytetään työn tehokkaaseen suorittamiseen. 

Työsuuntautunut lähestymistapa korostaa työtehtävien suorittamiseen oleelli-

sesti liittyvien toimintojen tunnistamista ja niiden mukauttamiseen henkilökohtai-
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siin ominaisuuksiin. Monimetodinen lähestymistapa yhdistää kaksi edellä mainit-

tua lähestymistapaa, työsuuntautuneen sekä työntekijäsuuntautuneen lähesty-

mistavan, osaamisen määrittämisessä. 

 

 

3.1 Osaamisen näkökulmia 
 

Osaamisen tarkastelussa voidaan huomioida eri näkökulmia, joista seuraavaksi 

käsitellään sekä yksilön että organisaation näkökulmat ja niiden väliset vaikutus-

suhteet. 

 

3.1.1 Yksilön osaaminen 
 

Yksilön osaaminen koostuu Raasumaan (2010) mukaan relevanttien asioiden ra-

jaustaidosta, oman työn arvostamisen taidosta, itsearviointitaidosta, itsensä tun-

temisen taidosta sekä taidosta hyödyntää omia voimavarojaan kohtuullisesti. Näi-

den lisäksi voidaan katsoa myös hiljaisen tiedon, luovuuden, oman elämänkoke-

muksen, vahvuuksien hyödyntämisen taidon sekä oman toimintaympäristön ja 

roolin hahmottamisen taidon erilaisissa tilanteissa kuuluvan olennaisina tekijöinä 

yksilön osaamiseen. Sisäisen motivaation synnyttämiseen ja uuden oppimiseen 

itsensä innostaminen ovat yksilön osaamista ja näihin voidaan liittää vahvasti li-

säksi kyky motivoitua ja suhtautua avoimesti työtehtäviin ja epävarmuuden sietä-

misen taito (Raasumaa, 2010). 

 

 

Kauhanen (2012, 146-147) määrittää yksilön osaamisen muodostuvan kompe-

tensseista sekä henkilökohtaisesta energiasta, motivaatiosta ja ominaisuuksista. 

Kompetenssit muodostuvat tiedoista, taidoista, kokemuksesta, arvoista sekä 

asenteista ja verkostoista. Tiedot ja taidot sisältävät esimerkiksi sosiaaliset taidot 

sekä ammattitaidon ja yhdessä henkilön kokemuksen kanssa ne synnyttävät asi-

antuntemuksen. Verkostot mahdollistavat vaikuttamisen sekä uuden oppimisen 

tiedon ja kokemusten jakamisen kautta. Asenteet vaikuttavat henkilön osaamisen 
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ylläpitämiseen sekä muutosvalmiuteen ja arvot määrittävät yksilön maailmankat-

somuksen. Motivaatio muodostuu henkilön arvoista, elämäntilanteesta sekä työn 

sisällöstä. Yksilön henkilökohtaisella energialla ja voimavaroilla on myös osuu-

tensa motivaatioon. Tämän kokonaisuuden muodostamaa henkilön pätevyyttä 

voidaan verrata työn vaatimuksiin, jotta voidaan arvioida henkilön kehittämistar-

peet. 

 

 

Viitalan (2005) mukaan kaikki organisaation osaaminen syntyy vain ihmisten 

kautta ja siksi onkin tärkeää ymmärtää osaamisen johtamisen perustuvan yksilön 

oppimiseen ja osaamiseen. Jokainen yksilö kehittää osaamistaan omista lähtö-

kohdistaan, omien kokemustensa kautta, omassa sosiaalisessa ympäristössään. 

Tämä luo osaamisen johtamiselle haasteita, sillä oppiminen ja osaamisen hyö-

dyntäminen on riippuvaista yksilön motivaatiosta, kyvyistä ja jaksamisesta. (Vii-

tala, 2005, 16-17). 

 

Yksilönäkökulmasta osaamisella on useita erilaisia merkityksiä. Osaaminen mah-

dollistaa yksilön selviytymisen omassa elinympäristössään ja työtehtävässään 

sitä luotettavammin mitä paremmin hän osaa. Lisäksi osaaminen mahdollistaa 

arvostuksen saamisen muilta ja sen avulla ihminen voi saavuttaa oman ase-

mansa sosiaalisissa yhteisöissä. Osaamisen kehittäminen sekä oppiminen ai-

kaansaavat jo usein itsessään yksilölle oman pysyvyyden tunteen lujittumista 

sekä mielihyvää. Yksilön työtehtävissä tarvittavia valmiuksia käsiteltäessä maini-

taan usein sana kompetenssi, eli pätevyys tai ammattitaito, joka liittyy taitavaan 

työskentelyyn sekä edistyneeseen osaamiseen. Viitala (2006) viittaa teokses-

saan Vartiaisen, Teikarin ja Pulkkiksen (1993) tutkimukseen, jonka mukaan hen-

kilön hyvä ammattitaito rakentuu tiedoista, taidoista, asenteista ja valmiuksista. 

Räsänen (1996) määrittää Viitalan (2006) mukaan, että ammattitaito on koko-

naisvaltainen kyvykkyys suoriutua työtehtävistä ja se sisältävää laajan toiminta-

kyvyn sekä kehityskyvyn. Osaaminen rakentuu tiedoista, taidoista, motivaatiosta 

ja asenteista. Yksilön motivaatio on melko lyhytaikainen ja liittyy Ruohotien 

(1998) mukaan yleensä vain tilanteeseen kerrallaan, kun taas asenne on melko 
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hitaasti muuttuva, pysyvä ja sisäistynyt reaktiovalmius. Molemmat näistä on tär-

keitä yksilön käyttäessä osaamistaan työtehtävässä, sillä asenteet kertovat yksi-

lön arvostuksista ja motivaatio kertoo toiminnan voiman sekä suunnan (Viitala, 

2006, 112-116).  

 

 

Cheetham ja Chivers (1998) esittävät henkilön ammatillisen osaamisen rakentu-

van metaosaamisesta ja osaamisen ydinkomponenteista; tiedollisesta osaami-

sesta, toiminnallisesta osaamisesta, eettisestä osaamisesta ja arvoista sekä 

käyttäytymiseen liittyvästä ja henkilökohtaisesta osaamisesta. Henkilön meta-

osaaminen käsittää itsensä kehittämisen, oppimisen, luovuuden, kommunikoin-

nin, ongelmanratkaisukyvyn, itsearviointikyvyn, analyysikyvyn, muutoksen sietä-

misen sekä mentaalisen kyvykkyyden. Metaosaaminen on luonteeltaan yleistä ja 

korkeatasoista, muita osaamisen ydinosa-alueita tehostavaa tai niiden hankkimi-

sen kannalta tärkeää osaamista.  

 

 

Tiedollinen osaaminen rakentuu Cheetham & Chivers (1998) mukaan henkilön 

teknillisestä ja teoreettisesta asiantuntijuudesta, hiljaiseen tietoon liittyvästä käy-

tännön toiminnasta, prosessuaalisesta tietämyksestä, tilannesidonnaisuuteen liit-

tyvästä tietämyksestä sekä tiedon soveltamiskyvystä eri tilanteissa. Teoreettinen 

ja teknillinen asiantuntijuus tarkoittaa ammattiin liittyvää tietoa. Hiljaiseen tietoon 

liittyvä käytännön toiminta on yleensä yhteydessä tiettyjen tehtävien hoitamiseen. 

Prosessuaalinen tietämys muodostuu esimerkiksi perusrutiineista. Tilannesidon-

naisuuteen liittyvä tietämys tarkoittaa esimerkiksi organisaatioon, maantieteelli-

syyteen ja asiakkaan tilanteeseen liittyvää tietämystä. Henkilön toiminnallinen 

osaaminen rakentuu ammatillisesta tehtäviin liittyvästä asiantuntemuksesta, or-

ganisatorisesta osaamisesta, mentaalisesta osaamisesta sekä fyysisestä osaa-

misesta.  Organisatoriseen osaamiseen sisältyy esimerkiksi itsensä ja ajankäytön 

johtaminen, suunnittelu ja implementointi. Mentaalinen osaaminen rakentuu esi-

merkiksi IT-taidoista, lukemisesta ja numeraalisesta osaamisesta. Fyysinen 

osaaminen muodostuu esimerkiksi näppäryydestä sekä käden ja silmän koordi-

naatiosta. Henkilökohtaiseen ja käyttäytymiseen liittyvään osaamiseen sisältyy 
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ammatillinen sekä sosiaalinen osaaminen, eli esimerkiksi itseluottamus, tuntei-

den hallinta, stressinhallinta, tehtäväkeskeisyys, pitkäjänteisyys ja kuuntelutaito. 

Tämän lisäksi sisäänrakennettu ammatillisuus, eli esimerkiksi ammatillinen käy-

tös ja kollegiaalisuus, kuuluu henkilön henkilökohtaiseen ja käyttäytymiseen liit-

tyvään osaamiseen. Eettiseen osaamiseen sekä arvoihin sisältyvät ammatillisuus 

sekä henkilökohtaisuus. Ammatillisuuteen kuuluvat esimerkiksi ammatillisten vel-

voitteiden noudattaminen, asenne, eettisyys, toimintaympäristön havainnointi 

sekä avuliaisuus uusia kollegoja kohtaan. Henkilökohtaisuus rakentuu esimer-

kiksi toisten arvostamisesta, moraalin ylläpitämisestä, herkkyydestä huomioida 

toisen henkilön tarpeet sekä lakien noudattamisesta. Kyseiset kaikki osaamisen 

osa-alueet muodostavat yhdessä vuorovaikutteisesti henkilön ammatillisen osaa-

misen ja supermetaosaamisen, eli rekflektiokyvyn (Cheetham & Chivers, 1998). 

 

Viitalan (2006,116-118) mukaan yksilön ammattitaito rakentuu erilaisista osaami-

sen osa-alueista, joita voidaan kuvata myös kerroksittain pyramidi-kuvion avulla. 

Pyramidissa olevan kvalifikaation, eli osaamisen, fyysinen sijainti kertoo, miten 

lähellä se on yksilön persoonallisuutta ja ihmisenä kehittymistä. Näin ollen mitä 

lähempänä pyramidin perustaa kyseinen osaaminen on, sitä lähempänä se on 

yksilön persoonallisuutta. Vastaavasti kvalifikaatio liittyy suoritettavaan työtehtä-

vään sitä enemmän mitä lähempänä pyramidin huippua se pyramidissa sijaitsee. 

Ammattialan osaamiseen kuuluu alaan liittyvä teoreettinen tieto, menettelytavat, 

työkalut ja niiden soveltamisen taito. Organisaatio-osaaminen käsittää organisaa-

tion toimintalogiikan, historian, rakenteen, sisäisten ja ulkoisten verkostojen sekä 

systeemin tuntemista. Organisaatio-osaaminen vaikuttaa yleensä siihen, miten 

hyvin henkilön osaaminen muuntuu kyseisen organisaation hyödyksi ja sitä ker-

tyy yksilön kokemuksen myötä toimimalla organisaatiossa mutta sitä voidaan tu-

kea myös esimerkiksi laadukkaalla perehdytyksellä, sisäisillä koulutuksilla, ja 

viestinnällä. Sosiaaliset taidot sisältävät vuorovaikutustaitoja, tunneälyä ja ristirii-

tojen ratkaisukykyä, eli tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilön onnistumiseen erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi ne vaikuttavat myös siihen, miten yksilö 

pystyy ymmärtämään ja motivoimaan toisia ja kyvyn yhteistyöhön sekä yksilö- 

että ryhmätilanteissa. Sosiaaliset taidot näyttäytyvät ydinpätevyytenä työelämän 
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vaatimuksiin nähden, sillä suuri osuus työtehtävistä sisältää yhteistyötä ja vuoro-

vaikutusta toisten kanssa. 

 

 

Luovuus- ja ongelmanratkaisutaidot käsittävät kyvyn ratkaista yksilölle uusia on-

gelmia hänelle uusissa tilanteissa. Persoonalliset valmiudet sisältävät yksilön 

henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten oma-aloitteisuus, proaktiivisuus, henkinen 

joustavuus, epävarmuuden sietokyky, paineensietokyky ja motivoituneisuus. Näi-

hin yksilön persoonallisiin tekijöihin ei voi vaikuttaa yhtä helposti yksilön ulkopuo-

lelta käsin kuin kognitiivisiin taitoihin mutta ihminen voi itse auttaa itseään kehit-

tymään kyseisten valmiuksien osalta tullessaan tietoiseksi niistä ja niihin vaikut-

tavista tekijöistä. Kyseiset osaamisen eri alueet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa 

ja ne rakentuvat siten, että mitä lähempänä pyramidin perustaa osaamisalue on, 

sitä tärkeämpi se on pyramidin yläosien pätevyyksien kannalta. (Viitala, 2006, 

116-118). 

 

 

      Kuva 2. Yksilön osaamispyramidi (Viitala, 2006, 116) 
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3.1.2 Organisaation osaaminen 
 

Virtanen ja Stenvall (2010) erottelevat organisaation kollektiivisen osaamisen 

sekä yksilön osaamisen niin, että kollektiivinen osaaminen käsittää organisaa-

tiossa olevan sellaista osaamista, jota ei selkeästi pystytä suoraan palauttamaan 

yksittäisiin henkilöihin mutta samalla kuitenkin yksilöllinen osaaminen muodostaa 

organisaation osaamisen. Yksittäisellä henkilöstön jäsenellä voi olla taitoja, joista 

hän kykenee työtehtävissään hyödyntämään vain joitakin osia ja tämän lisäksi 

hänellä voi olla omaan työtehtäväänsä liittyvää hyvin spesifiä sekä syvällistä tai-

toa, eli kompetenssia (Virtanen & Stenvall, 2010, 168). 

 

Organisaation osaaminen käsittää Otalan (2008, 53) mukaan organisaation yh-

teisen omaksutun toimintatavan sekä käsityksen toiminnalle merkityksellisestä 

asioista. Kun henkilöt jakavat, yhdistävät sekä kehittävät omaa osaamistaan ja 

kun se käännetään yhteiseksi toiminnaksi ja näkemykseksi, syntyy yksilöiden 

osaamisesta organisaation osaamista. 

 

Organisaation osaaminen voidaan määritellä Achua & Lussierin (2010) mukaan 

hiljaiseksi ja täsmälliseksi tiedoksi, jonka yksilöt omaavat erilaisista prosesseista, 

tuotteista, palveluista ja järjestelmistä. Organisaation osaamisen kehittäminen 

edellyttää sekä sisäisiä että ulkoisia lähteitä. Organisaatio voi hankkia osaamista 

ulkoisista lähteistä, kuten asiakkailta, liikekumppaneilta, kilpailijoilta, akateemi-

sista julkaisuista tai konsulteilta tai sisäisesti organisaation työntekijöiltä, sillä jo-

kainen työntekijä voi toimia merkittävänä uusien ideoiden lähteenä. (Achua & 

Lussier, 2010, 414). 

 

Organisaatiolle merkityksellisen osaamisen ytimessä on tieto siitä, mitä päämää-

ränä oleva osaaminen pitää sisällään. Osaamistavoitteen määrittelyssä voidaan 

lähteä joko työn suorittamiseen tarvittavan ammattitaidon edellytyksistä tai orga-

nisaation strategisista tarpeista. Osaaminen on organisaation näkökulmasta kat-

sottuna siten strategisen kyvykkyyden edellytys ja sen jäsenten näkökulmasta 

katsottuna työssä menestymisen lähtökohta. (Viitala, 2005, 49). 
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3.2. Osaamisen kehittäminen organisaatiossa 
 

Organisaatiolle merkittävän osaamisen tunnistaminen on Viitalan (2006) mukaan 

elintärkeä lähtökohta, jotta tarvittavaa osaamista voidaan lähteä kehittämään. Tä-

män jälkeen tulee arvioida osaamista tulevaisuuden tarpeisiin ja lopuksi suorittaa 

tarvittavia toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi. 

 

Kuva 3. Osaamisen kehittämisen prosessi (Viitala, 2006, 87) 

 

Tiedosta ja osaamisesta on tullut yhä merkittävämpi vaikuttava tekijä yrityksen 

toiminnalle ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Tämä huomioon ottaen organisaa-

tioissa tulee kiinnittää erityistä huomiota osaavaan henkilöstöön ja ennen kaikkea 

niihin henkilöihin, joilla on kykyä omaksua uutta tietoa sekä motivaatiota tehdä 

yhteistyötä, sillä he ovat organisaatioissa todellisia kilpailutekijöitä. Osaamisen 

kehittämisen tulisi siten olla organisaation strategian keskipisteenä ja organisaa-

tion houkuttelevuutta tulisi arvioida Ristikangas & Ristikangas (2010) mukaan 

seuraavien kriteerien mukaisesti:  

• Miten osaamista arvostetaan organisaatiossa ja miten sitä voidaan tuoda 

esiin? 

• Miten organisaatiossa on mahdollisuuksia päästä kehittymään? 
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• Miten osaamista tuetaan tiimitasolla ja miten tiimin osaaminen otetaan yhtei-

seen käyttöön? 

• Millä tavalla esimies on kiinnostunut alaisistaan? 

• Miten pidetään huolta työssä viihtymisestä? 

 

Osaamisen kehittyminen muodostuu Salojärven (2009, 148-149) mukaan seu-

raavien kehitysvaiheiden mukaisesti: 

1. Vaihe: koulutus- ja kehittämistoiminta ilman kytkentää strategiaan 

2. Vaihe: osaamiskartoitukseen liittyvät pyrkimykset 

3. Vaihe: osaamisen näkeminen kokonaisvaltaisena kehittämistoimintana 

4. Vaihe: osaamisen kehittäminen osana strategiaa sekä uuden osaamisen 

luominen organisaatiossa 

 

Osaamisen kartoittamisella ja sen kehittämisellä on Kelassa oletettavasti merkit-

tävä rooli, sillä organisaation toimialalla tulee osaamisen olla ajan tasalla esimer-

kiksi lainsäädännön mukanaan tuomien muutosten ja Kelan perustehtävän, eli 

kansalaisten sosiaaliturvasta huolehtimisen, luotettavan toteutumisen vuoksi. Or-

ganisaation käytettävissä olevan osaamisen kehittämisessä tulee kuitenkin huo-

mioida organisaation osaamisen muodostumisen siellä työskentelevien yksilöi-

den osaamisesta. Yksilön osaamisen laaja-alaisuus sekä siihen vaikuttavat mo-

ninaiset osatekijät saattavat olla haasteellisia asioita systemaattisesti tunnistaa 

sekä huomioida Kelan kokoisessa isossa organisaatiossa. 

 

 

3.2.1 Osapuolten roolit osaamisen kehittämisessä 
 

Osaamisen kehittämisessä tulee huomioida eri toimijoiden roolit, jotka voidaan 

ryhmitellä organisaation liiketoiminnan luonteen sekä organisaation koon mukai-

sesti. Kauhanen (2012, 156) esittelee viisi toimijaa ja heidän roolinsa osaamisen 

kehittämisessä. Johdon rooli on hänen mukaansa tulevaisuuden osaamistarpeen 

tiedostaminen, entisten toimintatapojen kyseenalaistaminen, vision luominen ja 

oppimaan innostaminen. Esimiesten roolina on aikaisemman toimintatavan ky-

seenalaistamisen ja kehitysmahdollisuuksien rakentamisen lisäksi muodostaa 



39 

 

osaamistavoitteet yksilöille sekä tiimeille. Työntekijän rooli on itse oppimisen li-

säksi itseohjautuvuuden ja kärsivällisyyden luominen sekä rohkeus muuttaa ai-

kaisempia käytäntöjä. Kollegoiden rooli sisältää kokemusten ja tiedon jakamisen, 

erilaisten näkemysten hyväksymisen, yhteistyön sekä toisilta oppimisen. (Kauha-

nen, 2012, 155-156). 

 

Motivoituneiden osaajien pysyminen organisaatiossa on riippuvaista johtami-

sesta ja yleensä he arvostavat paljon jatkuvaa kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia. 

Tässä korostuvat kuuntelun, keskustelun ja arvostavan palautteen merkitys sekä 

esimiestasolta että kollegoilta (Ristikangas & Ristikangas, 2010, 18-19). 

 

3.2.2 Osaamisen kehittämisen keinot 
 

Viitalan (2006, 87) mukaan organisaatiossa on mahdollista lisätä ja muokata 

osaamista seuraavilla tavoilla: 

• kehittää osaamista, jolloin investoidaan henkilöstön osaamisen kehittämi-

seen 

• sitouttaa jo olemassa olevaa osaamista organisaatioon esimerkiksi avain-

henkilöpolitiikan avulla 

• ostaa osaamista organisaatioon esimerkiksi rekrytoinnin kautta 

• lainata osaamista esimerkiksi ostopalveluna tarvittavaa osaamista omaavilta 

yrityksiltä, kuten esimerkiksi partnereilta tai konsulteilta 

• siirretään tarpeetonta ja vanhentunutta osaamista pois organisaatiosta 

 

Osaamisen kehittämisen keinoja ovat Virtanen ja Stenvall (2010, 169-172) mu-

kaan perinteinen ammatillinen täydennyskoulutus, työssä oppiminen, tiedon siir-

täminen työyhteisössä kommunikaation avulla, rekrytointi, mentorointi, työnoh-

jaukset sekä valmennukset. Viitalan (2006, 355) mukaan osaamisen kehittämi-

sen menetelmiä ovat perehdyttäminen, työnohjaus, kehityskeskustelut, mento-

rointi, mallittaminen sekä benchmarking, eli parhaista käytännöistä oppiminen. 
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Organisaatiossa työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittäminen on rekry-

toinnin lisäksi tärkeä keino hankkia organisaation tehokkaan toiminnan takaa-

miseksi tarvitsemaa osaamista.  Jokaisen henkilön osaamisen kehittäminen on 

pääasiassa hänen omalla henkilökohtaisella vastuullaan, mutta organisaatio voi 

omalta osaltaan tukea yksittäisen henkilön oppimista ja tarjota siihen mahdolli-

suuksia. Organisaatiolla on käytettävissään melko runsaasti henkilöstön kehittä-

misen keinoja ja ne voidaan Kauhasen (2012) mukaan jakaa työpaikalla tapah-

tuviin ja työpaikan ulkopuolella tapahtuviin menetelmiin. Työpaikalla tapahtuvia 

menetelmiä ovat työn laajentaminen, mentorointi, sijaisuus, työkierto, työn rikas-

tuttaminen, kouluttajana toimiminen, perehdyttäminen, projektityöskentely, vas-

tuulliset erityistehtävät sekä johtaminen. Myös työpaikan ulkopuolella toteutetta-

via kehittämismenetelmiä voidaan hyödyntää. Näitä ovat opiskelu oppilaitok-

sissa, itseopiskeluohjelmat, opintokäynnit, ammatilliseen kirjallisuuteen perehty-

minen, monimuoto-opiskelu sekä koulutusorganisaatioiden lyhytkurssit (Kauha-

nen, 2012, 152-154). 

 

Virtasen ja Stenvallin (2010, 170) mukaan osaaminen kehittyy kriittisen ajattelun 

sekä ongelmanratkaisutaitojen rakentumisen myötä ja tämä oppimisprosessi 

edellyttää onnistuakseen yhteistyötä ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. 

Tärkeää tässä prosessissa on opitun asian suhteuttaminen entiseen osaami-

seen. 

 

Orwis & Lefler (2011) viittaavat tutkimuksessaan Tough (1978) tutkimukseen, 

jonka mukaan omaehtoinen kehittyminen voidaan määritellä harkittujen toiminto-

jen yhdistelmäksi, joita ei virallisesti edellytetä organisaation toimesta, mutta joita 

työntekijä hyödyntää itsenäisesti saavuttaakseen työssä tarvittavaa tietoa ja tai-

toja. Tämä voi käsittää artikkelien lukemista, konferensseihin ja kursseille osallis-

tumista. Oleellista on, että kyseinen kehittäminen on luonteeltaan vapaaehtoista. 

Ellingerin (2004) mukaan omaehtoinen itsensä kehittäminen voi olla organisaa-

tiolle taloudellisempaa kuin erikseen järjestettävät valmennusohjelmat, sillä ne 

voi lähteä omaehtoisesta aloitteesta ja ne on mahdollista suorittaa työntekijän 
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työajan ulkopuolella. Blau et al. (2008) mukaan omaehtoinen itsensä kehittämi-

nen voidaan myös yhdistää muihin positiivisiin asioihin, kuten työntekijän työtyy-

tyväisyyteen sekä organisaatioon sitoutumiseen (Orwis & Leffler, 2011). 

 

Esimiehet voivat tukea henkilöstön itseohjautuvaa osaamisen kehittämistä anta-

malla tietoa madollisista itsenäisen kehittämisen toiminnoista, tarjoamalla orga-

nisaation sisäisiä kehittämiseen tähtääviä toimintoja ja implementoimalla muita 

käytäntöjä, jotka tunnistavat tai palkitsevat henkilön omaehtoista kehittymistä. 

Esimerkkejä esimieslähtöisestä tuesta ovat Orvis & Lefflerin (2011) viittaaman 

Orwis & Ratwani (2010) tutkimuksen mukaan omaehtoisen kehittämisen arvon 

selittäminen, toimintojen tunnistaminen ja suositteleminen alaisille sekä mielen-

kiinnon osoittaminen alaisten toimintaan. Tharenoun (2001) tutkimuksen mukaan 

työskentely-ympäristö, joka edistää, palkitsee ja tarjoaa resursseja omaehtoiseen 

kehittymiseen, viestii sen olevan arvostettua toimintaa, joka voi lisätä työntekijän 

nykyistä asemaa ja mahdollisuutta organisationaaliseen etenemiseen. Tämä voi 

taas vaikuttaa omaehtoisen kehittämisen osallistumishalukkuuteen (Orvis & Lef-

fler, 2011).  

 
3.2.3 Osaamisen kehittämisen vaikutukset 
 

Organisaation tuottaman osaamisen kehittämisen tuki on Lancaster (2014) mu-

kaan yleensä merkittävässä roolissa työntekijöiden houkuttelemisessa, motivoin-

nissa ja sitouttamisessa. Osaamisen kehittämisen tukeminen edistää työntekijän 

kasvua, uramahdollisuuksia sekä osoittaa työntekijöille, että heitä arvostetaan ja 

kunnioitetaan organisaatiossa ja tässä Lancasten (2014) viittaa Kraimer et al., 

(2011) tekemään tutkimukseen. Organisaation osaamisen kehittämiseen liitty-

vien käytäntöjen luominen voi sisältää rohkaisemista ulkoiseen kanssakäymi-

seen, kokeilemiseen sekä virheiden hyväksymiseen ja siten voidaan luoda suo-

ritusta parantava kulttuuri ja edistetään samalla käyttäytymistä, joka edesauttaa 

saavuttamaan organisaatiotason tavoitteet ja tässä Lancaster viittaa Camps & 

Rodriguez (2011) tutkimukseen. Työntekijät, jotka kokevat saavansa organisaa-

tiolta tukea vastaavat siihen suoriutumalla paremmin kuin ne, jotka kokevat saa-
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neensa heikommin tukea. Lisääntynyt suorituskyky käsittää Lancasterin viittaa-

man Eisenberger et al. (1990) tutkimuksen mukaan vahvemman yhteyden, us-

kollisuuden, työtehtäviin liittyvän vastuun tunnollisen kantamisen sekä innovoin-

nin organisaation eduksi. Vaikka lisääntynyt osaaminen voidaan nähdä mahdol-

lisuutena parantaa asemaa toisella työnantajalla, on havaittu, että työntekijät py-

syvät yleensä sitoutuneena työnantajaan, jolta kokevat saaneensa luottamusta 

ja investointeja (Camps &Rodriguez,2011; Maurer&Lippstreu,2008). Esimiehet 

auttavat työntekijöitä kehittämään osaamistaan rohkaisemalla, vahvistamalla ja 

luomalla mahdollisuuksia harjoittaa uusia taitoja (Burke & Hutchins, 2007). Kun 

he tapaavat työntekijöitä ennen kouluttamista, esimiehet auttavat heitä valmis-

tautumaan oppimiseen keskustelemalla koulutuksen sisällöstä, asettamalla ta-

voitteita ja luomalla itsevarmuutta heidän kykyynsä oppia (Lancaster et al., 2013; 

Santos & Stuart, 2003). Lancaster et al., (2013) mukaan koulutuksen jälkeen esi-

miehet tukevat työntekijöitä osoittamalla kiinnostusta heidän oppimiseen, rohkai-

semalla uusiin ideoihin, sponsoroimalla heidän projektejaan ja auttamalla heitä 

ratkaisemaan ongelmia. (Lancaster, 2014) 

 

Tutkijat ovat viime aikoina tutkineet osaamisen kehittämiseen liittyvän tuen vai-

kutuksia työntekijöiden asenteisiin sekä käyttäytymiseen. Investoimalla työnteki-

jän kehittämiseen saa työntekijät kokemaan, että organisaatiossa arvostetaan 

heitä ja he vastaavasti sitoutuvat organisaatioon enemmän ja samalla työtyyty-

väisyys kasvaa (Rhoades & Eisenberger, 2002). Tukeva oppimisympäristö saa 

aikaan proaktiivisia työntekijöitä, jotka ovat avoimia uusille asioille ja kehittävät 

innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmatilanteisiin (Camps 

& Rodriguez, 2011). Investoimalla vaivannäköä, aikaa ja rahaa osaamisen kehit-

tämiseen orientoivaan kulttuuriin voi saada aikaan kehittyneitä suorituksia orga-

nisaation sisäisissä suhteissa, ulkoisissa suhteissa sekä taloudellisissa tulok-

sissa (Skerlavaj et al., 2007). Kannustavan ja tukevan kulttuurin myötä ilmentyvät 

jaetut arvot ja uskomukset osaamisen kehittämisen merkitystä, osaamisen jaka-

mista sekä soveltamista kohtaan. Bates & Khasawneh (2005) mukaan se myös 

edistää työntekijän kykyä jakaa ja levittää oppimistaan. (Lancaster, 2014). 
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Työntekijöiden osaamisen jakamiseen liittyvien asenteiden ja käyttäytymisen vä-

linen suhde sekä heidän halunsa jakaa osaamistaan ei ole yksisuuntainen pro-

sessi, vaan ennen kaikkea se on asenteiden ja käyttäytymisen välinen vastavuo-

roinen prosessi. Jos työntekijöillä on hyviä kokemuksia osaamisen jakamisesta, 

vaikuttaa se todennäköisesti heidän asenteisiinsa organisaation arvoja kohtaan. 

Tämä prosessi voi vaikuttaa tietotyöntekijän halukkuuteen nähdä vaivaa organi-

saation eteen sekä halukkuuteen pysyä kyseisessä organisaatiossa (MacNeil, 

2003). 

 

 
3.3 Osaamisen johtaminen organisaatiossa 
 

Osaamisen johtamisen teoreettiset tarkastelunäkökulmat ovat Kirjavaisen ja 

Laakso-Mannisen (2000) mukaan jaettavissa tiedon johtamiseen (Knowedge Ma-

nagement), älykkään pääoman (Itellectual Capital) johtamiseen, oppiva organi-

saatioon sekä kompetenssiperustaiseen strategiseen johtamiseen (Kauhanen, 

2012, 143).  

 

Henkilöstöjohtamisessa on syntynyt osaamisen johtamisen näkökulma, jota on 

pidetty sekä omana näkökulmanaan että yksitäisenä henkilöstöjohtamisen sisällä 

olevana näkökulmana. Petty & Guthie (2000) mukaan osa tutkijoista näkee osaa-

misen johtamisen olevan henkilöstöjohtamista laajempi näkökulma. Sädevirta 

(2004) katsoo osaamisen johtamisessa sekä henkilöstöjohtamisen että strategi-

sen johtamisen näkökulmien liittyvän toisiinsa. Prahalad & Hamel (1990) taas nä-

kevät henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen yhdentymisen luoneen nä-

kemyksen ydinkompetensseista, jotka ovat organisaatiolle tärkein kilpailuedun 

lähde. Heidän mukaansa organisaatioiden on erilaistuttava luomalla ainutlaatui-

sia ydinosaamisalueita ja kompetensseja. Kompetenssi ei ole vain jokin yksittäi-

nen ammatillinen taito, vaan se on kyky toteuttaa organisaation toiminnan ydin-

tehtävää ja näin ollen koko organisaation toimintaan kytkeytyvä kyky. Se edellyt-

tää Hamel & Prahaladin (1994) mukaan eri osaajien välistä yhteistoimintaa ja tä-

män yhteistoiminnan sulavaa kytkeytymistä järjestelmiin ja tekniikkaan. (Juuti, 

2013, 165-166). 
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Yksilön lähityöympäristö, johtaminen sekä vallitseva ilmapiiri ovat olennaisia te-

kijöitä henkilön osaamisen kehittämiseen. Osaaminen on aineeton resurssi, jolla 

on merkittävä vaikutus organisaation toimintaan ja sen arvoon. Aineettomiin re-

sursseihin, erityisesti osaamiseen, tulisi organisaatiossa lisätä resursseja ja ylim-

män johdon valvoa investoinneista syntyvää tuottoa organisaatiolle. Siten osaa-

mista tulee johtaa muiden aineettomien resurssien ohessa organisaatiossa ta-

voitteellisesti. (Otala, 2008, 16). 

 

 

Osaamisen johtaminen käsittää Sydänmaalakan (2009, 63) mukaan organisaa-

tion ydinosaamisen sekä muun merkityksellisen osaamisen määrittelyn organi-

saation strategian, vision sekä tavoitteiden perusteella. Ydinosaaminen on yhdis-

telmä osaamisista, teknologiasta sekä tietojärjestelmistä, joka luo organisaatiolle 

kilpailuetua. On oleellista arvioida organisaation osaamisen nykyinen tilanne suh-

teessa tavoitetilanteeseen ja luoda osaamisen kehityssuunnitelmat sekä niiden 

täytäntöönpano tämän jälkeen yksilöiden, tiimien sekä organisaation osalta.  

 

 

Virtanen ja Stenvall (2010, 171) esittävät osaamisen johtamisen olevan ennen 

kaikkea strateginen prosessi. Tässä prosessissa nykyisen osaamisen arviointi 

sekä osaamistarpeiden määrittely ovat alisteisia organisaation strategialle. 

 

 

Johtajilla on valtava vaikutus organisaationsa osaamisen suuntaamiseen sekä 

tehokkuuteen. Johtajat voivat luoda olosuhteet, jotka sallivat työntekijöiden har-

joittaa ja herättää omia osaamisen käsittelytaitojaan edistääkseen omia yksilölli-

siä osaamisresurssejaan tai hankkiakseen helpomman pääsyn relevanttiin tie-

toon. Johtajuuskäyttäytyminen voi myös saada aikaan isoja esteitä osaamisen 

luomiselle ja sen vaikutusvallalle, sillä se voi aiheuttaa osaamisen piilottamista, 

kilpailua (ennemmin kuin yhteistyötä) ja juontaa myös muita negatiivisia asenteita 

osaamista luoville organisaatioille. (Donate & Sanchez de Pablo, 2015). 
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Päähaasteena voi olla tiedon ja osaamisen luomista edistävä sekä tukeva orga-

nisaatiokulttuuri. On mahdollista, että organisaatiossa esiintyy huomattavia han-

kaluuksia päästä käsiksi työntekijöiden hallitsemaan hiljaiseen tietoon sekä yllä-

pitää samalla tietotyöntekijöiden luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota. Tässä 

kohtaa nousee esiin kyky johtaa tietotyöntekijöitä myös silloin kuin he eivät kuulu 

tyypillisillimpään henkilöstöryhmään, mutta lisäksi on huomioitava myös organi-

saation haavoittuvuus, kun kyseessä on tärkeiden tietotyöntekijöiden pitäminen 

organisaation jäseninä.  On siis ymmärrettävä, että jos tietotyöntekijällä on isom-

mat tarpeet autonomialle hänen laajan osaamisensa, asiantuntijuutensa ja työ-

tehtäviensä vastuullisuuden vuoksi, pitää häntä myös johtaa eri tavalla.  Esimie-

hen tulisi hyödyntää työntekijän osaamista osallistamalla hänet työtapojen miet-

timisen lisäksi myös tehtävien asioiden miettimiseen. Esimiehen rooli voi siirtyä 

pois tiedon kontrolloinnista kohti kaksisuuntaista oppimisen dialogia johdettavan 

tiiminsä kanssa, jos esimiehestä tulee tiiminsä osaamisen jakamisen taidon mah-

dollistava fasilitaattori. Tämä esimiehen roolin muutos vaikuttaa myös esimiehen 

omiin yksilöllisiin kehittymistarpeisiin, sillä se luo erilaisia vaatimuksia esimiehellä 

jo oleviin taitoihin ja edellyttää niiden näkyvän myös erilaisessa käyttäytymisessä. 

(MacNeil, 2003).   

 

Organisaation johdon tulee huomioida johtamisessa vuorovaikutuksen luonne ja 

vallitsevien rutiinien sekä käyttäytymisen vaikutukset oppimiseen. Yksilön oppi-

minen huomioidaan toimintana, johon henkilöä motivoidaan ja kannustetaan ja 

sitä tulee siten edistää aktiivisella johtamisella. Keskeisinä prosesseina organi-

saation oppimisessa ovat tiedon hankkiminen, tiedon muuntaminen sekä uuden 

tiedon luominen yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien yhteistyön pohjalta. (Raasu-

maa, 2010). 

 

Oppivan organisaation johtajien tulee ruokkia, kehittää ja mitata organisaation 

osaamispääomaa. Fasilitaattori-johtajaa voidaan kuvata valmentajaksi, joka aut-

taa olettamusten esiin tulemisessa ja ymmärtää ihmisten, tapahtumien ja organi-

saatioiden välillä olevia suhteita ja kaavoja. Tämän lisäksi fasilitaattoreina toimi-

vat johtajat ovat taitavia motivoimaan ja rohkaisemaan toisia ihmisiä oppimaan ja 

he myös kommunikoivat usein ja tehokkaasti. (Ellinger et al. 1999) 
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Työssäoppimiselle on olemassa hankaliksi koettuja esteitä, jotka estävät tiedon 

jakamisen ja kommunikoinnin johdon ja tiimien työntekijöiden välillä. Osaamisen 

johtamisen menestyminen on erittäin voimakkaasti riippuvaista työntekijän haluk-

kuudesta jakaa hänen yksilöllistä osaamistaan sekä hänen asenteistaan osaami-

sen jakamiseen vaikuttavia havaintoja kohtaan. Havainnot koskevat tässä erityi-

sesti hänen ja organisaation välistä psykologista sopimusta ja sen toteutumisen 

oikeudenmukaisuutta. Kyseiset havainnot vaikuttavat työntekijän halukkuuteen 

pysyä organisaation jäsenenä sekä hänen yleiseen sitoutumiseensa kyseiseen 

organisaatioon.  Työntekijöiden, joilla on korkea työtyytyväisyyden taso ja sitou-

tuminen organisaatioon, tilanteeseen vaikuttaa se, että he uskovat organisaation 

hoitaneen osuutensa tämän psykologisen sopimuksen osalta. (MacNeil, 2003)   

 

 

Osaamisen kehittämistä tukevassa organisaatiossa osaaminen itsessään on 

säännöllisen tarkastelun kohteena. Lisäksi organisaatiossa on osaamisen kehit-

tämistä tukevat järjestelmät sekä rakenteet ja osaamista tukevien toimien tehok-

kuutta arvioidaan koko ajan. Edellytyksinä on, että organisaation esimiehet on 

koulutettu osaamisen johtamiseen niin, että se on osana heidän päivittäistä toi-

menkuvaansa. Palkitsemisjärjestelmän tulisi tukea osaamisen kehittämistä orga-

nisaatiossa ja samalla organisaatiossa tulisi olla lisäksi ammattitaitoa osaamisen 

kehittämiseen liittyen.  Yrityksen johdolla on merkittävä rooli osaamisen johtami-

sen juurruttamisessa organisaatiossa tavoitteelliseksi toiminnaksi, kun taas tar-

peellisen osaamisen ylläpitäminen kuuluu kaikille organisaation jäsenille. Esi-

miesten tehtävänä on siten parhaansa mukaan mahdollistaa työntekijöiden am-

mattitaidon ja osaamisen kehittäminen organisaatiossa. Osaamista edistävässä 

johtamisessa esimies luo oppimista edistävää ilmapiiriä, tukee sekä yksilö- että 

ryhmätasolla oppimisprosesseja ja selventää osaamisen kehittämisen suuntaa 

luomalla oppimista tukevia järjestelmiä sekä toimintamalleja mutta myös herättää 

aktiivista keskustelua yhdessä alaistensa kanssa. Esimies toimii lisäksi osaami-

sen kehittämisen innostajana oman esimerkkinsä kautta. (Viitala, 2005, 21-

23;302) 
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Esimiehen on omattava erittäin hyvin kehittyneet oppimis- sekä ihmissuhdetaidot, 

jotta hänestä voi tulla tehokas osaamisen kehittämisen mahdollistaja. Tämä poh-

jautuu ajatukseen, että esimiehen oma asenne oppimiseen välittyy voimakkaasti 

viestinnässä alaisille ja siten se vaikuttaa merkittävästi alaisten motivaatioon ja 

halukkuuteen jakaa omaa osaamistaan toisille. Esimies voi siten olla vastuussa 

negatiivisen oppimisilmapiirin viestimisestä omalle tiimilleen. Tämä ilmenee 

usein, kun esimies osoittaa oppimisen normeja, arvoja ja asenteita, jotka ilmai-

sevat työntekijöille odotusarvon syyllistämisestä mahdollisten virheiden teon yh-

teydessä. Tällä on merkittävä heikentävä vaikutus oppimiseen, sillä negatiivinen 

oppimisilmapiiri ei luo riittävää luottamusta eikä tukea osaamisen vaihtamisen 

kannustamiseen tiimissä. Lisäksi tiimin jäsenillä on olemassa riski virheiden tun-

nustamiseen julkisesti, yksilöllisesti tai vertaisryhmässä ja siitä aiheutuvan nega-

tiivisen palautteen saamiseen esimieheltä. Tämä pelon ja uhan ilmapiiri voi estää 

innovaatioiden syntymisen oppimisen, virheiden tekemisen ja hiljaisen tiedon ja-

kamisen kautta tiimissä. Esimies, joka viestii positiivista oppimisilmapiiriä, voi il-

maista tiiminsä jäsenille, että heitä ei rankaista ivalla, syytöksillä tai kriittisyydellä 

virheiden tekemisestä. Tämä taas lisää mahdollisuutta tiimin jäsenten jakaa 

osaamistaan sekä ehkäisee oppimisprosessin pirstaleista ja yksilöllistä proses-

sia. Siitä huolimatta yksilöllisen ja pirstaleisen oppimisen muuttamisprosessi jae-

tuksi hiljaiseksi tiimioppimiseksi ei ole vain esimiehen vastuulla.   Oppimisympä-

ristöön vaikuttavat esimiestyön lisäksi voimakkaasti myös organisaation oma laa-

jempi ympäristö, luonteenpiirteet ja arvojärjestelmät, kuten kulttuuri, palkkio- sekä 

etenemisjärjestelmät. Nämä tekijät voivat vaikut-taa voimakkaasti työntekijän 

käyttäytymisen muotoutumiseen organisaatiossa (MacNeil, 2003).  

 

 

Juutin (2013) mukaan osaamisen johtamisen keskeinen haaste on ydinosaamis-

aluiden löytäminen ja niiden kehittämiseen keskittyminen niin, että organisaa-

tiossa tunnistettaisiin noin kymmenen organisaation menestymisen kannalta tär-

keää aluetta, joissa henkilöstön osaaminen, järjestelmät ja tekniikka voivat sulau-

tua toisiinsa. Hänen mukaansa organisaatiot syyllistyvät kompetenssien tarkas-
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telemiseen, jolloin organisaatiot kartoittavat henkilöstön osaamista liian yksityis-

kohtaisesti ja siten syntyy liiallisen tiedon tulva. Ydinosaamisaluiden määrittämi-

sen jälkeen tulisi organisaatiossa tunnistaa kaikki äänellinen ja äänetön taito, joka 

kyseisellä alueella on olemassa. Kyseisillä ydinosaamisalueilla tulisi jatkuvasti 

kehittää uutta toimintaa ja uusia palveluja sekä tuotteita. Lisäksi parhaita käytän-

töjä tulisi etsiä koko ajan ja niitä havaittaessa myös jaettava ne kaikille jäsenille. 

(Juuti, 2013, 169). 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 
Tämän osion tarkoituksena on esitellä lyhyesti tutkimuskohde, tutkimuksessa 

hyödynnetyt menetelmät ja aineiston kerääminen sekä aineiston analysointi. 

Osion lopussa pohditaan suoritetun tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen to-

teutuksessa on pyritty huomioimaan, että tutkija on itse kyseisen tutkittavan or-

ganisaation jäsen ja siten tämän asian mahdollisia haitallisia vaikutuksia tutki-

muksessa on pyritty minimoimaan. Tähän on kiinnitetty huomiota muun muassa 

haastateltavien toimihenkilöiden valinnassa, haastattelurungon laatimisessa 

sekä tutkimusajankohdassa. Myös varsinaisessa haastattelutilanteessa tutkija on 

korostanut tutkijan objektiivista rooliaan ja tarvittaessa pyytänyt haastateltavia 

tarkentamaan vastauksiaan luotettavan ja puolueettoman ymmärryksen saavut-

tamiseksi tutkittavasta asiasta. 

 

 
4.1 Tutkimuskohteen esittely 

 
 

Kelan päätehtävänä on valtakunnallisena julkishallinnon organisaationa huoleh-

tia osaltaan kansalaisten perusturvasta erilaisten sosiaalietuuksien muodossa. 

Kelan etuuksiin kuuluvat taloudelliset etuudet, jotka kattavat mm. lapsiperheen 

etuudet, opintoetuudet, sotilasavustukset, työttömyysetuudet, asumistuet, sai-

raudenhoitoetuudet kattaen esimerkiksi lääkekorvaukset, vammaisetuudet, kan-

saneläkkeet, työkyvyttömyyseläkkeet sekä kuntoutusetuudet. Kelan asiakkaita 

ovat kaikki Suomessa vakituisesti asuvat tai Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulu-

vat ulkomailla asuvat henkilöt eri ikäluokista. Kelan tehtävänä on kyseisten etuuk-

sien hoitamisen lisäksi tiedottaa etuuksista, harjoittaa sosiaaliturvan kehittämi-

seen liittyvää tutkimusta, tehdä ehdotuksia sosiaaliturvan lainsäädännön kehittä-

misestä sekä laatia toiminnan ja etuuksien kannalta tärkeitä tilastoja ja ennus-

teita. Kela on itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jonka toiminta on kuitenkin hyvin pit-

källe lainsäädännön hallitsemaa ja lainsäädännöstä vastaa eduskunta. Kelan or-

ganisaation muodostavat kuusi tulosyksikköä, jotka ovat asiakkuuspalvelut, 
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etuuspalvelut, kehittämispalvelut, ICT-palvelut, yhteiset palvelut sekä esikunta-

palvelut. Kelassa työskentelee kaikkiaan noin 6000 henkilöä ja valtaosa heistä 

tekee töitä etuuksien ratkaisussa sekä asiakaspalveluun liittyvissä työtehtävissä. 

 
 

4.2 Tutkimusstrategia 
 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen koko-

naisuutta ja sen valinta on riippuvainen valitusta tutkimusongelmasta tai tutkimus-

tehtävästä. Kolme perinteistä tutkimusstrategiaa ovat Robsonin (1995) mukaan 

tapaustutkimus, survey-tutkimus sekä kokeellinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa 

tutkimusstrategiaksi valitaan tapaustutkimus, jonka ominaisuuksiin kuuluu tutkia 

yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai vaihtoehtoisesti pienestä jou-

kosta toisiinsa liitoksissa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksessa valitaan 

yleensä yksittäinen tapaus, joukko tai tilanne, jonka kohteena voi olla ryhmä, yh-

teisö tai yksilö. Tapaustutkimuksessa ollaan yleensä kiinnostuneita prosesseista 

ja aineistoa voidaan kerätä useita metodeja hyödyntämällä. Ilmiöt ja niiden ku-

vailu ovat yleensä tapaustutkimuksen keskeisenä tavoitteena (Hirsjärvi et al., 

2010, 132-135). 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on kuvailla 

todellisia yksilöiden näkemyksiä sekä kokemuksia ja tutkia niitä kokonaisvaltai-

sesti sekä syvällisesti. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Kelan or-

ganisaatiossa työskentelevien toimihenkilöiden osaamistarpeista ja valmentavan 

esimiestyön vaikutuksista niihin sekä saada tietoa valmentavan osaamisen joh-

tamisen kehittämiskohteista henkilöstön näkökulmasta. Laadullinen tapaustutki-

mus sopii tiedonhankinnan strategiaksi tähän tutkimukseen, sillä sen avulla voi-

daan syventyä tutkittavaan aiheeseen ja ymmärtää valmentavaan johtamiseen 

sekä osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita juuri kyseisen organisaation sekä 

tutkittavan ryhmän näkökulmasta.  Tutkimuksessa hyödynnetään tiedon kerää-

misen välineenä ihmistä, eli tässä tapauksessa organisaatiossa työskenteleviä 

henkilöitä ja tutkimuksen otanta on tarkoin harkittu, jotta tutkimuksessa saadaan 

esille aineiston osalta oikea näkökulma. Aineisto kerätään tässä tutkimuksessa 
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haastatteluilla, joiden tarkoituksena on saada haastateltavan henkilön ainutlaa-

tuisia näkemyksiä jo kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä esiin. 

 

Hirsjärvi et al., (2010, 164) mukaan laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat: 

• tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja sen aineisto ke-

rätään todellisissa tilanteissa 

• tiedon keräämisen välineinä hyödynnetään yleensä ihmistä 

• tutkimuksessa hyödynnetään induktiivista analyysia ja lähtökoh-

tana on aineiston yksityiskohtainen sekä monitahoinen tarkastelu 

• aineiston hankinnassa hyödynnetään laadullisia metodeja, joissa 

tutkittavan näkökulma tulee esille 

• tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti 

• tutkimus tehdään joustavasti ja tutkimussuunnitelma muokkaantuu 

tutkimuksen mukana 

• tapaukset käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan saman 

periaatteen mukaisesti 

 

Eskola ja Suoranta (2003, 15) esittävät laadullisen tutkimuksen ominaispiirteiksi 

tutkittavan näkökulman, aineistonkeruumenetelmän, hypoteesittomuuden, tutki-

jan aseman, teoreettisen ja harkinnanvaraisen otannan, narratiivisuuden sekä ai-

neiston laadullis-induktiivisen analyysin. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmä  
 

Tutkimusmenetelmä on yleisen tulkinnan mukaan sääntöjen ohjaama menettely-

tapa, joka toimii tieteessä tiedon etsinnän ja käytännön ongelmanratkaisun työ-

välineenä. Empiirisessä tutkimuksessa menetelmät, eli metodit, ovat merkittä-

vässä asemassa, sillä tutkimusongelma sekä tutkimusmenetelmä ovat vahvasti 

yhteydessä toisiinsa. Sopivan menetelmän valintaan vaikuttaa etsittävän tiedon 

luonne sekä etsittävän tiedon lähde (Hirsjärvi et al., 2010, 183-184). 
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Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa voidaan kerätä 

tutkimusainestoa usealla eri tavalla. Laadullisen tutkimusmenetelmän sekä siihen 

liittyvän aineiston tavoitteena on yleensä Vilkan (2015, 122-128)  mukaan aineis-

ton kappalemäärän sijaan aineiston sisällöllinen laajuus. Vilkka esittää, että laa-

dullisessa tutkimuksessa aineistona ovat useimmiten ihmisten kokemukset, joita 

puheen muodossa kerätään haastattelujen avulla.  

 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu. Hirsjärvi 

et al. (2010, 204-205) mukaan haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa tut-

kija on suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastatte-

lun etuna on aineiston keräämisen joustavuus tilanteen mukaan, jolloin esimer-

kiksi haastatteluaiheiden järjestystä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Haastat-

telu valitaan tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi, sillä tutkimuksessa ha-

lutaan korostaa yksilön roolia subjektina, aktiivisena toimijana. Lisäksi tutkimuk-

sen aihe tulee tuottamaan todennäköisesti vastauksia hyvin monitahoisesti ja 

vastauksia halutaan todennäköisesti aineistonkeruun aikana selventää sekä sy-

ventää. 

 

Tutkimuksen osana tapahtuva haastattelu on Hirsjärvi & Hurme (2001, 43) mu-

kaan vuorovaikutustilanne, jonka ominaispiirteitä ovat 

• ennalta suunnitteleminen, eli haastattelija on tutustunut tutkimuk-

sen kohteeseen ja tavoitteena on saada tutkimusongelman kan-

nalta luotettavaa tietoa 

• haastattelijan aloitteenteko haastatteluun sekä haastattelun oh-

jaus haastattelijan toimesta 

• haastateltavan motivointi haastattelijan toimesta 

• haastattelijan tuntemus roolistaan, jonka haastateltava myös oppii 

haastattelun myötä 

• haastateltavan luottamus annettujen tietojen luottamuksellisesta 

käsittelystä 
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Tutkimushaastattelun tyyppejä ovat strukturoitu haastattelu, teemahaastattelu ja 

avoin haastattelu. Tässä tutkimuksessa haastattelutyypiksi valittiin puolistruktu-

roitu teemahaastattelu, joka on strukturoidun ja avoimen haastattelun välimuoto, 

jossa haastattelun aihepiirit, eli teemat, ovat etukäteen tiedossa mutta kysymys-

ten tarkka järjestys sekä muoto voi vaihdella tilanteen ja haastateltavan mukaan 

(Hirsjärvi et al., 2010, 208-209). Tämä tutkimus toteutetaan teemahaastattelujen 

avulla, sillä niissä tutkija voi ohjata haastattelua mutta ei kuitenkaan täysin kont-

rolloi haastattelun kulkua, ja tämä sopii hyvin vaihtuviin haastattelutilanteisiin. 

Haastattelut toteutettiin tässä tutkimuksessa yksilöhaastatteluina, sillä tutkimuk-

sessa haluttiin esiin jokaisen henkilön täysin omakohtainen näkemys ja kokemus 

tutkittavasta aiheesta ilman, että toisten henkilöiden läsnäolo vaikuttaisi millään 

tavalla haastateltavan vastauksiin. 

 

Teemahaastattelussa on tavoitteena löytää tutkimuksen tarkoitukseen ja tutki-

mustehtävään liittyviä vastauksia ja siten teemahaastattelua ohjaa etukäteen va-

litut teemat, jotka pohjautuvat tutkimuksen viitekehykseen. Haastattelukysymys-

ten suhde tutkimuksen viitekehyksessä kuvattuun voi kuitenkin vaihdella etukä-

teen tiedettyihin kysymyksiin pidättäytymisestä kokemuspohjaisten havaintojen 

sallimiseen (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 75).  haastattelijan tehtävänä on huolehtia 

haastateltavan pysymisestä asetetuissa teemoissa. Teemahaastattelun kysy-

mysten muotoilussa kohderyhmän tuntemuksesta on hyötyä tutkijalle (Vilkka, 

2015, 127-128). 

   
4.4 Aineiston kerääminen sekä analysointi 
 

Tutkimushaastattelut toteutettiin henkilökohtaisina yksilöhaastatteluina haasta-

teltavien työpaikalla kasvotusten sekä puhelimitse helmikuussa 2017. Kaikille tut-

kittavissa yksikössä asiakaspalvelutyössä työskenteleville 16 toimihenkilölle ja 

heidän kahdelle lähiesimiehelleen lähetettiin haastattelupyynnöt helmikuun 

alussa ja haastateltavat valkoituivat esimiehiä lukuun ottamatta Kelan työkoke-

muksen ja työskentelypaikan perusteella. Haasteena tutkimusaineiston keräämi-

sessä oli Kelan asiakaspalvelun erittäin voimakas ruuhkautuminen koko valta-

kunnan tasolla uuden etuuden, toimeentulotuen, Kelaan siirtymisen vuoksi juuri 
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haastattelujen ajankohtana helmikuussa 2017. Tämä vaikutti jonkin verran haas-

tateltavien osallistumishalukkuuteen, sillä kiireisen työtilanteen vuoksi haastatte-

luja oli haastavaa järjestää.  

 

Aineistonkeruuprosessi aloitettiin haastattelemalla kyseisten kahden yksikön lä-

hiesimiestä ja kyseisten haastattelujen avulla saatiin tärkeää pohjatietoa tutkitta-

vasta aiheesta esimiesten näkökulmasta. Esimiesten haastattelujen jälkeen muo-

kattiin hieman toimihenkilöille suunnattua teemahaastattelurungon kysymysten 

muotoa, jotta toimihenkilöjen haastattelut tuottaisivat tutkittavan asian ja yksikön 

suhteen relevanttia aineistoa.   

 

Haastateltaville lähetettiin etukäteen sähköpostitse tutustuttavaksi haastatte-

lussa käsiteltävät teemat ja samalla kerrottiin tarkempaa tietoa tutkimuksen sisäl-

löstä. Haastateltavia tutkimukseen valittiin kahdesta erillisestä yksiköstä kahdelta 

eri paikkakunnalta, Lappeenrannasta sekä Kouvolasta, ja haastatteluja tehtiin yh-

teensä 10 kappaletta. Haastatteluista kahdeksan oli toimihenkilöjen haastatteluja 

ja kaksi esimiesten haastatteluja. Haastattelut jakautuivat melko tasaisesti eri yk-

siköiden kesken. Yhdeksän haastattelua tehtiin haastateltavien henkilöiden 

omalla työpaikalla erikseen sovituissa henkilökohtaisissa tapaamisissa ja yksi 

haastatteluista suoritettiin puhelimitse. Haastattelutilanteessa kasvotusten haas-

tateltavalle henkilölle annettiin haastattelurunko katseltavaksi ja haastattelija teki 

muistiinpanoja haastattelun aikana analyysin tukemiseksi. Haastattelujen kesto 

oli keskimäärin 48 minuuttia, lyhimmän haastattelun keston ollessa 27 minuuttia 

ja pisimmän haastattelun keston ollessa 1 tunti 23 minuuttia. Haastattelut tallen-

nettiin ja saatu haastatteluaineisto litteroitiin sanantarkasti analyysiä varten hel-

mikuun 2017 aikana. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 62 sivua. 

 

Litteroinnin jälkeen aineisto luettiin useaan kertaan läpi, jonka tarkoituksena oli 

saada kokonaisnäkemys aineistosta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 143). Tämän jäl-

keen aineisto teemoiteltiin, eli litteroitu aineisto jaettiin ja järjesteltiin eri teemojen 

mukaisesti ja näin ollen pyrittiin nostamaan aineistosta esiin tutkimuskysymysten 



55 

 

kannalta olennaisia asioita (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 93).  Teemoittelun jälkeen 

aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysin 

tavoitteena on saada yleisessä ja tiiviissä muodossa näkemys tutkittavasta ilmi-

östä. Kyngäs ja Vanhanen (1999) esittävät sisällönanalyysilla kyettävän analy-

soimaan kirjallisessa muodossa olevia dokumentteja, kuten haastatteluja, kes-

kustelua, kirjoja ja artikkeleita, puolueettomasti sekä järjestelmällisesti (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, 103). Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä on teoreettisia liitty-

mäkohtia mutta analyysi ei perustu suoraan teoriaan vaan etenee aineiston eh-

doilla. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan jo val-

miiksi tiedettyinä, kun taas aineistolähtöisessä analyysissä ne luodaan aineis-

tosta. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä noudatetaan yleensä abduktiivista 

päättelyä, jolloin tutkijalla on valmiiksi teoreettisia näkemyksiä aiheesta, mutta 

aineistolähtöisyys sekä valmiit mallit vaihtelevat ja niitä pyritään yhdistelemään 

analyysissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 96,117). 

 

4.5 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 
 

 
Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen tuottamia ei-sattumanva-

raisia tuloksia, eli tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta (Hirsjärvi et al., 

2010, 231-233). Reliaabelius voidaan tutkimuksessa todeta erilaisilla tavoilla, ku-

ten kahden eri tutkijan mahdollisuudesta saada samanlainen tutkimustulos, sa-

man tutkijan mahdollisuudesta saada sama tutkimustulos kahdella eri tutkimus-

kerralla sekä mahdollisuus kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saada 

aikaan samanlainen tulos (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 186). 

 

 Validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä, että tutkimus mittaa sitä mitä 

sen on tarkoitettu mitata. Sitä on mahdollista tarkastella erilaisista näkökulmista. 

Näitä näkökulmia ovat rakennevalidius, tutkimusasetelmavalidius sekä ennuste-

validius. Laadullisessa tutkimuksessa nämä kaksi asiaa, validius sekä reliaabe-

lius, voidaan tulkita eri tavoilla. Janesick (2000) määrittelee laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden ja pätevyyden kannalta tärkeimmiksi asioiksi henkilöiden, ta-
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pahtumien sekä paikkojen kuvaamisen. Kuvauksen sekä siihen liitettävien tulkin-

tojen yhteensopivuus kuvaavat validiutta. Haastattelututkimuksen osalta on siten 

tärkeää kuvata aineiston keräämiseen käytetystä ajasta, olosuhteista ja paikoista 

sekä mahdollisista häiriötekijöistä aineistonkeruun aikana.  (Hirsjärvi et al., 2010, 

231-233). 

 

Tämän tutkimuksen osalta luotettavuus pyrittiin varmistamaan kuvaamalla mah-

dollisimman tarkasti aineiston kerääminen sekä sen analysointi. Teemahaastat-

telurungon suunnitteluun sekä sen rakentamiseen kiinnitettiin paljon huomiota ja 

ennen haastattelutilannetta nauhoituslaitteisto testattiin etukäteen teknisten on-

gelmien välttämiseksi itse haastattelutilanteessa. Haastateltaviksi henkilöiksi va-

likoitui hyvin monipuolisesti organisaation asiakaspalvelussa työskentelevää 

henkilöstöä, sillä tutkimuksessa haastateltiin juuri organisaatiossa työnsä aloitta-

neita henkilöitä, jonkin aikaa jo organisaatiossa työskennelleitä henkilöitä sekä 

todella pitkän työuran organisaation palveluksessa tehneitä henkilöitä. Näin tut-

kimuksessa varmistettiin mahdollisimman laaja-alaisen näkökulman saaminen 

tutkittavaan asiaan. Haastatteluaineistot litteroitiin aina mahdollisimman pian 

haastattelutilanteen jälkeen, jotta tutkijalla pysyi mahdollisimman tarkka ote haas-

tatteluaineistoon.  

 

Tutkimuksessa haastateltiin sekä toimihenkilöitä että heidän lähiesimiehiään ja 

näin ollen pystyttiin vertailemaan molempien osapuolten näkemyksiä ja niiden 

eroavaisuuksia saadun haastatteluaineiston pohjalta. Näin ollen tutkimuksessa 

pyrittiin saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys tutkittavaan asi-

aan. Haastatteluaineiston saturaatio havaittiin tässä tutkimuksessa seitsemän-

nen toimihenkilöhaastattelun jälkeen. Tämä tuli esiin siinä, että haastatteluvas-

tauksissa alkoi esiintyä paljon samoja asioita kuin aikaisemmin kerätyissä haas-

tatteluvastauksissa. Näin ollen isommalle määrälle haastateltavia ei todettu enää 

olevan tarvetta, sillä tutkimusongelmaan ei todennäköisesti olisi saatu lisähaas-

tatteluilla tutkimuksen kannalta merkittävää uutta tietoa. 
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Tutkimusaineiston luotettavuuden kannalta on tärkeää tässä tutkimuksessa huo-

mioida haastattelujen ajankohta, helmikuu 2017, sillä kyseisenä ajankohtana tut-

kittavissa yksiköissä vallitsi hyvin kiireinen ja epävarmaksi koettu muutostilanne 

juuri tutkittavan asiakaspalvelutyön osalta. Tämä johtui organisaation hoidetta-

vaksi tulleesta täysin uudesta ja haastavaksi koetusta etuudesta ja sen muka-

naan tuomasta asiakaspalvelutyön sisällön, asiakaskunnan määrän sekä ominai-

suuksien muutoksesta. Näin ollen haastatteluajankohdalla ja haastateltavien työ-

tilanteella on todennäköisesti jonkin verran vaikutuksia tutkimuksessa saatuihin 

haastatteluvastauksiin. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Haastatteluissa käsiteltiin kahta laajaa teema-aluetta, jotka olivat valmentava 

johtaminen sekä osaaminen ja sen kehittäminen. Kummastakin teema-alueesta 

esitettiin haastateltaville teemoittain kysymyksiä. Haastattelurunko oli rakennettu 

niin, että ensimmäiset kysymykset olivat aihetta avaavia kysymyksiä ja ikää kuin 

lämmittelivät haastateltavaa aiheen pariin. Haastattelurungon viimeiset kysymyk-

set olivat puolestaan jo laajempia ja veivät haastateltavan pohtimaan aihetta sy-

vällisemmin.  

 

Tutkielman viidennessä luvussa esitetään haastatteluissa saatuja tuloksia tee-

moittain eriteltynä. Tässä esitellään haastattelutuloksia sekä esimiesten että toi-

mihenkilöiden osalta ja näin ollen voidaan nähdä eri osapuolten näkemyksiä tut-

kittavaan asiaan. 

 

Haastattelujen alussa käsiteltiin haastateltavien taustatietoja, joiksi valikoituivat 

tutkimuksen perusteella esimieshaastatteluissa haastateltavan työtehtävä, kou-

lutus, alaisten määrä ja esimieskokemus sekä toimihenkilöillä työtehtävä, koulu-

tus, sukupuoli sekä työkokemus. Kyseisillä taustatekijöillä oletettiin olevan vaiku-

tusta haastateltavan antamiin vastauksiin. Kaikilla haastatelluilla esimiehillä oli 

työnimikkeenä ryhmäpäällikkö, koulutuksena ylempi korkeakoulututkinto ja 

usean vuoden työkokemus esimiestyöstä Kelassa. Molemmat haastatellut esi-

miehet olivat naisia ja heillä on molemmilla johdettavina noin 17 alaista kahdessa 

eri yksikössä. Kaikilla haastatelluilla toimihenkilöillä oli työnimikkeenä palvelu-

neuvoja sekä kaupallinen koulutustausta joko ammatilliselta tai ammattikorkea-

koulupohjalta. Haastateltujen toimihenkilöiden työkokemus Kelassa vaihteli kol-

mesta kuukaudesta 44 vuoteen ja kaikki haastatteluun osallistuneet toimihenkilöt 

olivat naisia. Haastateltujen henkilöiden vastaukset erotellaan tekstistä käyttä-

mällä lainauksen jälkeen haastateltavasta ”H” -kirjainta ja numeroa. Lisäksi haas-

tateltavien roolit erotellaan vastauksissa siten, että esimiesten vastaukset erotel-

laan käyttämällä numeron jälkeen ”E”-kirjainta ja toimihenkilöiden vastaukset ero-

teltiin käyttämällä numeron jälkeen ”T”-kirjainta. 
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5.1 Valmentava johtaminen 
 

Haastattelun ensimmäinen teema koski valmentavaa johtamista haastateltavan 

näkökulmasta ja heiltä kysyttiin, että miten he määrittelisivät valmentavan johta-

misen ja sen tarkoituksen. Esimiesten vastauksissa ilmeni, että valmentava joh-

taminen on esimiesten näkökulmasta ohjaamista, toimihenkilölähtöistä ja itseoh-

jautuvuuteen tähtäävää oivalluttamista sekä tarvittaessa siinä tukemista. Esimie-

hen roolina on tukea, oivalluttaa ja kysellä ja siten auttaa tarvittaessa toimihenki-

löä tekemään ratkaisuja itsenäisesti. 

 

”Se on enemmän ohjaamista kuin käskyttämistä… niinku ei välttämättä 

anneta niin paljon niitä vastauksia valmiina, vaan lähetään yhessä pohti-

maan ja antaa eväitä sille työntekijälle, et se löytäisi ite niitä vastauksia...” 

(H1E) 

”… tavoitteena on se, että saadaan ihmiset oivaltamaan ja ymmärtämään 

se, miten paljon heissä itessään on potentiaalia, kun vaan ottavat sitä 

potentiaalia käyttöön...” (H2E) 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, että minkälaisissa tilanteissa se toteutuu. Vas-

tauksista ilmeni yhteneväisesti valmentavan johtamisen voivan toteutua jokapäi-

väisissä ja pienissäkin arjen tilanteissa normaalin työnteon ohessa, eikä sille tar-

vitse olla välttämättä erikseen varattua aikaa, vaikkakin kehityskeskustelu on se 

yleisin valmentavan johtamisen toteutumisen paikka. 

 

”Ne voi olla ihan yksittäisiä tilanteita, vaikka kun joku tulee kysymään 

ovenraosta, että miten tää asia pitäis tehä niin käännänkin sen toisinpäin, 

et ootko ite selvittäny tai voisitko selvittää...” (H2E) 

 

Osalle haastateltavista toimihenkilöistä valmentavan johtamisen käsitteen sekä 

sen tavoitteen määrittäminen oli haastavaa. Toimihenkilöiden vastauksissa nousi 

esiin, että valmentava johtaminen on parhaimmillaan työntekijää arvostavaa ja 
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arjen tilanteissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on hyvän ja rakenta-

van vuorovaikutuksen ja keskusteluyhteyden avulla saada henkilöä kehittymään 

työssään. Näin ollen valmentavalle johtamiselle ei tarvitse olla aina erikseen va-

rattua aikaa, kuten kehityskeskustelua, vaan sen hyödyntämiselle olisi tarvetta 

jokapäiväisessä kanssakäymisessä. 

 

”Mä koen, että se on työntekijää arvostavaa, koska se ei ole vain käsky-

jen antamista ylhäältä alaspäin. Se toteutuu, kun on hyvä keskusteluyh-

teys ja luottamus sen esimiehen ja alaisen välillä” (H9T) 

”Mun mielestä se on sitä, että vaikka hyvä saada palautetta niistä asi-

oista, jotka ei mene hyvin niin kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen, 

että kannustetaan myös siinä mikä menee hyvin. Se toteutuu parhaiten 

ihan jokapäiväisissä tilanteissa...” (H5T) 

  

Sekä haastatelluilla esimiehillä että toimihenkilöillä oli tässä tutkimuksessa hyvin 

yhtenevät näkemykset valmentavan johtamisen tarkoituksesta ja tavoitteesta. 

Valmentavan johtamisen tavoitteeksi ja tarkoitukseksi määriteltiin henkilöstön 

omatoimisen kehittymisen vahvistaminen ja siihen oivalluttaminen ja kannusta-

minen. Valmentavassa johtamisessa korostuu työntekijän ja hänen osaamisensa 

arvostus, palautteen antaminen sekä hyvän keskusteluyhteyden ja tuen luominen 

tässä henkilön kehitysprosessissa. Valmentavaa johtamista tapahtuu haastatte-

luaineiston mukaan kehityskeskusteluissa mutta myös säännöllisesti arkipäiväi-

sissä tilanteissa. 

 

5.1.1. Esimiesten ja toimihenkilöiden kokemukset valmentavasta johtami-
sesta  
 

Haastateltujen esimiesten vastausten mukaan valmentavaan johtamiseen on Ke-

lassa koulutettu esimiehiä nyt noin kolmen vuoden ajan. Esimiehille on järjestetty 

aiheesta koulutussarja, jossa on ollut lähikoulutusta, Skype-palavereja sekä itse-

opiskelua. Kaikki esimiehet eivät ole haastateltujen esimiesten mukaan vielä käy-
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neet koko koulutussarjaa läpi ja siten kaikki esimiehet eivät vielä välttämättä sys-

temaattisesti noudata sitä omassa esimiestyössään. Näin ollen valmentava joh-

tamistapa on melko uusi asia Kelassa. Ennen Kelassa tehtyä organisaatiomuu-

tosta jokaisessa vakuutuspiirissä oli haastateltujen esimiesten mukaan hieman 

omanlaisensa tavat johtaa mutta nyt organisaatiomuutoksen myötä valmenta-

vasta johtamisesta on tullut osa Kelan johtamisstrategiaa ja sitä on tarkoitus hyö-

dyntää systemaattisesti koko Kelassa. Esimiestyön muutoksen myötä valmenta-

vasta johtamisesta on siten tullut melko voimakkaasti myös pakon sanelema toi-

mintatapa Kelassa esimiehille. 

 

Esimiehiltä kysyttiin, että miten Kelassa on viestitty uudesta valmentavasta joh-

tamistavasta henkilöstölle. Kovin selkeästi uudesta johtamistavasta ei ole Ke-

lassa haastateltavien mukaan viestitty valtakunnallisella tasolla ja näin ollen siitä 

kertominen henkilöstölle on jäänyt pitkälti vain lähiesimiehen omalle vastuulle. 

Haastatteluvastausten perusteella voidaan havaita, että kovin aktiivisesti uudesta 

johtamistavasta ei ole henkilöstölle viestitty ja siitä ei ole yhteisesti kovinkaan ak-

tiivisesti keskusteltu. 

 

”No se on ollu lähinnä jokaisen esimiehen ilmoituksen varassa… on siitä 

varmaan tuolla intran uutisissakin maininta ollu… tässä kun käydään 

näitä kelpo-keskusteluja niin sielläkin tulee esille se… ja kun meil oli täl-

lanen ryhmäkeskustelu niin mainitsin ite mein porukalle siitä.” (H1E) 

”Aikanaan henkilöstön kans kävin läpi sitä, et se on valmentavaa esimies-

työtä mut sit siitä on vaan tullu sellanen normaali tapa toimia ja nyt siitä 

ei oo sit sen enempää juteltu...” (H2E) 

 

Haastatellut esimiehet ovat osittain käyttäneet valmentavaan johtamistapaan liit-

tyviä asioita jo ennen nykyistä tilannetta omassa työssään, minkä vuoksi he ko-

kevat sen olevan melko luonteva osa perusesimiestyötä, mutta organisaation jär-

jestämien koulutusten myötä he ovat saaneet asiasta enemmän teoreettista tie-

toa ja eväitä ajatella valmentavaa esimiestyötä entistä systemaattisemmin ja ko-

konaisvaltaisemmin. 
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Haastatellut esimiehet kokivat valmentavan esimiestyön kiinnostavaksi sekä hyö-

dylliseksi johtamistavaksi, joka sopii heidän omaan esimiestyöhönsä ja persoo-

naansa, mutta sen toteuttaminen jokapäiväisessä esimiestyössä vaatii vielä jon-

kin verran esimiesten omien näkemysten mukaan kehittämistä sekä panostusta. 

Valmentavan otteen ylläpitäminen kiireisissä tilanteissa koetaan esimiesten vas-

tausten perusteella hyvin haastavaksi, sillä selkeä rutiini valmentavan johtamisen 

keinojen hyödyntämiseen kiireisissäkin arjen tilanteissa vielä puuttuu. Haastatel-

lut esimiehet kokivat myös, että henkilöstöllä on Kelassa tapahtuneiden isojen 

muutosten myötä vielä melko vaikeata hahmottaa sekä ymmärtää esimiestyön 

uusia toimintatapoja ja johtamistyyliä sekä sen mukanaan tuomaa toimihenkilön 

lisääntynyttä vastuuta ja itsenäisempää otetta omasta työstään. Tämä tutkimus-

tulos valmentavan johtamistavan hyödyntämisen haasteista esimiestyössä viittaa 

melko yhteneväisesti Hutchinson & Purcell (2007) tutkimukseen, jonka mukaan 

yleisimmät syyt esimiesten valmentavan otteen heikkoon tasoon ovat ajan riittä-

mättömyys, työpaineet, riittämätön palkitseminen valmentamiseen liittyen, roh-

keuden puute, kehittävän roolin omaksumisen aikaansaamien hyötyjen tietämät-

tömyys sekä osaamisen puute. Myös Grant (2010) tutkimus korostaa, että val-

mentavaa johtamista hyödyntävässä organisaatiossa tulee ottaa huomioon, että 

valmentamisen saattaminen päivittäiseksi rutiiniksi vie aikaa ja siihen tarvitaan 

systemaattista tukea. Ellinger et al. (2008) mukaan esimiehet voivat kokea haas-

tavaksi vaihtaa ohjaavasta tyylistä voimaannuttavaan johtamistyyliin tai heillä voi 

olla puutteita siihen vaadittavista taidoista sekä tiedoista tai heillä ei ole tarpeeksi 

aikaa toimia valmentajana. 

 

”Kyl kun sitä vähitellen mutustelee ja pysähtyy miettimään et millä tavalla 

toimii niin huomaa, et kyl siihen pitäis satsata enemmänkin ja et se on 

ihan omaa juttua myös, kun sen vaan osaa ottaa päivittäiseks rutiiniks. 

Aina kuitenkin tunnistaa niitä tilanteita, et tälleehän tää olis paljon pa-

rempi….” (H2E) 
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Haastateltavista toimihenkilöistä kahdella oli kokemusta valmentavasta johtamis-

tavasta aikaisemmista työtehtävistään ja työpaikoistaan. Toisella kyseisistä toi-

mihenkilöistä aiemmat kokemukset valmentavasta johtamisesta oli suurelta osin 

negatiivisia, sillä valmentava johtamisote ei ollut hänen aikaisemmassa työpai-

kassaan toteutunut ja esimiehen osaaminen sekä motivaatio valmentavaan roo-

liin oli ollut heikkoa. 

 

”On aikasempaa kokemusta, että esimies ei arvostanu alaisiaan ja luot-

tanu heihin niin eihän se silloin aidosti toteudu… se jäi vaan ideatasolle. 

Esimies voi sanoa, ettei hän voi sitä ratkasua sulle sanoa, että sun täytyy 

itse kehittää se jostain ja se jää siihen…” (H9T) 

 

Haastatteluaineiston perusteella voitiin havaita, että kaikilla haastatelluilla henki-

löillä roolista riippumatta oli myönteinen asenne valmentavaan johtamiseen ja 

kiinnostusta lähteä valmennussuhteeseen mukaan mutta toimihenkilöt kaipaisi-

vat esimieheltä aktiivisempaa keskustelua valmentamisen päämäärästä ja perus-

teista, sillä joillakin haastatelluilla toimihenkilöillä oli jäänyt valmentavan johtami-

sen tavoitteet hieman epäselviksi.  

 

Haastatteluista kävi ilmi, että henkilön työhistorialla Kelassa oli toimihenkilöiden 

osalta jonkin verran vaikutusta odotuksiin ja kokemuksiin valmentamiseen liit-

tyen. Uudet työntekijät kokivat esimiehen valmentavan roolin merkittäväksi uu-

teen työyhteisöön sulautumisen ja uuden työn sisäistämisen kannalta ja tässä 

tilanteessa esimiehen tuella ja rohkaisulla oli haastateltaville toimihenkilöille eri-

tyisen suuri merkitys. Esimiehen valmentava ja kannustava ote koetiin uusien toi-

mihenkilöiden kohdalla tärkeäksi ja auttaa heitä heittäytymään rohkeammin myös 

epävarmuusalueilleen työsään ja siten se auttaa lisäämään heidän itsevarmuutta 

työssään. Jo jonkin aikaa ja myös pitkään Kelassa työskennelleet toimihenkilöt 

kokivat myös valmentavan esimiestyön hyvin tärkeäksi työssä kehittymisen, työn 

mielekkyyden ja työssä jaksamisen kannalta. Pitkään Kelassa työskennelleillä 

toimihenkilöillä ei ollut tämän aineiston mukaan niin suuria odotuksia valmenta-

valta johtamiselta kuin lyhyemmän aikaa Kelassa työskennelleillä toimihenkilöillä. 
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5.1.2 Valmentavan johtamistavan toteutuminen arjessa  
 

Haastatelluilta henkilöiltä kysyttiin haastatteluissa, että miten valmentava ote nä-

kyy ja toteutuu tällä hetkellä heidän työssään sekä miten se on muuttanut esi-

miestyötä Kelassa verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Vastauksissa korostui-

vat valmentavan johtamisen mahdollisuus näkyä jokapäiväisissä ja pienissäkin 

tilanteissa sekä kanssakäymisessä esimiehen ja toimihenkilöiden välillä mutta 

että sitä tapahtuu kuitenkin verrattain harvoin. Parhaiten valmentava ote toteutuu 

yhtenäisesti kaikkien haastateltujen mukaan tällä hetkellä kahdenkeskisissä kes-

kusteluissa ja vuorovaikutustilanteissa esimiehen ja toimihenkilön välillä sekä 

myös ryhmän jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä toiminnassa. 

Heikoiten se näkyy tällä hetkellä ryhmätilanteissa, kuten esimerkiksi tiimin yhtei-

sissä palavereissa. Palaverien osalta haastateltavat kokivat niiden olevan usein 

ajallisesti hyvin rajattuja virtuaalisesti toteutettuja palavereita, joissa esitettäviä 

asioita on yleensä runsaasti, mikä johtaa usein pelkästään esimiehen yksinpuhe-

luun ja siten keskinäinen vuorovaikutus jää niissä usein hyvin vajaaksi. 

 

”Se näkyy ihan pienissä tilanteissa, et joku tulee nopeesti kysäsemään 

neuvoa ja sit kelpo-keskusteluissa ja palautekeskusteluissa oon nyt ihan 

systemaattisesti opetellu sitä. Palautan sitä kysymystä henkilölle itelle ja 

avoimilla kysymyksillä haastattelen sitä ihmistä… mut sit mä oon huono 

palavereissa...” (H2E) 

”Kyllä musta tuntuu, että esimiehellä on se valmentava ote sillee hallussa 

mut se aika… että kerkeekö sitä valmentavaa otetta tarpeeksi käyttä-

mään, kun ei ole sitä aikaa… et se jää meillä helposti sen kauniin kiitok-

sen tasolle...” (H4T) 

 

Haastateltujen esimiesten ja toimihenkilöiden vastauksista kävi ilmi, että esimies 

hyödyntävää valmentavaa otetta osittain mutta siinä on vielä myös jonkin verran 

kehitettävää. Tällä hetkellä valmentava johtaminen toteutuu kaikkien haastateltu-

jen toimihenkilöiden mielestä siinä, että esimies on helposti lähestyttävä, kiinnos-

tunut alaisistaan, antaa vastuuta, tukee ja kehottaa alaisiaan rohkeasti itseohjau-
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tuvampaan toimintaan, osaa kuunnella ja lisäksi esimiehelle on helppo antaa pa-

lautetta ja myös hän antaa palautetta. Valmentavaa johtamista ei toteudu tällä 

hetkellä haastateltujen toimihenkilöiden mielestä niin paljon kuin he toivoisivat, 

koska esimies ei ole tarpeeksi läsnä työpaikalla fyysisesti, esimies on jonkin ver-

ran etääntynyt alaistensa työstä, hän on liian kiireinen eikä siksi kovin aktiivisin 

ottein kehitä työyhteisönsä toimintaa. Jotkut haastateltavat toimihenkilöt kokivat, 

että vaikka yritystä on, valmentava johtaminen jää tällä hetkellä esimieheltä vielä 

melko etäiselle sanalliselle tasolle ja konkreettinen sekä jämäkkä ote valmenta-

miseen jää usein puuttumaan. Tämä tutkimustulos kokonaisuutena tukee Risti-

kangas & Ristikangas (2010) esitystä siitä, että valmentajan roolissa esimies oi-

valluttaa valmentajana alaisiaan toteuttamaan itseään yhteisten tavoitteiden mu-

kaisesti ja hän oivalluttaa alaisiaan löytämään omat vahvuutensa ja potentiaa-

linsa työtehtävien suorittamiseksi. Hän osoittaa kiinnostusta, kysyy, kuuntelee ja 

on läsnä alaisilleen niin, että alaisilla syntyisi omaehtoista sitoutumista ja moti-

vaatiota yhteistyön onnistumisesta. Myös Goleman et al. (2002) tutkimus, jonka 

mukaan esimiehen tunneälykkyys on erittäin merkittävässä roolissa valmentavan 

johtamisen onnistumisessa, tukee tämän tutkimuksen tuloksia esimiehen tun-

neälykkyyden, empatiakyvyn ja kuuntelemisen olennaisen merkityksen osalta. 

Valmentava johtaminen on Goleman et al. (2002) mukaan psykologinen ihmis-

tenvälinen prosessi, jossa tunteiden rooli ja niiden vaikutusvalta on tärkeää oppi-

miselle ja kehittymiselle valmennussuhteessa.  

 

”Esimies kyllä ihan kyselee meiltä ja on sillee kiinnostunu ja on kyllä läsnä 

sillon ku vaan on paikalla ja ottaa palavereissa kantaa asioihin. Se kuun-

telee meitä, keskustelee eikä tuomitse, et sille voi kyl sanoo kaikista asi-

oista.” (H7T) 

”Esimies on helposti lähestyttävä mut on ihan hirveen kiireinen… nyt sit 

tuntuu, että hän ei enää osallistu ja oo täällä niin paljon ja on myös melko 

vieraantunu tosta mein työstä tuolla…Tuntuu, et nyt luotetaan siihen, et 

meil on kuitenki hyvä tiimi täällä, et se kyllä kantaa...” (H3T) 
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”… yks päivä tässä mulla oli vaan sellanen olo, et kysyin esimieheltä, et 

onko hetki aikaa ja sit hän kuunteli ja tsemppas ja siitä tuli mulle paljon 

parempi olo ja hyvä mieli… että pienestä hänen ajastaan oli mulle suuri 

apu siinä…” (H6T) 

 

Haastateltavien esimiesten ja toimihenkilöiden vastauksista nousi esiin selkeä 

tarve nykyistä henkilökohtaisemman valmennuksen ja tuen tarve sekä esimiehen 

läsnäolon ja ajan puute. Esimies toteuttaa valmentavaa otetta melko hyvin silloin, 

kun on paikalla. Toimihenkilöt kokivat ymmärtäneensä heille asetetun itseohjau-

tuvuuden tarpeen, mutta selkeästi esimiehen tukea ja kannustusta kaivataan ny-

kyistä enemmän ja että toimihenkilöiden keskinäinen ryhmähenki ja ryhmän toi-

mivuus arjessa ei tukemisen ja työssä jaksamisen suhteen pelkästään riitä. 

 

 
5.1.3 Valmentavan johtamistavan vaikutukset 
 

Esimiehet kokivat valmentavan johtamisen osittain helpottaneen heidän työtään, 

kun otetaan enemmän osaavan henkilöstön potentiaalia käyttöön ja kannuste-

taan henkilöstöä hyödyntämään enemmän omaa osaamistaan. Lisäksi esimies-

ten mukaan valmentavalla johtamisella on olut positiivisia vaikutuksia keskinäi-

seen kanssakäymiseen sekä yhteistyöhön ja siten sillä on laajemmin vaikutusta 

myös koko työyhteisön ilmapiiriin. 

 

”Kyl se myös helpottaa, kun aikaisemmin on ollu itellä ne kaikki palikat 

käsissä…se on ihan vaikuttanu myös meillä ilmapiiriin, et on ollu enem-

män sitä, et ihmiset opettelee enemmän keskustelemaan ja kun joudu-

taan jakaa ja ottaa sitä vastuuta niin kylhän siinä tulee sitä avoimuutta ja 

toisten huomioimista.” (H2E) 

 

Haastatellut toimihenkilöt pitivät valmentavaa johtamistapaa ja sen mukanaan 

tuomaa muutosta pääasiassa hyvänä kehityksenä Kelassa. Kaksi haastatelluista 
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toimihenkilöistä koki valmentavan johtamistavan ja organisaatiomuutoksen yh-

distelmän aikaansaaneen sen, että esimiestyö on osittain muuttunut huonom-

paan suuntaan siinä, että kun vastuuta on siirretty enemmän tiimeille ja yksilöille, 

on esimies sen myötä etääntynyt työyhteisöstään. Tämä on näkynyt haastatelta-

vien mukaan siinä, että esimies on vähemmän läsnä ja tietoinen alaistensa 

työstä, antaa vähemmän sen myötä palautetta, järjestää vähemmän yhteisiä kes-

kustelutilaisuuksia ja ohjaa arjen työtä vähemmän. 

 

”Tää valmentava johtamistapa aiheuttaa siinä sen hämmennyksen, et 

kun musta tuntuu että nykyisin Kelassa esimiestyötä siirretään nyt taval-

laan etäämmälle ja annetaan vaan sen yksilön ja tiimin itse hoitaa niin 

mitä valmentamista se sit on…” (H6T) 

 

Haastattelussa toimihenkilöiltä kysyttiin, että miten valmentava johtamistapa on 

vaikuttanut heidän työhönsä. Vastauksista kävi ilmi, että asiakaspalvelutyössä 

toimihenkilöllä on nyt selvästi suurempi vastuu oman työnsä johtamisesta ja työ-

päivänsä aikatauluttamisesta sekä tehtävien priorisoinnista. Toimihenkilön on 

tehtävä entistä itsenäisemmin päätöksiä ja keskusteltava kollegojen kanssa tiimin 

sisällä enemmän käytännön työjärjestelyihin liittyvistä asioista. Tiimissä on toimi-

henkilöiden mukaan hyvä yhteishenki ja he tukevat parhaansa mukaan toisiaan. 

Samalla kuitenkin työyhteisön keskinäisen yhteisen ajan määrä on huomattavasti 

vähentynyt, kun yhteisiä palavereja ja yhteistä aikaa ei enää ole erikseen siihen 

järjestetty ja osoitettu ja kiireinen työ sallii vain hyvin nopeata akuutteihin työasi-

oihin liittyvää keskustelua työnteon lomassa asiakaspalvelussa. Tämän vuoksi 

haastateltavat toimihenkilöt kokivat työyhteisössään yhteisöllisyyden tunteen vä-

hentyneen, mikä korostuu erityisesti eri tiimien välillä ja siten työn muuttuneen 

entistä yksinäisemmäksi.  

 

”Mehän ollaan kyllä nykyään aika itseohjautuvia, kaikki kuitenkin tekee 

työnsä hyvin ja kantaa siitä sen vastuun kyllä ehdottomasti mut helposti 

ajatellaan täällä, et jos henkilökunta näyttää siellä nyt itsenäisesti pärjää-

vän melko hyvin niin kaikki on hyvin, mut eihän se riitä...” (H4T) 
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”Mie ainakin ite kehitän mielelläni omaa tekemistäni ja tätä työyhteisöä ja 

tuon rohkeasti just esimiehelle esiin ideoita, et voisko tän asian tehä jo-

tenkin toisin ja hän kyl kuuntelee….” (H3T) 

 

Sekä haastatellut esimiehet että toimihenkilöt kokivat valmentavan johtamisen li-

sänneen asiakaspalvelussa työskentelevien toimihenkilöiden aktiivisuutta kehit-

tää toimintaansa sekä itsenäisempää otetta oman työnsä johtamiseen, mutta 

tässä selkeänä ristiriitana oli esimiesten ja toimihenkilöiden näkemyksissä val-

mentavan johtamisen vaikutuksista yhteistyön määrään ja laatuun sekä yhteisöl-

lisyyden tunteeseen. Esimiehet kokivat yhteistyön lisääntyneen ja sen vaikutta-

neen positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin, kun taas toimihenkilöt kokivat yhteistyön 

oman tiiminsä kesken osittain lisääntyneen lähinnä työjärjestelyihin liittyvien asi-

oiden osalta mutta muuten he kokivat yhteisöllisyyden tunteen vähentyneen ver-

rattuna aikaisempaan tilanteeseen.   

 

5.1.4 Valmentavan johtamisen onnistumiseen vaikuttavat asiat   
 

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavilta valmentavan johtamisen onnistumiseen 

vaikuttavia asioita. Esimiesten vastauksissa korostui selvästi fyysinen ja henki-

nen läsnäolo, aika ja ajankäytön hallinta valmennukseen sekä vuorovaikutus-

suhde osallisten välillä. Lisäksi osallisten uskallus heittäytyä valmennussuhtee-

seen, avoin ilmapiiri sekä molemminpuolinen luottamus ovat myös tärkeitä teki-

jöitä esimiesten antamien vastausten mukaan. Asiakaspalvelutyön luonne vaikut-

taa esimiesten mukaan myös paljon valmentavan esimiestyön onnistumiseen, 

sillä kyseinen työ on hyvin vaihtelevaa ja muutoksia saattaa tulla työssä hyvin 

nopeasti ja ne edellyttävät osallisilta nopeata reagointia. Kiireisissä työtilanteissa 

pitää tietyt asiat saada tehtyä ja hoidettua mahdollisimman nopeasti ja tehok-

kaasti ja silloin valmentava ote jää helposti esimiehiltä taustalle. Työyhteisön oi-

keanalaisen kannustavan ilmapiirin vaikutus nousi myös vastauksissa esille tär-

keänä onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Oikea ilmapiiri lisää osallisten uskal-

lusta osallistua aidosti toiminnan kehittämiseen ja lisää siten henkilöstön aktiivi-

suutta valmentavassa suhteessa. 
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Haastatteluissa kävi ilmi, että toimihenkilöt ymmärtävät valmentavan johtamisen 

onnistumisen kannalta merkittävänä asiana sen, että se on kaksisuuntaista yh-

teistyötä sekä vuorovaikutusta. Näin ollen valmentava johtaminen ei voi onnistua, 

jos molemmat osapuolet eivät ole siinä mukana ja motivoituneita sen toteuttami-

seen. Esimiehen tulee tuntea alaisensa, heidän motiivinsa, heikkoutensa sekä 

vahvuutensa, jotta valmennussuhde voi aidosti haastateltavien toimihenkilöiden 

mukaan onnistua. Esimiehen tulee haastateltujen henkilöiden mukaan olla tosi-

asiallisesti tietoinen alaistensa työstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, jotta hän 

pystyy valmentavalla otteella aidosti kehittämään alaisiaan. Luottamus nousi 

myös toimihenkilöiden vastauksissa hyvin tärkeänä tekijänä esiin. Organisaa-

tiossa pitää vastausten mukaan aidosti arvostaa valmentavaa johtamistapaa ja 

siten mahdollistaa sekä panostaa valmentavan johtamisen toteutumiseen anta-

malla siihen tarvittavia resursseja.  Näin ollen voidaan tämän tutkimuksen osalta 

todeta, että haastatelluilla osapuolilla oli valmentavan esimiestyön edellytyksistä 

hyvin yhtenäinen näkemys. Valmentava esimiestyö vaatii aikaa, läsnäoloa, moti-

vaatiota, työn tuntemusta, henkilöiden tuntemusta sekä aitoa vuorovaikutusta ja 

luottamusta osapuolten välillä onnistuakseen. 

 

5.1.5 Esimiehen ja toimihenkilön osaaminen sekä roolit valmentavassa 
johtamisessa 
 

Esimiehet määrittelivät tärkeiksi esimiehen osaamisalueiksi valmentavassa esi-

miestyössä hyvät vuorovaikutustaidot, toisen asemaan asettumisen ja empatian, 

erilaisuuden ymmärtämisen, innostamisen, motivoinnin, yksilöllisyyden huomioi-

misen, kuuntelutaidon ja ihmisenlukutaidon. Esimiehen tulee olla myös helposti 

lähestyttävä ja osata tukea henkilöstöä tarvittaessa ja aistia tällaisia tilanteita. 

Vastauksissa korostui myös esimiehen läsnäolo sekä hänen oman persoonansa 

vaikutus valmennussuhteen onnistumisessa ja avoimen ilmapiirin luomisessa. 

Esimiehen tulee osata viestiä ja kommunikoida oikein henkilöstönsä kanssa. Esi-

miesten vastausten mukaan heidän on valmentavassa johtamisessa myös tär-

keää tuntea henkilöstönsä jäsenet, jotta he oppivat tuntemaan heidän vahvuuksia 

ja siten valtuuttaa heitä toimimaan työyhteisössä niiden mukaisesti. Tämä lisää 
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esimiesten vastausten mukaan toimihenkilöiden vastuuta työyhteisössä ja sa-

malla myös heidän arvostusta osaamistansa sekä työtänsä kohtaan. 

 

”Se on se kuuntelu, et osaa niinku herkällä korvalla kuunnella sitä henki-

löö, et mikä siel vois olla… ja sit se läsnäolo on myös tärkeä, et on hel-

posti lähestyttävä, ettei olis mitään kynnystä siinä… semmonen avoin il-

mapiiri pitää luoda, että uskaltaa…” (H1E) 

”Hyvät vuorovaikutustaidot, toisen asemaan asettuminen ja erilaisuuden 

ymmärtäminen, et se on kyl tosi tärkeetä, et kun yksilöiden kans tehään 

töitä niin eri ihmisiä pitää valmentaa eri tavalla….” (H2E) 

 

Toimihenkilöltä edellytetään haastateltujen esimiesten mukaan kehittämishenki-

syyttä, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, avoimuutta, kiinnostusta omiin työteh-

täviinsä, vastaanottavaisuutta sekä oikeanlaista asennetta. Myös luottamusta 

omaan osaamiseen sekä esimieheen, uskallusta ja rohkeutta haastaa itseään ja 

esittää kehitysehdotuksia sekä oma aktiivisuus ovat toimihenkilön osalta tärkeitä 

tekijöitä haastateltujen esimiesten mukaan valmennussuhteen onnistumiselle. 

Esimiesten vastauksissa korostui siten se, että valmentavan johtamisen onnistu-

misessa on esimiehen lisäksi myös toimihenkilöllä vahvasti oma vastuunsa lop-

putuloksen kannalta. 

 

Esimiehellä pitää haastateltujen toimihenkilöiden mukaan olla näkemystä ja aitoa 

halua kehittää työyhteisön toimintaa ja hänen tulee myös ottaa esimiehen roo-

lissa vastuuta viedä asiat johdonmukaisesti käytäntöön, luoda kannustavaa ja in-

nostavaa ilmapiiriä sekä ryhmähenkeä työyhteisössä, toimia alaistensa tukena, 

järjestää aikaa työyhteisössä yhteiselle keskustelulle, olla aidosti läsnä, tuntea 

alaisensa, kuunnella ja osoittaa kiinnostuksensa alaisiaan kohtaan. Esimiehen 

tulee omaksua roolinsa valmentajana ja olla roolissaan mahdollisimman luonte-

vasti oma persoonansa, motivoitunut ja toimia siten omalla toiminnallaan esi-

merkkinä henkilöstölle. Lisäksi esimiehen tulee antaa henkilöstölle vaikutusmah-

dollisuuksia oman työyhteisönsä sekä työnsä kehittämiseen ja antaa sekä vas-

taanottaa aktiivisesti rakentavaa henkilökohtaisesti kohdennettua palautetta.  
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Esimieheltä odotetaan myös haastateltujen toimihenkilöiden mukaan vahvaa 

luottamusta alaisiinsa, päätösten perustelua, toiminnan ennustettavuutta, jämäk-

kyyttä sekä oikeudenmukaisuutta. Esimiehen tulee asettaa toiminnalle selkeät 

tavoitteet ja ne pitää perustella henkilöstölle motivaation lisäämiseksi. Toimihen-

kilöiden vastausten mukaan valmentavassa johtamisessa tavoitteiden asettami-

nen ja niiden määrittely tulisi tehdä niin, että toimihenkilö voisi itse myös osaltaan 

vaikuttaa niiden määrittämiseen ja näin ollen motivoituisi paremmin niiden saa-

vuttamiseksi. 

 

Toimihenkilöltä valmennettavan roolissa edellytetään toimihenkilöiden haastatte-

luvastausten mukaan ennen kaikkea aitoa kehittävää asennetta; omaa aktiivi-

suutta, kiinnostusta ja motivaatiota työhön sekä halukkuutta kehittää ja kriittisesti 

analysoida omaa toimintaansa sekä työyhteisöään. Toimihenkilön tulee olla vas-

taanottavainen ja avoin valmennukselle sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa 

palautetta. Lisäksi luottamus esimieheen ja toimihenkilön vastuu omasta toimin-

nastaan nousivat vastauksissa voimakkaiksi tekijöiksi valmentavassa suhteessa. 

Tämä tutkimustulos osoittaa Evered & Selman (1989) esittämien osapuolten vaa-

timusten täsmäävän hyvin haastateltujen henkilöiden näkemyksiin osapuolten 

rooleista. Evered & Selman (1989) mukaan vaatimuksia ovat eli kyky kehittää 

kumppanuuksia, tavoitteisiin keskittyminen, myötätuntoisuus sekä erilaisuuden 

hyväksyntä, vuorovaikutustaidot, reagoivuus, valmennettavan yksilöllisyyden 

kunnioittaminen, valmistautuminen, herkkyys sekä avoimuus olla valmennetta-

vana. 

 

Sekä esimiesten että toimihenkilöiden näkemys osapuolten rooleista ja osaami-

sesta valmentavassa johtamisessa osuivat melko hyvin yksiin. Toimihenkilöiden 

vastauksissa korostui kuitenkin enemmän esimiehen päämäärätietoinen kehit-

tävä ote työyhteisönsä toimintaan ja toimihenkilöiden vaikutusmahdollisuudet 

oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Myös yhteisöllisyyden ja yhteistyön 

lisääminen sekä ylläpitämisen mahdollistaminen koettiin toimihenkilöiden vas-

tauksissa voimakkaammin esimiehen rooliin kuuluvaksi. 
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5.1.6 Valmentavan johtamisen haasteet ja kehittämistarpeet Kelassa  
 

Ajanpuute korostui selvästi isoimpana haasteena sekä esimiesten että toimihen-

kilöiden vastauksissa. Lisäksi fyysisen läsnäolon puuttuminen nousi vastauksissa 

todella voimakkaasti esiin. Valmentavaan johtamiseen liittyvän osaamisen suh-

teen esimiesten vastauksissa korostui kollegojen vertaistuen merkitys sekä ny-

kyistä aktiivisemman kokemusten jakamisen kautta mahdollistuva osaamisen ke-

hittäminen valmentavan esimiehen roolissa. Kehitettäväksi asiaksi nousi esimies-

ten vastauksissa myös tavoitteiden selkeämpi asettaminen ja niiden tarkoituksen 

sekä merkityksen tunnistaminen, perustelu ja aktiivisempi käsittely henkilöstön 

kanssa motivaation parantamisen kannalta. 

 

”Välillä onnistuu paremmin ja välillä ei, et mie yritän niinku saada poru-

koita mukaan itekin pohtimaan näitä asioita. Nytkin kun on niin kiire niin 

kyl sitä sillon sortuu hyvin paljon niihin vanhoihin kaavoihin… et ehkä sen 

opettelu vielä, et miten sen sais sillee, et se tulis aina ja jatkuvasti… ei 

tarvis aina niin miettiä sitä.” (H1E) 

” Ehkä sit vielä yhdessäkin enemmän vielä vois pohtia tätä valmentavaa 

otetta, et enemmän vois vielä käydä siinä esimiesryhmässäkin sitä kes-

kustelua, et jaettais tietoa ja hyviä kokemuksia ja miten sitä saatais vietyä 

siinä arjen kiireessäkin eteenpäin… sit täällä porukalla se kehittäminen 

ja sillee selkeemmin, et mitkä on ne mein tavotteet...” (H1E) 

 

Toimihenkilöt ymmärsivät hyvin haastatteluhetkellä vaikuttaneen resurssipulan ja 

siitä aiheutuvan kiireen aiheuttavan pitkälti kyseisen ajanhallinnan sekä läsnä-

olon puutteen ongelman esimiehille. Useat vastaajista kokivat, että esimiehen 

vähentynyt läsnäolo ja kiire etäännyttää esimiehen alaistensa todellisesta työar-

jesta, eikä esimies enää sen vuoksi ole aidosti tietoinen alaistensa työstä ja osaa 

antaa oikeanlaista ja oikealla hetkellä tukea alaisilleen. Toinen lähes kaikissa toi-

mihenkilöiden vastauksissa mainittu kehittämisen kohde on yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen sekä ryhmähengen vahvistaminen työyhteisössä, 
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joka oli usean haastateltavan mukaan jonkin verran vähentynyt organisaatiossa 

tapahtuneiden muutosten ja kiiretilanteiden lisääntymisen myötä. Yhteisöllisyy-

den tunne koettiin hyvin perinteiseksi olennaiseksi osaksi Kelan organisaatiokult-

tuuria mutta sen koettiin jonkin verran heikentyneen organisaatiossa tapahtunei-

den muutosten myötä. Haastateltavat toivoivat esimiehen mahdollistavan enem-

män yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja keskinäistä kommunikointia työssä ja siten 

osaltaan myös yhteisöllisyyden tunteen vahvistamista. 

 

Joissakin toimihenkilöiden vastauksissa tuli esiin kehitettävänä asiana myös esi-

miesten aito työyhteisöön kohdistuva kehittämishalukkuus sekä tavoitteiden aset-

taminen. Vastaajat ymmärsivät sen, että heidän lähiesimiestensä vaikutusmah-

dollisuudet työyhteisön asioiden kehittämiseen ja muuttamiseen ovat hyvin rajal-

liset, mutta he kuitenkin toivoivat, että toiminnan kehittäminen olisi työyhteisössä 

systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa ja että se kohdistuisi sellaisiin asioihin, 

joihin voidaan paikallisesti edes jotenkin vaikuttaa. Esimieheltä odotetaan toimi-

henkilöiden taholta myös jämäkkyyttä ja päämäärätietoisuutta viedä toimihenki-

löiltä tulevia kehitysehdotuksia aidosti eteenpäin.  

 

Suurin osa toimihenkilöistä haluaisi myös nykyistä selkeämmin asetetut ja perus-

tellut tavoitteet työlleen ja että saisi itse osallistua yhdessä esimiehen kanssa ta-

voitteidensa määrittämiseen nykyistä enemmän. Tämä lisäisi vastaajien mukaan 

toimihenkilöiden vaikutusmahdollisuutta omaan työhönsä liittyen ja siten auttaisi 

myös motivaation herättämisessä ja ylläpitämisessä. Tämä tavoitteiden selke-

ämpi ja aktiivisempi esiin nostaminen nousi esiin myös esimiesten vastauksissa. 

Lisäksi toimihenkilöiden vastauksissa korostui toiveena toimihenkilöiden parem-

mat vaikutusmahdollisuudet oman työyhteisönsä kehittämiseen myöskin siinä, 

että toimihenkilöille mahdollistettaisiin esimiehen toimesta yhteisiä ideariihiä, joi-

den avulla voitaisiin pyrkiä kehittämään työyhteisön toimintatapoja ja työympäris-

töä nykyistä paremmin annettujen rajojen sallimassa määrin.  
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”Se kiinnostus olis tärkeä sen meidän työympäristön ja -yhteisön kehittä-

miseen, me ymmärretään ettei isoihin linjoihin pystytä täällä paikallisesti 

vaikuttamaan mutta että kaikkea sellasia pieniä meidän työtä ja työoloja 

parantavia juttuja voitais kehittää…jos siihen olis vaan sitä yhteistä ai-

kaa….” (H4T) 

 

Kehitettäviä asioita toimihenkilöiden haastattelujen mukaan olivat myös henkilö-

kohtaisen palautteen saaminen tehdystä työstä. Vastausten mukaan esimiehelle 

on helppo antaa palautetta ja palautetta myös saa, mutta palaute on usein an-

nettu melko yleisellä tasolla koko tiimille ja henkilökohtaista palautetta saa aino-

astaan ajoittain kehityskeskusteluissa tai esimiehen suorittamien havainnointien 

jälkeen tapahtuvissa kahdenkeskisissä keskusteluissa. Osa haastatelluista toimi-

henkilöistä toivoi henkilökohtaisemman palautteen lisäksi myös tukea ja kannus-

tusta esimieheltä nykyistä enemmän. Esiin nousi joillakin vastaajilla toive saada 

esimieheltä enemmän positiivista huomiota ja motivoivaa palkitsemista hyvin teh-

dystä työstä ja erityisestä aktiivisuudesta työtehtävien hoidossa. Tässä asiassa 

nousi esiin kyseisillä toimihenkilöillä kritiikkiä siitä, että miten tällä hetkellä Ke-

lassa motivoidaan ja huomioidaan poikkeuksellisen hyvin tehty työ ja toimihenki-

lön erityisen aktiivinen asenne ja ote työhön. Osa vastaajista koki, että heidän 

tekemiään lisäpanostuksia työssä ei palkita ja huomioida tarpeeksi esimiehen ta-

holta ja että se vaikuttaa siten motivaatioon työsuoritukseen ja aktiivisuuteen liit-

tyen jatkossa. Tässä voidaan havaita valmentavan johtamisen yksilöllisyyden 

tarve sekä henkilöstön jäsenien tuntemus, joiden avulla esimies voi räätälöidä 

valmentamisen yksilön tarpeisiin sopivaksi. Esimiehen tulee toimihenkilöiden nä-

kökulmasta myöskin osoittaa aktiivisemmin arvostusta henkilöstönsä erityisen 

hyvistä työpanoksista ja huomioida niitä selkeämmin yksilön motivaatiotekijöistä 

käsin. 

 

Työyhteisön jäsenten tuntemisessa ja yksilöiden huomioimisessa olisi vielä joi-

denkin vastaajien mukaan kehitettävää, sillä osa vastaajista koki työyhteisön hil-

jaisempien persoonien helposti jäävän voimakkaampien persoonien varjoon esi-

miehen valmennuksen sekä huomion osalta. Siten kaikki työyhteisön jäsenet 

pääse yhtä hyvin kehittymään, sillä hiljaisemmatkin persoonat kaipaisivat yhtä 



75 

 

paljon esimiehen huomiota ja tukea kuin aktiivisemmin tarpeitaan ilmaisevat hen-

kilöt. Näin ollen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat valmentavassa johta-

misessa myös saatujen vastausten perusteella vielä kehitettäviä asioita. Valmen-

tavalla johtamisella on aineiston perusteella laajoja vaikutuksia henkilöstön työ-

tyytyväisyyteen, työssä jaksamiseen sekä motivaatioon ja sitä kautta kokonaisuu-

tena henkilön työsuoritukseen. 

 

” Tuntuu ettei sellasta yhteishenkee niinkään enää ole ja vieraannutaan 

aikalailla toisistaan täällä. Se vaikuttaa sit jo jaksamiseen ja työhyvinvoin-

tiinkin… niitä kauniita sanoja on hirveesti tuolla esimerkiks intranetissä 

mut ei ne sitten kuitenkaan täällä meidän arjessa niin hyvin toteudu…” 

(H6T) 

 

 

5.2 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen Kelassa 
 

Haastattelun toinen teemaosio käsitteli henkilöstön osaamista ja sen kehittä-

mistä. Esimiehiltä kysyttiin heidän näkemyksiään henkilöstönsä osaamiseen 

sekä sen kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä tällä hetkellä Kelassa. Esimiesten 

vastausten mukaan osaamisella ja sen kehittämisellä on Kelassa asiantuntijaor-

ganisaationa hyvin suuri merkitys.  

 

Osaamisen kehittäminen on haastateltujen esimiesten mukaan Kelassa nyt hyvin 

paljon henkilön omalla vastuulla ja jokaisen pitää itse aktiivisesti seurata tarjolla 

olevia koulutuksia ja pitää itse huolta omasta osaamisestaan esimiehen suoritta-

man seurannan ohessa. Esimies kyllä pyrkii kertomaan alaisilleen saatavilla ole-

vista ajankohtaisista koulutuksista mutta päävastuu on selvästi toimihenkilöllä it-

sellään. 

 

Jokaisen haastatellun toimihenkilön vastauksissa korostettiin osaamisen sekä 

sen kehittämisen olevan heille erityisen tärkeää. Osalle tutkittavista osaamisen 
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kehittäminen ankkuroitui selvästi työelämään ja työssä menestymiseen ja osalla 

haastatelluista osaamisen kehittämisellä oli selvästi laajempi merkitys henkilölle 

yksilönä ja se kattoi työtehtävien hoitamisen lisäksi laajemmin yksilön kokonais-

valtaisen kehittymisen ja sen myötä henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen. Tämä 

tutkimustulos täsmää hyvin Viitalan (2005) esittämään teoriaan, jonka mukaan kaikki or-

ganisaation osaaminen syntyy vain ihmisten kautta. On siten tärkeää ymmärtää osaami-

sen johtamisen perustuvan yksilön oppimiseen ja osaamiseen ja että jokainen yksilö ke-

hittää osaamistaan omista lähtökohdistaan, omien kokemustensa kautta, omassa sosi-

aalisessa ympäristössään. 

 

Haastatteluvastauksissa osaaminen määriteltiin rakentuvan henkilön elämänko-

kemuksesta, työhistoriasta ja asiaosaamisesta, koulutuksesta, työnantajaan liit-

tyvästä organisaatio-osaamisesta, elämäntilanteesta sisältäen perhetilanteen, 

arvoista, asenteesta ja sosiaalisista taidoista sisältäen vuorovaikutustaidot. Myös 

vapaa-ajan harrastusten sekä persoonallisten ominaisuuksien merkitys nousivat 

joissakin vastauksissa esille. Voimakkaimmin vastauksissa näistä tekijöistä ko-

rostuivat selvästi elämänkokemus, koulutus, työhistoria sekä sosiaaliset taidot. 

Tämä vastaa hyvin Kauhasen (2012) ja Viitalan (2006) esittämiä yksilön osaami-

sen ja ammatillisen osaamisen määritelmiä. Kauhanen (2012) määrittää yksilön 

osaamisen muodostuvan henkilökohtaisesta energiasta, motivaatiosta, ominai-

suuksista, tiedoista, taidoista, kokemuksesta, arvoista sekä asenteista ja verkos-

toista. Viitalan (2006) mukaan yksilön ammatillinen osaaminen muodostuu am-

matillisesta osaamisesta, organisaatio-osaamisesta, sosiaalisista taidoista, luo-

vuudesta sekä persoonallisista ominaisuuksista. 

 

5.2.1 Toimihenkilön osaaminen ja sen kehittäminen Kelan asiakaspalvelu-
työssä  
 

Haastateltavilta kysyttiin, että minkälainen osaaminen on tärkeää toimihenkilölle 

asiakaspalvelutyössä menestymisen kannalta. Esimiesten vastauksissa korostui 

Kelan asiakaspalvelutyön muutos asiaosaamisesta ja asiakaspalvelusta kohti ko-

konaisvaltaisempaa asiakkuuden hoitoa, ohjaamista sekä neuvontaa, mikä vaatii 

toimihenkilöltä erityisesti hyviä vuorovaikutustaitoja, kokonaisuuksien hallintaa 
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sekä ymmärtämistä, tiedonhakutaitoa, haastattelutaitoa ja entistä voimakkaam-

min myös oman ajankäytönhallintaa sekä priorisointikykyä. 

 

”Sekin on nyt vähän muuttunu, et se ei oo pelkkä se etuusosaaminen 

vaan myös oman ajankäytön suunnitteleminen, et esimiehen lisäksi myös 

toimihenkilön pitää suunnitella enemmän sitä ajankäyttöä työpäiväs-

sään...” (H2E) 

”Tärkeää on se kokonaisuuksien hahmottaminen tuossa asiakaspalve-

lussa. Sitten on se vuorovaikutusosaaminen äärimmäisen tärkeetä ja pi-

tää osata lukea asiakkaita aika paljon. Pitää osata myös kysyä oikeita 

kysymyksiä ja ohjata asiakasta. ” (H1E) 

 

Asiakaspalvelutyössä merkittävää osaamista haastateltujen toimihenkilöiden 

mukaan ovat substanssiosaaminen, sosiaaliset taidot, tiedonhakutaito, kokonai-

suuksien hallinta, paineensietokyky, tunneäly sekä tietotekninen välineosaami-

nen. Myös henkilön alaistaidot ja käyttäytyminen työyhteisössä nousi esiin toimi-

henkilöiden vastauksissa merkittävänä osaamisena. Tässä voidaan todeta, että 

toimihenkilöt arvostavat työyhteisön ilmapiiriä merkittävänä osana oman työnsä 

sujumisen osalta ja että työkavereilla on asiakaspalvelussa suuri merkitys. Esi-

miesten vastauksissa korostui eniten organisointitaidot ja ajankäytönhallinta mer-

kittäväksi koetun vuorovaikutusosaamisen rinnalla, mitä taas toimihenkilöiden 

vastauksissa ei esiintynyt. Tässä kohtaa voi havaita korostuvan henkilöstön itse-

ohjautuvuuden tarpeen ja vastuun lisääntymisen ja toimihenkilöillä taas voi olla 

vielä haastavaa hahmottaa kyseisten taitojen hallinnan tärkeyttä omassa työs-

sään. 

 

5.2.2Toimihenkilön osaamisen kehittämisen keinot Kelassa 
 

Esimiesten mukaan tällä hetkellä henkilöstön osaamista kehitetään Kelassa 

etuuksien osalta valtakunnallisin verkkokoulutuksin ja materiaalein. Koulutukset 

toteutetaan pääsääntöisesti sähköisten kanavien avulla virtuaalisesti verkossa. 
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Kelassa on käytössä oma verkko-opiskeluohjelma ja sähköisessä muodossa löy-

tyy paljon osaamisen kehittämiseen materiaalia Kelan intrasivuilta. Melko paljon 

koulutuksia järjestetään virtuaalisesti Skype-videopuhelujen sekä -koulutuspala-

verien kautta ja näin mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen niihin valtakun-

nallisesti paikkakunnasta riippumatta ja kaikki saavat koulutuksen siten saman 

sisältöisenä. Mentorointi ja työkiertoa on tällä hetkellä Kelassa käytössä osaami-

sen kehittämisessä ainoastaan uusiin työtehtäviin perehdytysten yhteydessä. 

Uudet toimihenkilöt käyvät läpi heille esimiehen laatiman vaiheittaisen perehdy-

tysohjelman, johon sisältyy verkkokoulutusten ja etuusopiskelun suorittamista it-

senäisesti sekä jonkin verran käytännön harjoittelua oikeissa työtilanteissa asia-

kaspalvelussa kokeneemman työntekijän opastuksella ennen itsenäisen asia-

kaspalvelutyöskentelyn aloittamista. 

 

Haastateltavilta toimihenkilöiltä kysyttiin haastattelussa, että miten he kehittävät 

osaamistaan tällä hetkellä. Vastauksista kävi ilmi, että tällä hetkellä he kehittävät 

osaamistaan pääasiassa työnsä ja työtilanteiden kautta substanssiosaamiseen 

liittyen sekä itsenäisesti opiskellen työhön liittyviä asioita yllä jo mainitussa verk-

koympäristössä. Yksi haastateltavista opiskelee työnsä ohessa tutkinto-opiskeli-

jana ylempää korkeakoulututkintoa ja pitää siten myös tutkintokouluttautumisen 

kautta huolta oman osaamisensa kehittämisestä. 

 

5.2.3 Toimihenkilön osaamisen kehittämisen edellytykset sekä haasteet 
 

Toimihenkilöiden vastauksissa korostuivat osaamisen kehittämisen edellytyksinä 

voimakkaasti aikaresurssin riittävyys, henkilön oma asenne sekä motivaatio ja 

jaksaminen. Osaamisen kehittämiselle pitää järjestää ja mahdollistaa tarpeeksi 

aikaa ja se osoittautui tässä tutkimuksessa kaikille haastateltaville toimihenkilöille 

isoimmaksi haasteeksi tällä hetkellä. Ajanpuute osaamisen kehittämisessä vai-

kuttaa haastateltavien mukaan työsuoritukseen sekä sitä kautta myös henkilön 

jaksamiseen työhön ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Henkilön oma motivaa-
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tio ja asenne osaamisen kehittämiseen nousivat hyvin olennaisiksi tekijöiksi kai-

killa vastaajilla. Lisäksi kaikissa vastauksissa nousi esiin myös esimiehen rooli 

mahdollistaa ja innostaa osaamisen kehittämiseen työyhteisössä.  

 

Toimihenkilöiden vastauksista kävi ilmi, että osaamisen kehittämisen kannalta 

olisi hyödyllistä päästä osallistumaan erilaisiin työtehtäviin Kelassa esimerkiksi 

työkierron tai tehtäväkierron avulla, jotta he saisivat laajennettua ammattiosaa-

mistaan sekä ymmärrystään käytännönläheisemmin kuin vain verkon kautta opis-

kelemalla. Tässä kohdassa korostuu erilaisten oppimistapojen merkitys usean 

vastaajan kohdalla. Toinen selkeästi esiin noussut toive osaamisen kehittämisen 

tapojen suhteen oli kaikilla haastatelluilla toimihenkilöillä työyhteisön yhteiset 

keskustelutilaisuudet ja palaverit osaamisen jakamisen mahdollistajina. Haasta-

teltavat haluaisivat nykyistä enemmän kehittää ja jakaa osaamistaan työyhteisön 

jäsenten kesken vuorovaikutteisesti itsenäisen verkko-opiskelun ohella. Käytän-

nön kokemusten ja tiedon jakaminen koettiin hyvin merkittäväksi nykyisen osaa-

misen kehittämisen kannalta asiakaspalvelutyössä ja siten tässä nousi osaami-

sen kehittämisen keinojen suhteen esiin selvästi kehitettävä asia toimihenkilöiden 

tarpeista lähtien.  

 

Tämä tutkimustulos viittaa vahvasti Virtasen ja Stenvallin (2010) esitykseen, 

jonka mukaan osaaminen kehittyy kriittisen ajattelun sekä ongelmanratkaisutai-

tojen rakentumisen myötä ja tämä oppimisprosessi edellyttää aidosti onnistuak-

seen säännöllistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Myös 

Ristimäki & Ristimäki (2010) esittävät, että valmentavan johtamisen kulttuurin 

saavuttamiseksi organisaatiossa korostetaan yhteistyön merkitystä ja tuodaan 

näkyväksi sitoutuminen sekä halukkuus yhteiseen tekemiseen. 

 

Haasteena tällä hetkellä kaikilla haastatelluilla toimihenkilöillä on osaamisen ke-

hittämisessä ollut ajanpuute työtehtävien muutosten myötä ruuhkautuneiden työ-

tilanteiden vuoksi. Tämä on vaikuttanut siihen, että asiakaspalvelussa työskente-
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levillä toimihenkilöillä ei ole ollut aikaa eikä voimavaroja juurikaan keskittyä osaa-

misensa kehittämiseen tällä hetkellä työnteon lisäksi. Haastateltavat kokivat, että 

henkilön osaamisen kehittäminen on tällä hetkellä hyvin paljon henkilön omalla 

vastuulla ja he kokivat oman jaksamisen ja ajanpuutteen suhteen tällä hetkellä 

melko voimakasta voimattomuuden tunnetta. Jokaisella haastatellulla toimihen-

kilöllä vastauksista käy ilmi, että heillä on motivaatiota ja toiveita oman osaami-

sensa kehittymisen suhteen, mutta heidän voimavaransa eivät siihen tällä het-

kellä riitä työnteon ohessa. Osaamisen kehittämisen edellytyksistä nousi tässä 

tutkimuksessa myös esiin kehitettäviä osa-alueita. Haastatteluaineistosta voi-

daan todeta, että toimihenkilöillä on motivaatiota kehittää osaamistaan ja se koe-

taan hyvin tärkeäksi, mutta resurssit ja esimiestyö eivät tällä hetkellä aidosti ja 

riittävästi tue osaamisen kehittämistä.  

 

5.2.4 Toimihenkilöiden osaamisen kehittämistarpeet ja niiden havaitsemi-
nen 
 

Tärkeimpinä motivaattoreina toimihenkilöillä osaamisen kehittämisessä ovat 

haastattelujen mukaan oman työn sekä tiimin työn sujuvuuden varmistaminen ja 

siten parempi työssäjaksaminen, asiakkaiden hyvä palvelu ja siitä saatava pa-

laute, osaamisen huomiointi ja palaute esimieheltä, palkitseminen, mahdollisuu-

det osaamisen kehittymisen myötä muihin työtehtäviin nykyisen työn ohella sekä 

joillakin vastaajilla myös tavoitteellinen urakehitys. Henkilöstön osaamisen kehit-

tämisessä korostuvat siten voimakkaasti asiakaslähtöisyys, henkilön omat työ-

hön ja uraan liittyvät tavoitteet sekä työyhteisön toimivuus tärkeinä motivaatto-

reina. 

 

Toimihenkilöiden vastauksissa osaamistarpeiden havaitsemisesta ja niiden kä-

sittelystä työpaikalla kävi ilmi, että osaamisen kehittämistä tuetaan esimiehen ta-

solta melko hyvin mutta pääasiassa osaamistarpeet tulevat ilmi vain toimihenki-

lön omasta aloitteesta käsin. Esimies havaitsee osaamistarpeita havainnoimalla 

ajoittain toimihenkilön työtilanteita asiakaspalvelussa ja antamalla toimihenkilön 
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toiminnasta tämän jälkeen palautetta. Lisäksi esimies seuraa tietojärjestelmistä 

alaistensa työtä koskevia tilastotietoja- ja kirjauksia.  

 

Myös vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa käydään yhdessä esimiehen 

kanssa henkilön osaamistarvetta läpi yhteisesti. Asiakaspalvelutilanteiden ha-

vainnointia sekä tietokantojen kautta tehtävää havainnointia ja seurantaa osa 

haastatelluista toimihenkilöistä piti liian suppeana osaamisen arviointimenetel-

mänä, sillä näissä menetelmissä ei huomioida asiakaspalvelutyön tiettyihin hen-

kilöihin ja tilanteeseen perustuvaa luonnetta ja siinä tarvittavaa osaamista aidosti 

asiakaslähtöisesti. Toimihenkilöt kokivat, että tässä asiakkaan arvomaailma ja 

hänen toimihenkilölle asettamat odotukset eivät kohtaa esimiehen ja työnantajan 

hänelle asettamia odotuksia ja arvoja.   

 

Yksi vastaajista mainitsi haastattelussa, että esimies mahdollistaa osaamisen ke-

hittämistä myös antamalla työtehtävätärppejä nykyisen työtehtävän ohessa ja 

valtuuttaa ja haastaa toimihenkilön siten ottamaan lisää vastuuta osaamisensa 

kehittämisen suhteen, mikä koettiin erittäin hyvänä ja työntekijää inspiroivana 

osaamisen kehittämisen keinona. Lisäksi vastauksista käy ilmi, että ajoittain 

myös kollegoilta sekä asiakkailta voi saada palautetta osaamisen kehittämistar-

peisiin liittyen. Muussa tapauksessa osaamisen kehittämistarpeiden esilletuonti 

on täysin toimihenkilön oman aktiivisuuden varassa. 

 

Haastatellut toimihenkilöt haluaisivat kehittää osaamistaan tällä hetkellä asiakas-

palvelutyössä onnistumisen kannalta erityisesti sosiaalityön substanssiosaami-

sen osalta, sillä Kelaan on siirtynyt vuoden alussa kokonaan uusi etuus, toimen-

tulotuki, joka edellyttää toimihenkilöltä saatujen vastausten perusteella selvästi 

enemmän sosiaalialan osaamista kuin aikaisempi asiakaspalvelutyö ja haasta-

telluista toimihenkilöistä kukaan ei omannut valmiiksi sosiaalialan koulutusta ja 

työkokemusta. Tässä toimihenkilöt kokivat, että he haluaisivat haastavien asia-

kaspalvelutilanteiden hallinnan ja asiakkaan elämäntilanteen hahmottamisen ja 
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ohjaamisen kannalta lisää koulutusta ja myös käytännön tilanteiden harjoittelua 

sosiaalialan osaajien kanssa.  

 

5.2.5 Esimiehen ja toimihenkilön roolit osaamisen kehittämisessä  
 

Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin, että miten he määrittelevät esimiehen ja toi-

mihenkilön roolit osaamisen kehittämisessä. Haastattelujen mukaan esimiehet 

määrittelivät lähiesimiehen tehtäviksi seurata saatavilla olevia koulutuksia, aika-

tauluttaa henkilöstölle koulutukset ja siten mahdollistaa henkilöstön osaamisen 

kehittäminen sekä valmentaa ja ohjata henkilöstöä kiinnittämään huomiota olen-

naisiin asioihin sekä oman ajankäytönhallintaan työssä. Esimieshaastatteluissa 

tuli esiin myös esimiehen rooli seurata henkilöstön osaamista ja sen kehittymistä 

säännöllisesti. Tämä tapahtuu tällä hetkellä Kelassa jo aiemmin mainitun mukaan 

havainnoimalla toimihenkilön työtä, seuraamalla tietojärjestelmistä henkilön työ-

suorituksia ja käymällä mahdollisuuksien mukaan toimihenkilön kanssa keskus-

teluja osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyen. Lisäksi toisilta henkilöstön jäse-

niltä sekä asiakkailta tuleva palaute henkilön osaamiseen liittyen on yksi tärkeä 

kanava osaamistarpeen havaitsemiseen. Esimiesten haastatteluvastausten mu-

kaan osaamisen kehittymisen seuraaminen voisi olla nykyistä aktiivisempaa ja 

tavoitteellisempaa myös kokeneempien työntekijöiden osalta, sillä tällä hetkellä 

osaamisen kehittymisen seuraaminen tapahtuu useimmin vain uusien työnteki-

jöiden kohdalla. Toimihenkilö voi myös itse tuoda osaamistarpeensa esille ja 

tässä esimiehet toivoivat toimihenkilöiltä enemmän aktiivisuutta tulevaisuudessa. 

 

Toimihenkilön rooli osaamisen kehittämisessä on esimiesten mukaan aktiivisesti 

itse kantaa vastuu oman osaamisensa kehittämisestä ja tuoda esiin osaamistar-

peitaan. Toimihenkilön tulee esimiesten vastausten mukaan myös kasvattaa luot-

tamusta omaan osaamiseensa ja uskaltaa heittäytyä rohkeasti epävarmuusalu-

eelle, sillä ilman sitä ei osaaminen voi kehittyä. Toimihenkilöltä edellytetään esi-

miesten vastausten mukaan ennen kaikkea omaa motivaatiota kehittyä ja lisätä 

osaamistaan.  
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Toimihenkilöiden haastatteluvastausten mukaan esimiestyöllä on selvä vaikutus 

henkilöstön osaamisen kehittämisessä työyhteisössä. Esimiehen roolina toimi-

henkilön osaamisen kehittämisessä on haastateltujen toimihenkilöiden mukaan 

mahdollistaa toimihenkilön kehittyminen organisoimalla ja järjestämällä toimihen-

kilölle siihen säännöllisesti aikaa ja priorisoimalla se myös työjärjestelyissä. Toi-

mihenkilön pitää vastausten mukaan itse kriittisesti arvioida osaamistaan ja huo-

lehtia aktiivisesti sen ylläpitämisestä. Toimihenkilön tulee suunnitella myös omaa 

ajankäyttöään tukemaan osaamisen kehittämistä tehokkaasti ja tavoitteellisesti. 

Haastatellut toimihenkilöt olivat vastauksissaan tietoisia resurssien asettamista 

rajoitteista tässä asiassa. Haastateltavat toimihenkilöt kokivat myös, että esimie-

hen tulee innostaa ja motivoida henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään osaa-

mistaan ottamalla se aktiivisesti esiin keskustelussa ja toimimalla itse kannusta-

vana esimerkkinä. Esimiehen olisi heidän mukaan myös tärkeää aktiivisesti seu-

rata henkilöstön osaamisen tasoa ja siihen liittyviä tarpeita ja osoittaa arvostusta 

toimihenkilön osaamista kohtaan. Näin ollen voidaan todeta, että molempien osa-

puolten näkemykset rooleista ovat melko yhteneväiset.  

 

Tämä tutkimustulos täsmää hyvin Kauhasen (2012) näkemykseen eri toimijoiden 

rooleista osaamisen kehittämisessä. Hänen mukaansa esimiesten roolina on ai-

kaisemman toimintatavan kyseenalaistamisen ja kehitysmahdollisuuksien raken-

tamisen lisäksi muodostaa osaamistavoitteet yksilöille sekä tiimeille. Työntekijän 

rooli on itse oppimisen lisäksi itseohjautuvuuden ja kärsivällisyyden luominen 

sekä rohkeus muuttaa aikaisempia käytäntöjä. Kollegoiden rooli sisältää koke-

musten ja tiedon jakamisen, erilaisten näkemysten hyväksymisen, yhteistyön 

sekä toisilta oppimisen. 

 
 

5.2.6 Osaamisen johtamisen kehittämiskohteet 
 

Tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä kysyttiin, että mitä heidän näkemyksensä 

mukaan henkilöstön osaamisen kehittämisen suhteen tulisi vielä Kelassa kehit-

tää. Saatujen vastausten mukaan esimiesten tulisi nykyistä aktiivisemmin kysyä 
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ja olla tietoinen henkilöstön osaamistarpeista ja siihen liittyvistä motivaatioteki-

jöistä. Henkilöstöltä itseltään voisi esimiesten mukaan tulla nykyistä aktiivisem-

min toiveita ja näkemyksiä tarvittavasta osaamisesta. Kelassa on nykyisin valta-

vasti saatavilla tietoa, jonka avulla osaamista voi kehittää mutta tieto sekä osaa-

minen on hyvin hajallaan organisaation tietokannoissa ja tarvittavaa tietoa on si-

ten haastavaa luokitella ja löytää relevanttia tietoa nopeasti. Osaamisen kehittä-

misen kannalta tiedon tulisi olla keskitetymmin, helpommin ja selkeämmin henki-

löstön saatavilla. Esimiehet näkivät tärkeänä kehittämisen kohteena osaamisen 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä myös osaamisen jakamiseen kannustavan 

kulttuurin, sillä henkilöstön jäsenillä on paljon sellaista osaamista, jota olisi hyö-

dyllistä jakaa myös muille työyhteisön jäsenille osaamisen kehittämisen kannalta 

ja tällä hetkellä tätä ei kovin aktiivisesti Kelassa toteuteta eikä mahdollisteta.  

 

Toimihenkilöiden haastatteluissa kehitettävinä asioina nousi voimakkaasti esiin 

esimiehen oma aktiivisuus ja halukkuus osallistua henkilöstön osaamisen kehit-

tämiseen luomalla osaamisen kehittämiselle aktiivisesti mahdollisuuksia arjessa 

ja olemalla aidosti läsnä sekä tietoinen alaistensa konkreettisesta työstä ja sen 

vaatimasta osaamisesta. Jokaisessa haastatteluvastauksessa korostui aikare-

surssin puute osaamisen kehittämiseen liittyen. Haastateltavat kokivat hyvin 

haasteelliseksi kiireisessä asiakaspalvelutyössä järjestää tarvittavaa aikaa osaa-

misensa kehittämiseen ja siihen osa haastateltavista kaipasi esimiehen ohjausta.  

 

Toimihenkilöt haluaisivat lisätä osaamistaan nykyistä enemmän ja säännöllisem-

min mahdollisimman monipuolisin oppimisen keinoin. Vastaajat kaipasivat enem-

män työyhteisön keskinäistä kommunikaatiota ja tiedon jakamista osaamisensa 

kehittämiseen. Esimieheltä toivottiin tässä asiassa mahdollistavaa ja aktiivista 

otetta osaamisen jakamisen ja tarvittavan aikaresurssien mahdollistamisen suh-

teen. Osaamisen kehittämistä tulisi vastausten mukaan aidosti arvostaa myös 

nykyistä enemmän kaikilla organisaatiotasoilla ja osoittaa se antamalla siihen 

enemmän resursseja. Tämä tutkimustulos vastaa hyvin Lancasterin (2014) viit-

taamaan Kraimer et al. (2011) tutkimustulokseen, jonka mukaan osaamisen ke-
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hittämisen tukeminen organisaatiossa edistää työntekijän kasvua, uramahdolli-

suuksia sekä osoittaa työntekijöille, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan orga-

nisaatiossa. 

”Johdossa mun mielestä ajatellaan, että se osaamisen kehittäminen ei 

oo näkyvää työtä ja siksi sille ei tarvi antaa sitä erillistä aikaa.. kun meillä 

on sitä taustatyötä aika paljon ton asiakaspalvelutyön lisäksi ja kun se ei 

näy missään konkreettisesti niin sitä ei sillee arvosteta….” (H9T) 

 

Osa haastatelluista toimihenkilöistä toivoi esimieheltä sekä organisaation taholta 

enemmän tukea, ymmärrystä ja aktiivisuutta henkilön työuran kehittämisen ja 

työssä etenemisen suhteen. Tässä nousi esiin osaamisen kehittämisen sekä laa-

jentamisen mahdollisuus organisaation sisällä esimerkiksi työkierron ja aktiivi-

semman urakehityksen mahdollistamisen avulla ja samalla luotaisiin paremmat 

mahdollisuudet henkilön ja hänen osaamispääomansa sitouttamiseen organisaa-

tioon työn mielekkyyden lisääntymisen myötä. Toimihenkilöiden vastauksissa tuli 

esiin tässä myös se, että he toivoivat esimieheltä alaisten persoonan ja heidän 

motivaatiotekijöidensä parempaa tuntemista ja siten osaamisen kehittämiseen 

liittyvää yksilöllisempää valmentamista ja huomioimista.  

 

Tämä tutkimustulos tukee hyvin selkeästi Lancasterin (2014) esittämää tutkimus-

tietoa siitä, että työntekijät, jotka kokevat saavansa organisaatiolta tukea vastaa-

vat siihen suoriutumalla paremmin kuin ne, jotka kokevat saaneensa heikommin 

tukea. Lisääntynyt suorituskyky käsittää Lancasterin viittaaman Eisenberger et 

al. (1990) tutkimuksen mukaan vahvemman yhteyden, uskollisuuden, työtehtä-

viin liittyvän vastuun tunnollisen kantamisen sekä innovoinnin organisaation 

eduksi. Vaikka lisääntynyt osaamiseen liittyen on havaittu, että työntekijät pysy-

vät yleensä sitoutuneena työnantajaan, jolta kokevat saaneensa luottamusta ja 

investointeja (Camps &Rodriguez,2011; Maurer&Lippstreu,2008). (Lancas-

ter,2014) 
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”Työuralla kehittymistä täällä voisi tukea kyl enemmän. Mie toivoisin, että 

se ymmärrettäisiin ja siinä autettaisiin mahdollisuuksien mukaan… miul-

lakin on on kuitenkin motivaatioo, osaamista ja asennetta ja miulla on 

kovat odotukset oman kehittymisen suhteen myös työnantajalta.” (H7T) 

 

Haastatteluvastauksista nousi esiin myös se jo aiemminkin mainittu asia, että ny-

kytilanteessa toimihenkilöt kokivat organisaatiossa arvostettavan vain asiaosaa-

mista ja siihen liittyviä taitoja mutta tämän lisäksi tulisi huomioida enemmän myös 

henkilön alaistaitoja sekä toimimista ja käyttäytymistä työyhteisössä ja sen hy-

väksi. Tässä korostui jälleen haastateltavien toimihenkilöiden voimakas näkemys 

yhteisöllisyyden tunteen merkityksestä omassa työyhteisössään sekä myös työ-

yhteisön toimivuuden ja keskinäisten suhteiden laadun vaikutus työn mielekkyy-

teen ja henkilön omaan sekä kollegoiden kehittymiseen työssä.  

 

”Pitäis kattoo sitä osaamista täällä enemmän kokonaisuutena, ettei vaan 

se tiukka asiaosaaminen tos työssä oo tärkeetä, vaan myös se, et miten 

sä toimit ja käyttäydyt siinä työyhteisössä, et kehittää sen hyvän asen-

teensa ja käytöksensä avulla sitä työyhteisöä ja saa sit sillee muistakin 

ne parhaat puolet esiin...” (H7T) 

 

Osaamisen kehittämisen suhteen yhdessä toimihenkilöhaastattelussa nousi esiin 

toive nykyistä avoimemmasta tiedon jakamisesta koskien organisaatiossa me-

neillä olevia kehityshankkeita ja viranomaisten verkostoyhteistyötä. Haastatel-

tava koki nykyisen kokonaisvaltaiseen palveluun ja asiakkaan ohjaamiseen pe-

rustuvan työnkuvansa vuoksi oleelliseksi saada laajempaa osaamista ja ymmär-

rystä organisaation ja yhteistyökumppaneiden välisestä toiminnasta. Tämä mah-

dollistaisi hänen mukaansa asiakaspalvelussa laajemman osaamisen ja ymmär-

ryksen ja siten myös asiakkaan paremman sekä kokonaisvaltaisemman palvelun.  
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Tämä tutkimustulos on yhteneväinen Donate & Sancez de Pablon (2015) esittä-

mään teoriaan, jonka mukaan johtajat voivat luoda sellaiset olosuhteet, jotka sal-

livat työntekijöiden harjoittaa ja herättää omia osaamisen käsittelytaitojaan edis-

tääkseen omia yksilöllisiä osaamisresurssejaan tai hankkiakseen helpomman 

pääsyn relevanttiin tietoon. 

 

”Kyllä me haluttais osata ja ymmärtää tähän meidän työhön liittyviä asi-

oita sillee laajemminkin,.. pitäis enemmän sellasta yleistä tietoa jakaa 

avoimesti, kun jos sä osaat ja tiedät asioista enemmän niin sä hallitset 

sen kokonaisuuden tossa asiakaspalvelussakin paremmin.” (H4T) 

 

5.2.7 Valmentavan johtamisen rooli henkilöstön osaamisen kehittämi-
sessä 
 

Esimiesten haastattelujen mukaan valmentavan johtamistavan avulla on tarkoi-

tus ennen kaikkea mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen, kannustaa, 

oivalluttaa sekä motivoida henkilöstöä kehittymään työssään ja luoda sille par-

haat mahdolliset puitteet sekä ilmapiiri työyhteisössä.  

 

Haastattelujen toimihenkilöiden mukaan valmentavalla johtamisella on todella 

suuri merkitys henkilön osaamisen kehittämisessä ja henkilöstö kokee valmenta-

van johtamisen olevan enemmän antava ja tuloksekas tapa johtaa työyhteisöä 

sekä sen osaamista kokonaisvaltaisesti kuin perinteinen autoritäärinen johtamis-

tapa. Valmentavaa otetta käyttävä esimies arvostaa henkilöstönsä osaamista ja 

ymmärtää sen tärkeänä ylläpidettävänä pääomana työyhteisön toiminnan kan-

nalta, mahdollistaa työyhteisön jäsenten osaamisen kehittämisen sekä organi-

saation, että henkilöstön lähtökohdista käsin luomalla sille mahdollisuuksiensa 

mukaan parhaat puitteet sekä ennen kaikkea kannustaa ja motivoi henkilöstöä 

kehittymään ja toimii myös itse innostavana esimerkkinä. Esimiehen tulee haas-

tateltavien toimihenkilöiden mukaan olla jämäkkä suunnan näyttäjä ja asettaa 

selkeät tavoitteet sekä raamit työyhteisönsä toiminnalle. Valmentavan osaamisen 

kehittämisen saavuttamiseksi esimiehen tulee olla aidosti läsnä ja tavoitettavissa 
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ja lisäksi hänellä tulee olla aito kiinnostus valmentaa alaisiaan sekä työyhteisön 

toimintaa kehittävällä otteella. Näin ollen voidaan havaita valmentavan johtami-

sen olevan lähes synonyymi tehokkaalle ja tuloksekkaalle osaamisen kehittämi-

selle organisaatiossa. 

 

Tämä tutkimustulos valmentavan johtamisen roolista osaamisen kehittämisessä 

vahvistaa Ellinger et al. (1999) tutkimusta, jossa esitetään esimiehen valmenta-

juuden ulottuvuuksiksi sekä tehtäväalueiksi voimaannuttamisen sekä mahdollis-

tamisen. Voimaannuttajan roolissa esimies tukee alaisiaan kriittiseen ajatteluun 

ja osaamisen omaehtoiseen kehittämiseen sekä vastuun ottamiseen omasta toi-

minnastaan, eli esimies siirtää tässä vastuuta alaiselleen. Mahdollistajan roolissa 

esimies osallistaa alaisensa toimintaa kehittävään ajatteluun, ajattelutapojen laa-

jentamiseen ja antaa osaamisen kehittämistä tukevaa palautetta sekä ohjausta 

osaamisen kehittämiseen. Lisäksi myös Ristikangas & Ristikangas (2010) näke-

mys siitä, että motivoituneiden osaajien pysyminen organisaatiossa on hyvin riip-

puvaista johtamisesta ja yleensä henkilöstö arvostaa paljon jatkuvaa kasvu- ja 

kehitysmahdollisuuksia ja että siinä korostuu kuuntelun, keskustelun ja arvosta-

van palautteen merkitys esimiestasolta, vastaa hyvin tämän tutkimuksen tuloksia 

valmentavan johtamistavan vaikutuksista osaamisen kehittämiseen. 

 

”Kyllä siinä on se, että esimies kun on helposti lähestyttävä ja läsnä niin 

tuntuu, et hän hän on oikeesti kiinnostunut ja mukana täs meidän tii-

missä…et me tehdään tätä hommaa oikeesti täällä yhdessä...” (H5T) 

 

”…kun se valmentaminen oikeesti toteutuu, niin sillon siitä hyötyy osaa-

misen kannalta ne molemmat osapuolet ja sen myötä koko työyhteisö, 

kun herätetään se motivaatio ja luodaan merkitys…Silloin se oivallus oi-

keasti tapahtuu, et minkä takia pitää sitä toimintaa ja osaamista kehit-

tää...” (H9T) 
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5.3 Tutkimustulosten yhteenveto 
 

Valmentava johtaminen 

Haastatteluissa saatujen vastausten perusteella havaittiin valmentavan johtami-

sen osittain toteutuvan tutkittavissa Kelan organisaation yksiköissä. Toimihenki-

löillä ja esimiehillä oli melko samoja näkemyksiä valmentavan johtamisen tavoit-

teesta sekä toteutumisestä haastatteluajankohtana työyhteisössään. Sekä esi-

miehet että alaiset mielsivät valmentavan johtamistavan olevan laaja-alaista 

työntekijöitä arvostavaa ja heidän kehittämiseensä pyrkivää jatkuvaa toimintaa, 

jonka on tarkoitus keskinäisen vuorovaikutuksen sekä palautteen antamisen, esi-

miehen kannustuksen ja tuen avulla saada osaksi työyhteisön arkipäiväistä toi-

mintaa.   

 

Haastateltujen esimiesten mukaan valmentava johtaminen koettiin pääosin hy-

väksi johtamistavaksi ja esimiehillä oli omaa motivaatiota ja kiinnostusta hyödyn-

tää sitä osana omaa esimiestyötään sekä kehittyä valmentavan otteen hallitse-

misessa. Esimiehet olivat myös itse melko tietoisia omista valmentavaan johta-

miseen liittyvistä haasteistaan. Myös haastatellut toimihenkilöt kokivat valmenta-

van johtamistavan osittain näkyvän oman lähiesimiehensä toiminnassa ja että 

esimiehellä on aitoa kiinnostusta toteuttaa sitä omassa työssään. 

 

Valmentavan johtamisen toteutumisesta tällä hetkellä työyhteisössä esimiehet ja 

toimihenkilöt olivat myös samoilla linjoilla. Valmentavaa otetta hyödynnetään tällä 

hetkellä eniten tutkituissa yksiköissä kahdenkeskisessä kanssakäymisessä toi-

mihenkilön ja esimiehen välillä, mutta ryhmätilanteissa se jää helposti vielä puut-

tumaan. Toimihenkilöt kokivat, että valmentava johtaminen toteutuu tällä hetkellä 

parhaiten siinä, että esimies on helposti lähestyttävä, kannustaa alaisiaan itseoh-

jautuvampaan toimintaan työpaikalla, antaa vastuuta sekä osaa kuunnella ja an-

taa sekä vastaanottaa palautetta. Kehittämiskohteita valmentavan johtamisen to-

teutumisen kannalta oli molempien osapuolten mukaan esimiehen läsnäolossa 

työpaikalla sekä ajankäytön suhteen. Toimihenkilöiden vastauksissa esiin nousi 

näiden seikkojen lisäksi myös esimiehen vieraantuminen alaistensa työstä, mikä 
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aiheuttaa sen, että esimies ei välttämättä kehitä työyhteisönsä toimintaa kovin 

aktiivisesti ja konkreettisesti. 

 

Valmentava johtaminen oli haastateltujen mukaan jonkin verran muuttanut työyh-

teisön toimintatapoja. Esimiehet kokivat uuden johtamistavan osittain helpotta-

neen omaa esimiestyötään ja kannustavan toimihenkilöitä hyödyntämän enem-

män omaa osaamistaan sekä lisäämään vastuuta omasta työstään. Lisäksi esi-

miehet kokivat sen lisänneen keskinäistä vuorovaikutusta työyhteisössä ja vai-

kuttaneen sen myötä laajemmin myös työilmapiiriin. Toimihenkilöiden mukaan 

valmentava johtamistapa on tuonut mukanaan lisääntyneen vastuun omasta 

sekä tiimin työstä ja sen myötä toimihenkilöt kokivat olevansa entistä itseohjau-

tuvampia työssään. Lisäksi se on tuonut mukanaan kehitystarpeiden aktiivisen 

esille nostamisen mutta myös joidenkin haastateltujen mielestä esimiehen etään-

tymisen ja yhteisöllisyyden vähenemisen työyhteisössä. Tässä oli havaittavissa 

selvä ristiriita eri osapuolten näkemysten välillä. Toimihenkilöt kokivat yhteistyön 

rajoittuvan tällä hetkellä välttämättömien ja akuuttien työasioiden hoitamiseen 

asiakaspalvelutilanteissa ja siten se ei heidän mielestään aidosti kehitä työilma-

piiriä ja lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä oikeista lähtökohdista käsin, kun taas 

esimiehet näkivät asian laajemmalla tasolla työilmapiiriä ja yhteistyötä paranta-

neena asiana. Vastauksissa korostui selvästi myös esimiehen tuen ja läsnäolon 

tarve erityisesti kiireisessä ja stressaavassa muutostilanteessa, joita toimihenkilöt 

ovat kohdanneet nykyisessä asiakaspalvelutyössään.  

 

Valmentavan johtamisen onnistumiseen vaikuttavat asiat olivat hyvin samat sekä 

esimiesten että toimihenkilöiden vastauksissa. Näitä ovat esimiehen läsnäolo, 

riittävä aika, avoin vuorovaikutus ja keskusteluyhteys, molemminpuolinen luotta-

mus, työn luonteen ja työn sisällön tunteminen, osapuolten motivaatio sekä yksi-

löiden tunteminen. Valmentavassa johtamisessa haastateltavien esimiesten mu-

kaan esimiehen tulee hallita hyvät vuorovaikutustaidot, toisen asemaan asettu-

misen ja empatian, erilaisuuden ymmärtämisen, innostamisen, motivoinnin, yksi-

löllisyyden huomioimisen, kuuntelutaidon ja ihmisenlukutaidon. Esimiehen tulee 

olla myös helposti lähestyttävä, läsnä oleva, sovittaa valmentava rooli omaan 
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persoonaansa, kommunikoida oikein ja tuntea omat alaisensa. Toimihenkilöiden 

mukaan yllä mainittujen asioiden lisäksi esimiehellä tulee olla aitoa kehittävää 

otetta, luoda ryhmähenkeä ja toimia oman esimerkkinsä kautta oikeudenmukai-

sesti ja ennustettavasti. Toimihenkilöltä edellytetään molempien osapuolten mu-

kaan kehityshenkisyyttä, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, avoimuutta, kiinnos-

tusta omiin työtehtäviinsä, vastaanottavaisuutta, oikeanlaista asennetta sekä 

luottamusta.  

 

Valmentavassa johtamisessa kehitettävät asiat olivat molemmilla osapuolilla 

melko samat, sillä sekä esimiehet että toimihenkilöt määrittivät tärkeiksi asioiksi 

riittävän ajan, esimiehen läsnäolon sekä tavoitteiden tarkemman asettamisen 

sekä niiden perustelemisen. Toimihenkilöiden vastauksissa nousi näiden lisäksi 

myös työyhteisön ja työympäristön aktiivisempi ja jämäkämpi kehittäminen, toi-

mihenkilöiden vaikutusmahdollisuuksien huomioiminen tavoitteiden asettami-

sessa, henkilökohtaisemman palautteen sekä tuen saaminen ja motivointi, hen-

kilöstön jäsenten parempi tunteminen ja erityisen tärkeänä asiana yhteishengen 

sekä yhteisöllisyyden parantaminen ja sen parempi mahdollistaminen. 

 

Osaaminen ja osaamisen kehittäminen 

Osaamisella ja osaamisen kehittämisellä oli kaikkien haastateltujen mukaan hy-

vin tärkeä merkitys Kelassa asiantuntijaroolissa työskenteleville toimihenkilöille. 

Henkilön osaaminen rakentuu haastateltujen toimihenkilöiden mukaan elämän-

kokemuksesta, työkokemuksesta, koulutuksesta, sosiaalisista taidoista, persoo-

nallisista ominaisuuksista, elämäntilanteesta sekä asenteista ja arvoista. Kelan 

asiakaspalvelutyössä merkittävää osaamista on haastateltujen esimiesten mu-

kaan kokonaisuuksien hallinta, vuorovaikutustaidot, tietotekniset taidot, taito oh-

jata ja haastatella, tiedonhakutaito sekä priorisointi- ja organisointikyky. Toimi-

henkilöiden mukaan tärkeää osaamista heidän työssään on yllä mainittujen li-

säksi asiaosaaminen, paineensietokyky sekä tunneäly. Toimihenkilöiden vas-

tauksissa ei esiintynyt ajankäytönhallintaa ja priorisointitaitoa, mitä esimiehet 

taas korostivat. Toimihenkilöt arvostavat omassa työssään myös substanssi-

osaamista, paineensietokykyä ja tunneälyä, joilla koettiin olevan selvä yhteys 
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asiakaspalvelussa menestymisen kannalta. Lisäksi kahden haastateltavan toimi-

henkilön vastauksissa nousi esiin myös henkilön työpaikkakäyttäytyminen ja 

alaistaidot merkittäväksi osaamiseksi.  

 

Osaamista kehitetään tällä hetkellä Kelassa haastateltujen henkilöiden mukaan 

pääsääntöisesti henkilön itsenäisesti suorittamana verkko-opiskeluna työn 

ohessa sekä työtehtävien kautta tulevana oppimisena käytännön tilanteissa. Yksi 

haastateltavista opiskelee lisäksi työn ohessa tutkinto-opiskelijana ja kehittää si-

ten osaamistaan myös omaehtoisen kouluttautumisen kautta. Uudet työntekijät 

käyvät läpi perehdytysohjelman, johon kuuluu itseopiskelua sekä hieman työnoh-

jausta ja mentorointia kokeneemman toimihenkilön tuella. Lisäksi ajoittain voi olla 

mahdollisuus laajentaa osaamistaan työkierron kautta, jolloin pääsee tutustu-

maan toisiin työtehtäviin, mutta yhtenäinen toimintatapa työkierto ja mentorointi 

ei ole Kelassa. Toimihenkilöt haluaisivat kehittää osaamistaan nykyistä enem-

män ja monipuolisemmin eri osaamisen kehittämiskeinoja hyödyntäen. Erityisesti 

osaamisen jakamisen ja kehittämisen kannalta toimihenkilöt kokivat kaipaavansa 

itsenäisen verkko-opiskelun oheen enemmän vuorovaikutteista osaamisen kehit-

tämistä, kuten yhteisiä koulutuspalavereja- ja keskusteluja, työyhteisön ideariihi-

toimintaa sekä enemmän mahdollisuuksia päästä osallistumaan työkiertoon. 

Vuorovaikutteinen osaamisen kehittäminen motivoisi haastateltavien mukaan 

laajentamaan osaamistaan enemmän ja toisi lisää mielekkyyttä työn sisältöön. 

 

Osaamisen kehittämisen edellytyksinä aineiston mukaan olivat aikaresurssin riit-

tävyys, henkilön oma asenne, motivaatio ja jaksaminen sekä esimiehen tuki. 

Haasteena osaamisen kehittämisessä esiin nousi ajanpuute sekä jaksaminen. 

Asiakaspalvelussa työskentelevillä toimihenkilöillä on vastausten mukaan moti-

vaatiota kehittää osaamistaan ja tärkeimpinä motivaation lähteinä he pitävät työn 

sujumista, työssäjaksamista, ammatillista kehittymistä ja selkeää urakehitystä, 

asiakaspalautetta ja esimieheltä saatavaa palautetta, huomiointia sekä palkitse-

mista. Haastateltavat kokivat, että esimiehen tulisi tuen, kannustamisen ja orga-

nisoinnin avulla huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja mahdollistaa osaamisen 

jatkuva kehittäminen. 
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Osaamistarpeita havaitaan tällä hetkellä Kelassa pääsääntöisesti henkilön oman 

aktiivisuuden ja keskustelunavauksen kautta, mutta myös esimies seuraa osaa-

misen kehittämisen tarpeita havainnoimalla asiakaspalvelutilanteita sekä tietojär-

jestelmissä saatavilla olevaa informaatiota ja lisäksi vuosittain kehityskeskuste-

luissa osaamistarpeita käydään yhdessä esimiehen ja toimihenkilön välillä läpi. 

Osaamistarpeita voi tulla esiin myös toisten työntekijöiden ja asiakkailta saatujen 

palautteiden kautta. Toimihenkilöiden mukaan tärkeimpänä osaamisen kehittä-

misen kohteena he näkevät tällä hetkellä asiakaspalvelutyössä sosiaalityön ja 

asiakkaan ohjaamistaitojen hallinnan haastavissa asiakaspalvelutilanteissa. 

Tässä toimihenkilöt toivoivat sosiaalityöhön liittyvää koulutusta ja tiiviimpää yh-

teistyötä sosiaalitoimen ammattilaisten kanssa oman osaamisensa kehittä-

miseksi. 

 

Esimiehen roolina on osaamisen kehittämisessä haastateltujen esimiesten mu-

kaan seurata saatavilla olevia koulutuksia, aikatauluttaa henkilöstölle koulutukset 

ja siten mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä valmentaa ja oh-

jata henkilöstöä kiinnittämään huomiota olennaisiin ja ajankohtaisiin osaamisen 

kehittämiseen liittyvin asioihin. Esimiehen tulee myös seurata henkilöstön osaa-

mista ja sen kehittymistä säännöllisesti. Toimihenkilöiden mukaan esimiehen tu-

lee mahdollistaa toimihenkilön kehittyminen organisoimalla ja järjestämällä toimi-

henkilölle siihen säännöllisesti aikaa ja priorisoimalla se myös työjärjestelyissä, 

mutta myös toimihenkilön tulee itse kantaa oma vastuunsa ajankäytöstään. Toi-

mihenkilön pitää vastausten mukaan itse kriittisesti arvioida osaamistaan ja huo-

lehtia aktiivisesti sen ylläpitämisestä. Toimihenkilöiden vastauksissa esimiehen 

roolissa korostui lisäksi rooli aktiivisesti ottaa osaaminen keskusteluun, motivoida 

ja kannustaa myös oman esimerkkinsä kautta henkilöstöä kehittämään osaamis-

taan ja osoittaa arvostusta alaistensa osaamiselle. 

 

Kehitettäviä asioita osaamisen johtamisessa ovat haastattelujen mukaan ajan 

järjestäminen ja osaamisen kehittämisen arvostus, osaamisen kehittämisen mo-

nipuoliset menetelmät sekä osaamisen priorisointi kaikilla organisaatiotasoilla. 



94 

 

Esimiesten tulisi toimihenkilöiden mukaan nykyistä aktiivisemmin kysyä ja olla 

tietoinen henkilöstön yksilöllisistä osaamistarpeista ja niihin liittyvistä motivaa-

tiotekijöistä. Työyhteisössä tulisi luoda paremmat fasiliteetit osaamisen jakami-

seen keskinäisen vuorovaikutuksen avulla ja mahdollistaa osaamisen kehittämi-

nen nykyistä monipuolisimmin keinoin ja nykyistä säännöllisemmin. Osaamisen 

kehittämistä tulisi arvostaa haastateltujen toimihenkilöiden mukaan näkyvän 

asiakaspalvelutyön lisäksi ja siten kannustaa ja mahdollistaa se nykyistä parem-

min resurssien osalta. Kehitettävä asia osaamisen johtamisen kannalta oli haas-

tateltujen mukaan myös ajankohtaisen tiedon avoimempi viestiminen kaikille or-

ganisaatiotasoille. Joidenkin haastateltavien mukaan myös urakehityksen ja am-

matillisen kehittymisen aktiivinen tukeminen ja mahdollistaminen uusien työteh-

tävien kautta organisaation sisällä tulisi ottaa huomioon henkilöstön osaamisen 

johtamisessa ja siten osaavien työntekijöiden sitouttamisessa organisaatioon. 

 

Valmentavalla johtamisella on haastateltujen mukaan selkeä ja tärkeä rooli osaa-

misen ja toiminnan kehittämisessä ja se on osaamisen kehittämisen suhteen sel-

keästi parempi johtamistapa kuin autoritäärinen ja etäinen johtaminen. Haasta-

teltavien mukaan sen avulla mahdollistetaan aidommin henkilöstön osaamisen 

tuloksekkaampi kehittäminen kuin perinteisessä autoritäärisessä ja etäisessä 

johtamistavassa; kannustetaan, motivoidaan ja luodaan yksilön kehittymiselle 

parhaat puitteet sekä ilmapiiri. Toimihenkilöt kokivat valmentavan esimiehen ai-

dosti arvostavan henkilöstön osaamista ja ymmärtävän siten osaamisen kehittä-

misen merkityksen henkilöstön jäsenille yksilöllisesti ja hyödyn myös työyhteisön 

ja organisaation kehittymiselle. Valmentava esimies pitää lisäksi esimerkillisesti 

itsekin huolen omasta osaamisestaan ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Näin ol-

len osaamisen kehittäminen on hyvin olennaisena ja luonnollisena osana henki-

löstön kehittämiseen tähtäävässä valmentavassa johtamistavassa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten tehty tutkimus onnistui vastaamaan siihen 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja peilataan tutkimuksen tuloksia aikaisempaan 

tutkimuskirjallisuuteen. 

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä ja analysoida valmenta-

van johtamistavan nykyistä tilannetta Kelan asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä 

heidän lähiesimiehiensä näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään lä-

hiesimiehen hyödyntämän valmentavan johtamistavan vaikutuksia ja edellytyksiä 

asiakaspalvelussa työskentelevien toimihenkilöiden työhön. Tutkimuksessa oli 

tavoitteena myös selvittää, minkälaista osaamista toimihenkilöillä on sekä miten 

sitä kehitetään ja miten valmentava esimiestyö vaikuttaa toimihenkilöiden osaa-

misen kehittämiseen. 

Päätutkimuskysymys tässä pro gradu -tutkielmassa on: 

Miten valmentavalla johtamisella edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä 

Kelassa?  

Alatutkimuskysymyksiksi päätutkimuskysymystä tukemaan valikoituivat seuraa-

vat kysymykset: 

Miten valmentavaa johtamista hyödynnetään Kelan esimiestyössä? 

Minkälainen osaaminen on Kelassa merkityksellistä ja miten sitä voidaan kehit-

tää? 

 

6.1 Valmentavan johtamisen hyödyntäminen Kelassa 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, minkälaista 

valmentava johtaminen on Kelan esimiestyössä. Grant (2003) määrittää valmen-

tavan johtamisen systemaattiseksi ja yhteistyöhön pohjautuvaksi vuorovaikut-

teiseksi prosessiksi, jossa valmentaja mahdollistaa yksilön kasvun, itseohjautu-
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van osaamisen sekä työsuorituksen kehittämisen. Esimies on helposti lähestyt-

tävä, kannustaa henkilöstöä itseohjautuvuuteen toiminnassaan, kuuntelee ja an-

taa vastuuta sekä antaa palautetta. Valmentavan esimiestyön onnistumisen edel-

lytyksenä on esimiehen läsnäolo, keskinäinen luottamus ja avoimuus, tavoittei-

den selkeä asettaminen, työntekijän vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä, 

kohdistetun ja henkilökohtaisen palautteen säännöllinen antaminen, tunnustuk-

sen saaminen, motivointi ja kannustaminen kehittymiseen ja lisäksi osapuolten 

aito kehityshenkisyys, kuuntelu, kommunikointi sekä tukeminen. Tämä tutkimus-

tulos vastaa Ristikangas & Ristikangas (2010) esittämää valmentajan roolia, jo-

hon määritellään kuuluvaksi alaisten oivalluttaminen kehittämään itseään omien 

vahvuuksien mukaan. Lisäksi valmentavassa roolissa toimiva esimies kuuntelee, 

kyselee, on läsnä ja aidosti kiinnostunut alaisistaan. 

 

Gregory & Levy (2010) mukaan valmentavan suhteen viisi kriittistä elementtiä 

ovat suhteen erottuvuus, aitous, kommunikointi, miellyttävyys sekä kehityksen 

mahdollistaminen. Nämä osatekijät osoittautuivat hyvin merkittäviksi myös tämän 

tutkimuksen osalta, sillä esiin nousseita tärkeitä tekijöitä ovat esimiehen ja alai-

sen välisen suhteen räätälöinti, yksilöllisyyden huomiointi, osapuolten avoimuus 

ja rehellisyys valmentamisessa, esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksen ja kes-

kustelun säännöllisyys, keskinäinen luottamus, esimiehen läsnäolo, suhteen 

miellyttävyys ja motivaatio valmentamiseen. Myös suhteen luoma aito mahdolli-

suus työntekijälle saavuttaa hänen lähtökohdistaan ja tarpeistaan lähtevää osaa-

mista ja kehitystä osoittautui tärkeäksi tekijäksi valmentavassa esimiestyössä.  

 

Ristikangas & Ristikangas (2010) esittämiä valmentavan johtamiskulttuurin edel-

lytyksiä, joita ovat toimintatavat, vuorovaikutussuhteiden syventäminen ja osaa-

misen kehittäminen. Näiden saavuttamiseksi edellytetään organisaatiossa koros-

tettavan yhteistyön merkitystä ja vuorovaikutussuhteiden syventäminen vaatii 

kollegojen kesken tapahtuvaa keskustelua ja sparrausta. Tässä tutkimuksessa 

saadut tulokset tukevat tätä näkemystä erittäin voimakkaasti, sillä yhteisöllisyy-

den ja ryhmähengen sekä yhteistyön kehittämisen ja ylläpitämisen merkitys ko-

ettiin erittäin merkittäväksi valmentavan johtamisen osa-alueeksi. 
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Valmentava johtaminen on tutkittavassa organisaatiossa vielä verrattain uusi asia 

ja esimiehiä on alettu kouluttamaan valmentavaan johtamistapaan vuodesta 

2015 alkaen, joten Grant (2010) esittämä näkemys siitä, että valmentamisen 

saattaminen päivittäiseksi rutiiniksi vie aikaa ja siihen tarvitaan tukea organisaa-

tion tasolta, on syytä huomioida myös tässä tutkittavassa organisaatiossa. 

 

Esimiehen valmentajuuden ulottuvuuksiksi sekä tehtäväalueiksi Ellinger et al., 

(1999) esittävät voimaannuttamisen sekä mahdollistamisen. Voimaannuttajan 

roolissa esimies tukee alaisiaan kriittiseen ajatteluun ja osaamisen omaehtoiseen 

kehittämiseen sekä vastuun ottamiseen omasta toiminnastaan, eli esimies siirtää 

tässä vastuuta alaiselleen. Mahdollistajan roolissa esimies osallistaa alaisensa 

toimintaa kehittävään ajatteluun, ajattelutapojen laajentamiseen ja antaa osaa-

misen kehittämistä tukevaa palautetta sekä ohjausta osaamisen kehittämiseen. 

Tämä voidaan osoittaa todeksi myös tämän tutkimuksen osalta, sillä aineiston 

perusteella valmentava johtaminen toteutui tutkimushetkellä Kelan asiakaspalve-

lutyössä siinä, että esimies kannustaa alaisiaan itseohjautuvuuteen ongelman-

ratkaisussa ja vastuun ottamiseen omasta toiminnastaan ja mahdollistaa alaisten 

ajattelutapojen laajentamisen ja osallistaa toimintaa kehittävään itsenäiseen ajat-

teluun. 

 

Viitalan (2007) mukaan valmennuksen tarpeeseen tulisi vastata yksilöllisesti ja 

ottaa valmennettava työntekijä ja hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioon. 

Tämä voidaan osoittaa myös tässä tutkimuksessa, sillä tutkimukseen osallistu-

neet henkilöt kokivat yksilöllisyyden hyvin tärkeäksi valmentavassa esimies-

työssä ja aineistossa nousi esiin voimakkaasti esimiehen tarve tuntea alaisensa 

henkilökohtaisesti, jotta hän kykenee valmentamaan henkilöä aidosti oikeista läh-

tökohdista ja tarpeista käsin ja siten motivoida henkilöä oikealla tavalla kehitty-

mään työssään. Tämä edellyttää esimieheltä aikaa ja motivaatiota valmentavan 

suhteen rakentamiseen. 
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Valmentavalla esimiestyöllä on Kelan asiakaspalvelutyössä hyvin suuri merkitys. 

Esimieheltä edellytetään valmentamisen osalta helppoa lähestyttävyyttä, aitoa 

kiinnostusta kehittää työyhteisöään sekä alaistensa toimintaa, tukea, motivaa-

tiota, tavoitteiden asettamista ja seurantaa. Tämä mahdollistuu aidon läsnäolon, 

kuuntelemisen, kysymisen, säännöllisen keskustelun ja henkilöstön tuntemuksen 

kautta. Esimiehen roolina on siten kannustaa henkilöstöä oma-aloitteisuuteen ja 

aktiivisuuteen itsensä sekä työyhteisön kehittämisessä mutta kuitenkin esimie-

hen asettamien rajojen mukaisesti. Esimiehellä on suuri vastuu valmentamisen 

toteutumisesta mutta myös alaisella on valmennuksen onnistumisen kannalta 

oma vastuunsa. Alaisen tulee olla avoin ja motivoitunut valmennukselle sekä it-

sensä kehittämiselle sekä myös itse tuoda aktiivisesti kehitysehdotuksia ja tuen 

tarvetta esiin ja pyytää esimieheltä palautetta. Viestintä on erittäin merkittävässä 

asemassa valmentavassa johtamisessa, sillä valmentavaa otetta hyödyntävän 

esimiehen tulee omata hyvät vuorovaikutus- ja tunneälytaidot voidakseen raken-

tavasti keskustella alaistensa kanssa ja myös tulkita ja tukea alaistensa käyttäy-

tymistä.  

 

Valmentavalla johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön työsuoritukseen, työtyy-

tyväisyyteen (Ellinger et al., 2003) sekä organisaatioon ja työtehtäviin sitoutumi-

seen (Ellinger et al. 2003; Evered & Selman 1989) ja tämä tutkimus tukee voi-

makkaasti kyseisiä aiempia tutkimuksia. Valmentavalla johtamisella voidaan vai-

kuttaa henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämiseen, työmotivaatioon, työs-

säjaksamiseen ja työilmapiiriin sekä esimiehen ja alaisen väliseen suhteeseen, 

joilla kaikilla on vaikutusta yllä mainittuihin asioihin. Tämä korostuu etenkin epä-

varmaksi koetussa muutostilanteessa. Valmentavassa johtamisessa tarvitaan 

erityisesti muutostilanteessa esimiehen läsnäoloa, tukea ja kannustusta, mutta 

myös yhteisöllisyyden tunteella ja ryhmähengellä on vaikutusta. Näin ollen esi-

miehen tulee mahdollistaa henkilöstölle keskinäinen kanssakäyminen työpaikalla 

työnteon ohella. Tässä tutkimuksessa esiin nousi myös mielenkiintoisena näke-

myksenä valmentavan johtamisen vaikutus yhteisöllisyyden tunteeseen. 
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Valmentava johtaminen vaatii aikaa ja panostuksia sekä valmentajalta, valmen-

nettavalta että organisaatiolta ja valmentava johtaminen ei voi onnistua, ellei or-

ganisaatiossa tueta sen toteutumista antamalla siihen tarpeeksi resursseja. 

Tässä nousevat esiin esimiesten osaaminen ja heidän saama tuki valmentavaan 

johtamiseen liittyen sekä valmentamiseen osoitetun ajan riittävyys arjen työn 

ohella. Siten on tärkeää, että valmentava johtamistapa lähtee organisaatiossa 

strategisesta linjauksesta. Lisäksi on huomioitava, että valmentavan johtamisen 

juurtuminen jokapäiväiseen toimintaan vie aikaa. Tässä tutkimuksessa saadut tu-

lokset täsmäävät siten aiempien tutkimustulosten kanssa (Grant, 2010; Steward 

& Palmer, 2009; Scamaro & Harnden,2008; McCarthy & Milner, 2013). 

 

6.2 Osaaminen ja sen kehittäminen Kelassa 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin saamaan ymmärrys Kelan asia-

kaspalvelutyössä merkityksellisestä osaamisesta sekä osaamisen kehittämisen 

tavoista ja nykytilanteesta. Tutkimuksessa selvisi, että osaamisella on Kelassa 

erittäin suuri merkitys asiantuntijaorganisaationa. Osaaminen on verrattain laaja 

kokonaisuus, jonka muodostaa henkilön koulutus, asenne ja arvot, persoonalli-

suus, työkokemus, elämänkokemus, perhetilanne, vapaa-ajan harrastukset sekä 

motivaatio. Ammattiosaaminen rakentuu ammattialaosaamisesta, organisaatio-

osaamisesta, persoonallisista ominaisuuksista, koulutuksesta ja sosiaalisesta 

osaamisesta (Viitala, 2005, 2006; Kauhanen, 2012; Ulrich 1998; Raasumaa, 

2010) mutta myös metaosaamisesta; itsensä kehittämisestä, oppimisesta, luo-

vuudesta, kommunikoinnista, ongelmanratkaisukyvystä, itsearviointikyvystä, 

analyysikyvystä, muutoksen sietämisestä sekä mentaalisesta kyvykkyydestä 

(Cheetham & Chivers, 1998). Kyseisiä aiempia tutkimuksia tukee pääosin myös 

tämä tutkimus, sillä haastatellut henkilöt mielsivät osaamisen rakentuvan hyvin 

laaja-alaisesti.  Kelan asiakaspalvelutyössä on aineiston mukaan vuorovaikutus-

taidot, kokonaisuuksien hallinta, organisaatio-osaaminen, tiedonhakutaidot, sub-

stanssiosaaminen, paineensietokyky sekä organisointikyky hyvin merkittäviä 

osaamisen osa-alueita.  
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Osaamisen kehittämisen keinoja ovat Virtanen ja Stenvall (2010) mukaan perin-

teinen ammatillinen täydennyskoulutus, työssä oppiminen, tiedon siirtäminen työ-

yhteisössä kommunikaation avulla, rekrytointi, mentorointi, työnohjaukset sekä 

valmennukset. Viitalan (2006) lisää tähän vielä perehdyttämisen, kehityskeskus-

telut, mallittamisen sekä benchmarkingin. Kauhanen (2012) mainitsee osaami-

sen kehittämisen keinoina lisäksi työn laajentamisen, työkierron, työn rikastutta-

misen, vastuulliset erityistehtävät sekä johtamisen organisaation sisällä ja tut-

kinto-opiskelun, opintokäynnit, ammatilliseen kirjallisuuteen perehtymisen ja ly-

hytkurssit organisaation ulkopuolella. Tutkimusaineisto tukee aikaisempia tutki-

muksia osittain, sillä tutkittavassa organisaatiossa on osaamisen kehittämisen 

keinoina käytössä itsenäinen opiskelu, työssä oppiminen, tiedon siirtäminen työ-

yhteisössä kommunikaation avulla sekä ajoittain myös mentorointi ja työkierto.  

 

Osaamisen kehittämisen parhaiksi menetelmiksi tässä tutkimuksessa nousivat 

esiin sosiaaliset tilanteet, kuten vuorovaikutteiset koulutuspalaverit, työyhteisön 

ideariihet sekä työkiertomahdollisuus oman työn ohella. Tämä koettiin uuden 

osaamisen omaksumisen kannalta hyvin olennaiseksi ja samalla se mahdollis-

taisi paremmin osaamisen siirtämisen ja jakamisen koko työyhteisön käyttöön ja 

lisäisi yhteisöllisyyden tunnetta. Tässä on mielenkiintoista havaita ristiriita siitä, 

että todennäköisesti tehokkuuden ja kustannussäästöjen lisäämiseksi organisaa-

tiossa on siirrytty verkossa tapahtuvaan osaamisen itsenäiseen kehittämiseen ja 

vaikka osaamista kehitetäänkin osittain verkon kautta tapahtuvien interaktiivisten 

koulutuspalavereiden avulla, kokee henkilöstö tehokkaampana sekä mielek-

käämpänä osaamisen kehittämisen menetelmänä kasvokkain ja vuorovaikuttei-

sesti tapahtuvan osaamisen sekä kokemusten jakamisen esimerkiksi yhteisten 

koulutuspalavereiden, työkierron ja keskustelun avulla ja siten osaamisen kehit-

tämisellä on henkilöstön keskuudessa selvästi sosiaalinen ja yhteisöllisyyden 

tunnetta rakentava merkitys. 
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6.3 Valmentava johtaminen osaamisen kehittämisessä 

 

Joo et al. (2012) mukaan henkilöstön oppiminen, kehittyminen, käyttäytymisen 

muutos, suoritus, johtajuus, uramenestys sekä organisationaalinen sitoutuminen 

ovat kaikki yhteydessä valmentavaan johtamiseen. Tietoperusteisessa talou-

dessa viehätys, motivaatio ja lahjakkaiden työntekijöiden säilyttäminen ovat kriit-

tisiä huolenaiheita monessa organisaatiossa. Johtajan rooli on muuttunut perin-

teisestä johtajasta kohti tukevaa ja kannustavaa valmentajaa. Jotta organisaa-

tioissa voidaan tukea työntekijöitä, tulee niissä uusien kehitystoimien ohella ra-

kentaa myös organisationaalinen osaamisen kehittämisen kulttuuri. Lisäksi tulee 

luoda positiivisia sosiaalisia ihmissuhteita esimiesten ja työntekijöiden välille ja 

siten valmentavasta esimiestyöstä on tullut merkittävää henkilöstön kehittä-

miseksi organisaatioissa. Valmentavalla johtamisella on myös tämän tutkimusai-

neiston mukaan hyvin voimakas rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä Ke-

lassa. Osaamisen kehittäminen lähtee pitkälti henkilön omasta aktiivisuudesta ja 

aloitteesta ja valmentavalla esimiestyöllä pyritään myös lisäämään henkilöstön 

omaa aktiivisuutta ja vastuuta työstään sekä osaamisen kehittämisestä. Osaami-

sen kehittäminen ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen mukaan mahdollista ilman 

toimihenkilön ja esimiehen välistä valmentavaa ja vuorovaikutteista itsensä ke-

hittämiseen pyrkivää suhdetta. Esimiehen tulee valmentavan johtamisen avulla 

mahdollistaa toimihenkilön osaamisen kehittäminen ja motivoida sekä tukea toi-

mihenkilöä osaamisensa tavoitteellisessa kehittämisessä, jotta organisaatiolle 

merkittävä osaaminen tulee laajemmin ja tehokkaammin organisaation käyttöön. 

Samalla valmentavan johtamisen avulla sitoutetaan organisaation toiminnan ja 

sen kehittymisen kannalta merkittäviä osaajia organisaatioon ja varmistetaan 

osaamispääoman pysyminen organisaatiossa. 

 

6.4 Tulosten arviointi case-organisaation kannalta 

 

Tutkimuksessa nousi esiin hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kehityskohteita sekä nä-

kemyksiä valmentavan johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisen kan-
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nalta, vaikkakin tutkimuksen tuloksia ei voida otoksen rajallisuuden vuoksi juuri-

kaan yleistää koko organisaation tilanteeseen. Tutkimustulosten mukaan val-

mentava johtaminen koettiin pääasiallisesti hyvin positiiviseksi, tärkeäksi ja sopi-

vaksi johtamistavaksi Kelan asiakaspalvelutyöhön.  

 

Tutkimuksen mukaan valmentavaa otetta hyödynnetään jo osittain tällä hetkellä 

tutkituissa yksiköissä, mutta sen osalta on myös vielä selkeästi kehitettäviä osa-

alueita esimiestyössä. Valmentava johtamisote on onnistunut tällä hetkellä par-

haiten siinä, että toimihenkilöt ovat enemmän itseohjautuvia kuin aiemmin ja ot-

tavat aikaisempaa enemmän vastuuta omasta työstään ja osaamisensa kehitty-

misestä. Lähiesimiehet koettiin helposti lähestyttävinä, kannustavina ja lisäksi he 

olivat selvästi kiinnostuneita alaisistaan ja osasivat kuunnella ja antaa sekä ottaa 

vastaan palautetta.  Kehitettävää valmentavassa esimiestyössä koettiin olevan 

valmentamiselle suunnatun ajan saatavuudessa, läsnäolossa, rohkeassa ja ai-

dosti työyhteisöä kehittävässä otteessa, henkilöstön yksilöllisessä tuntemisessa, 

tavoitteiden asettamisessa sekä niiden seurannassa, henkilöstön aitojen vaiku-

tusmahdollisuuksien huomioimisessa työhön ja työympäristöön liittyen sekä yh-

teisöllisyyttä lisäävän ilmapiirin ja siihen mahdollistavan kanssakäymisen mah-

dollistamisessa. 

 

Tutkimuksen mukaan henkilöstö kokee osaamisen ja osaamisen kehittämisen 

äärimmäisen tärkeänä osana työssään ja kaikki vastaajat olivat erittäin motivoi-

tuneita ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan työssään ja lisäksi toimihenkilöt 

ovat tässä hyvin asiakassuuntautuneita. Kelan asiakaspalvelutyössä merkittä-

väksi osaamiseksi koettiin tässä tutkimuksessa substanssiosaaminen, organi-

saatio-osaaminen, vuorovaikutustaidot, tunneäly, kokonaisuuksien hahmottami-

nen, tietotekniset taidot, paineensietokyky, tiedonhakutaidot, organisointi- ja prio-

risointitaidot sekä alaistaidot ja sosiaalinen työyhteisössä käyttäytymisen taito. 

Näin ollen asiakaspalvelutyössä vaaditaan hyvin laaja-alaista osaamista ja osaa-

misen jatkuvaa kehittämistä. Isoimpina haasteina osaamisen kehittämisessä ko-

ettiin ajanpuute ja oma jaksaminen. Asiakaspalvelussa työskentelevät toimihen-

kilöt kokivat tarvitsevansa tutkimushetkellä selkeästi lisää substanssiosaamista 
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erityisesti sosiaalityön ja siihen liittyvien taitojen osalta Kelan hoidettavaksi juuri 

tulleen toimeentulotuki-etuuden vuoksi. Haastatellut toimihenkilöt kokivat oman 

työnsä sisällön ja luonteen muuttuneen paljon haastavammaksi kyseisen muu-

toksen myötä ja tässä esiin nouseva osaamisen vajaus aiheuttaa heille melko 

paljon epävarmuutta ja siten stressin lisääntymistä nykyisessä työssään. Osaa-

misen kehittämisen keinoihin toivottiin myös monipuolisuutta nykyisen itsenäisen 

verkko-opiskelun ja työn kautta oppimisen rinnalle. Toimihenkilöt toivoivat selke-

ästi enemmän vuorovaikutteista osaamisen kehittämistä ja jakamista nykyisen 

itseopiskelun rinnalle. Tämä voisi tapahtua tutkittavien toimihenkilöiden mukaan 

esimerkiksi työkierron, mentoroinnin, yhteisten koulutustilaisuuksien ja ideariihi-

tapaamisten kautta. 

 

Valmentavalla johtamisella todettiin tässä tutkimuksessa olevan erityisen suuri 

merkitys henkilöstön osaamisen kehittämiselle asiakaspalvelutyössä. Asiakas-

palvelussa työskentelevät toimihenkilöt ovat tämän tutkimuksen mukaan hyvin 

kehitysmyönteisiä ja he ymmärtävät oma-aloitteisuuden, vastuun ja itseohjautu-

vuuden merkityksen osaamisensa kehittymisessä, mutta esimiestyöllä on tämän 

lisäksi tutkimusaineiston mukaan selkeä vaikutus henkilöstön osaamisen kehittä-

miseen liittyvään motivaatioon, työssäjaksamiseen, työsuoritukseen sekä organi-

saatioon sitoutumiseen ja yhteisöllisyyden tunteeseen. Valmentavan johtamista-

van avulla henkilöstön osaamista voidaan kehittää aidosti ja tehokkaasti yksilö-

lähtöisesti hänen tarpeistaan käsin. Esimiehen tehtävänä on mahdollistaa henki-

löstön osaamisen kehittäminen luomalla siihen oikeat puitteet, motivoida ja kan-

nustaa siihen sekä seurata osaamisen kehittymistä säännöllisesti ja parhaansa 

mukaan mahdollistaa toimihenkilön ammatillinen kehittyminen ja myös organi-

saatiossa eteneminen. Valmentavan johtamisen juurtumisen mahdollistamiseksi 

valtakunnallisesti koko organisaatioon tulisi osaamisen kehittämistä ja esimies-

työn valmentavaa otetta tämän tutkimuksen mukaan aidosti arvostaa kaikilla or-

ganisaatiotasoilla ja siten osoittaa se mahdollistamalla niiden tosiasiallinen ja 

konkreettinen hyödyntäminen arkisessa työssä nykyistä paremmin resurssien 

osalta. 
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6.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen tuloksia ei voi tapaustutkimuksellisen luonteensa vuoksi luotetta-

vasti yleistää muihin kuin tutkittuun organisaatioon. Tutkimuksen tuloksia ei voi 

yleistää koskemaan myöskään koko Kelan valtakunnallista organisaatiota val-

mentavan johtamisen ja toimihenkilöiden osaamisen kehittämisen osalta, sillä 

otoksen koko oli vain kahdeksan toimihenkilön ja kahden esimiehen haastattelut 

kahdesta Kelan paikallistoimistosta ja näin ollen tutkimukseen osallistui vain pieni 

murto-osa koko Kelan henkilöstöstä. Tutkimuksen aineiston keräämiseen olisi 

voinut myös hyödyntää havainnointia aineistonkeruumenetelmänä haastattelujen 

lisäksi. Tämä kahden aineistonkeruumenetelmän hyödyntäminen olisi voinut 

tuoda esiin lisää merkityksellistä tietoa tutkimuksen kannalta, kun organisaation 

jäsenten toimintaa olisi haastattelujen lisäksi myös tutkijan toimesta havainnoitu 

objektiivisesti oikeissa tilanteissa.  

 

Tutkimuksen tulosten osalta on myös syytä ottaa huomioon, että tutkija itse työs-

kentelee kyseisessä organisaatiossa. Osa toisen tutkittavan yksikön henkilöistä 

oli tutkijalle työtehtävien kautta tuttuja ja tällä on voinut olla vaikutuksia haasta-

teltavien antamiin vastauksiin haastateltavan roolista riippuen. Positiivisia vaiku-

tuksia tutkimukseen tässä voi olla se asia, että tutkimukseen osallistuvien ja tut-

kijan haastattelussa käyttämä kieli oli yhteisen työtaustan myötä yhteinen ja mo-

lempien osapuolten keskinäinen tuntemus voi synnyttää tutkijan ja haastatelta-

van välille nopeammin luottamuksen tunteen ja auttaa siten haastateltavaa roh-

keammin ilmaisemaan ajatuksiaan ja osaltaan auttaa tuomaan helpommin esiin 

hyvin henkilökohtaisiakin kokemuksia tutkittavaan aiheeseen. Negatiivisena 

asiana tässä on se, että haastateltava voi helposti olettaa tutkijan tietävän tutkit-

tavaan aiheeseen liittyviä asioita haastattelutilanteessa ja siten se voi aiheetto-

masti muokata haastateltavan antamien vastausten sisältöä. Myös tutkijan oma 

tulkinta haastatteluvastauksista voi muokkautua sen vuoksi, että tutkija on itse 

tutkittavan organisaation jäsen ja hänellä on omia kokemuksia työskentelystä 
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siellä. Hyvänä asiana tässä on kuitenkin huomioitava myös se, että tutkimushet-

kellä tutkija on ollut useamman kuukauden ajan opintovapaalla pois työyhteisöstä 

ja siten etäällä tutkimushetkellä vaikuttaneesta tilanteesta ja tekijöistä työyhtei-

sössä. 

 

Tutkimuksen tulokseen voi tutkimuksessa kerätyn aineiston osalta olla vaikutusta 

tutkimusajankohdalla, joka osui juuri Kelan asiakaspalvelutyön osalta haasta-

vaan ja kiireiseen muutosajankohtaan. Näin ollen epävarmalla muutostilanteella 

on voinut olla vaikutusta haastateltavien vastauksiin, eivätkä ne välttämättä ku-

vaa siten asiakaspalvelutyön tavanomaista tilannetta väliaikaisen muutostilan-

teen ulkopuolella. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että valmentavan johtamisen 

myötä tapahtuneen esimiestyön muutoksen sekä organisaatiomuutoksen muka-

naan tuomat vaikutukset esimiestyöhön voivat helposti sekoittua toisiinsa haas-

tateltavien henkilöiden näkemyksissä ja siten niitä voi olla tämän tutkimuksen 

osalta haastavaa luotettavasti erottaa toisistaan. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia valmentavaa johtamista ja osaami-

sen kehittämistä laajemmalla tasolla Kelan organisaatiossa ja saada tutkimuk-

seen mukaan enemmän Kelan henkilöstöä erilaisista yksiköistä ja työtehtävistä 

ja näin ollen saataisiin laajempaa vertailupohjaa tässä tutkimuksessa saaduille 

tutkimustuloksille koko organisaation toiminnan kannalta. Tämän tutkimuksen tu-

loksissa esiin noussutta valmentavan esimiestyön vaikutusta henkilöstön jaksa-

miseen ja yhteisöllisyyden tunteeseen organisaatiota kohtaavissa muutostilan-

teissa olisi myös mielenkiintoista ja hyödyllistä tutkia syvällisemmin.  
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LIITE1 HAASTATTELURUNKO 

 Esimiehelle 

 

Taustaa: työtehtävä? koulutus? alaisten määrä? esimieskokemus (vuosina)? 

Valmentava esimiestyö: 

• Millaiseksi koet valmentavan johtamisen yleisesti? Mikä on sen tavoite? 
Millaisissa tilanteissa se toteutuu? 

• Kuinka kauan valmentavaa johtamistapaa on hyödynnetty Kelassa? Miten 
esimiesten osaaminen valmentavasta johtamistavasta on varmistettu? 

• Miten valmentavasta johtamistavasta on Kelassa viestitty toimihenkilöille? 
• Minkälaista aiempaa kokemusta sinulla on valmentavasta johtamistyylistä? 
• Miten valmentava johtaminen näkyy tällä hetkellä toimipaikassasi ja arjes-

sasi? Miten koet valmentajan roolin? 
• Mitkä asiat vaikuttavat mielestäsi valmentavan johtamisen onnistumiseen? 

Edellytykset ja haasteet? 
• Mitä taitoja esimiehellä tulee olla valmentavassa roolissa toimiessaan?  
• Mitä edellytetään toimihenkilöltä valmentamisen osalta? 
• Miten valmentava johtamistyyli on vaikuttanut työhösi?  
• Millaista on mielestäsi valmentava johtaminen ideaalitilanteessa toimipai-

kassasi?  
• Mitä kehittäisit tai muuttaisit valmentavassa esimiestyössä Kelassa? 

Miksi? 
Osaaminen ja sen kehittäminen: 

• Mitä osaamisen kehittäminen on tällä hetkellä Kelassa? Mikä on sen mer-
kitys? Miten se näkyy käytännössä? 

• Minkälainen osaaminen on tärkeää alaisuudessasi työskentelevillä toimi-
henkilöillä työssä menestymisen kannalta? 

• Minkälainen rooli esimiehellä ja toimihenkilöllä on osaamisen kehittämi-
sessä? 

• Miten toimihenkilön osaamisen kehittämistarpeet havaitaan? Miten niistä 
viestitään?  

• Mitä henkilön osaamisen kehittämisen keinoja Kelassa hyödynnetään kou-
lutuksen rinnalla? 

• Miten varmistetaan toimihenkilöiden osaamisen jatkuva ylläpito/kehittämi-
nen? 

• Mikä on mielestäsi valmentavan johtamisen rooli henkilöstön osaamisen 
kehittämisessä? Miten se vaikuttaa osaamisen kehittämiseen? 

• Miten kehittäisit osaamisen ylläpitämistä ja edistämistä Kelassa? 
 

Onko vielä jotakin mitä haluat aiheesta sanoa? 



 

LIITE2 HAASTATTELURUNKO 

 Toimihenkilölle 

 

Taustaa: työtehtävä? koulutus? sukupuoli? työhistoria? 

Valmentava esimiestyö: 

• Millaiseksi koet valmentavan johtamisen? Mikä on sen tavoite? 
Millaisissa tilanteissa se toteutuu? 

• Onko sinulla aiempaa kokemusta valmentavasta johtamistyylistä? Minkä-
laista? 

• Miten valmentava johtaminen näkyy tällä hetkellä arjessasi?  
• Miten määrittelet esimiehen ja toimihenkilön roolit valmennussuhteessa? 
• Miten arvioit valmentavaa johtamistapaa verrattuna aikaisempaan esimies-

työhön Kelassa? Mikä on muuttunut? Hyvät ja huonot puolet? 
• Mitkä asiat vaikuttavat mielestäsi valmentavan johtamisen onnistumiseen? 

Edellytykset? 
• Miten esimiehen valmentava johtamistyyli on vaikuttanut sinuun ja työhösi?  
• Millaista on mielestäsi valmentava johtaminen ideaalitilanteessa toimipai-

kassasi?  
• Mitä kehittäisit tai muuttaisit esimiestyössä valmentavaan johtamiseen liit-

tyen Kelassa? Miksi? 
 

Osaaminen ja sen kehittäminen: 

• Millaiseksi koet osaamisen ja sen kehittämisen merkityksen? 
• Mistä asioista henkilön osaaminen mielestäsi muodostuu? Mikä siihen vai-

kuttaa? 
• Mitä osaamisen kehittäminen mielestäsi on? 
• Minkälainen osaaminen on sinulle työssä tärkeää? Mikä motivoi kehittä-

mään osaamista? 
• Miten kehität ja ylläpidät osaamistasi tällä hetkellä?  
• Miten haluaisit kehittää osaamistasi? Miksi? 
• Mitä edellytyksiä ja haasteita osaamisesi kehittämiseen liittyy? 
• Miten työpaikallasi käsitellään henkilöstön osaamistarpeita ja osaamisen 

kehittämistä? 
• Miten esimiestyö vaikuttaa osaamisesi kehittämiseen? Mikä on esimiehen 

rooli? 
• Minkälaista tukea saat esimieheltäsi osaamisesi kehittämiseen?  
• Mitä asioita kaipaisit esimieheltäsi ja Kelalta osaamisesi kehittämiseen liit-

tyen? 
• Minkälainen vaikutus valmentavalla johtamistyylillä on mielestäsi osaami-

sen kehittämisessä?  
 

Onko vielä jotakin mitä haluat aiheesta sanoa? 


