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The aim of this research is to find out how Dual Leadership can promote 

development as a leader. The development of leadership is examined in the 

framework of the leadership development and learning. Dual Leadership is reviewed 
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development. Dual leadership creates an interactive environment where leaders 
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1 JOHDANTO 

 

Johtaminen on paljon tutkittu aihe, eikä ihme, sillä johtamista tapahtuu joka puolella. 

Erilaisia johtamisrooleja tavataan esimerkiksi yrityksissä, kolmannella sektorilla ja 

harrastetoiminnassa. Osa johtamisteorioista saa vahvan jalansijan niin 

akateemisessa tutkimuksessa kuin käytännön johtamisoppina, kun osa teorioista 

jää marginaaliin. Parijohtaminen on vielä toistaiseksi marginaalissa. Tutkielman 

tavoite on selvittää, miten parijohtajuus toimii johtamisen kehittämisen 

menetelmänä.  

 

Parijohtajuus on akateemisesti tunnistettu, joskin vielä vähäisesti tutkittu ilmiö, eikä 

sen olemassaoloa arkisessa ympäristössä ei välttämättä tunnisteta (Wilhelmson 

2006). Johtamistarpeiden jatkuvasti muuttuessa ja kehittyessä on tärkeä ymmärtää 

parijohtajuutta ilmiönä sekä sen vaikutuksia ja potentiaalia niin yksilön kehittymisen 

kuin organisaation suorituskyvyn kannalta. 

 

Parijohtajuuden hyödyntäminen oppimisessa ja johtajana kehittymisessä sekä 

aiheen tutkimuksella on merkitystä laajemmalle yleisölle. Työelämän muutos ja 

tehostuminen pakottavat yritykset ja yhteisöt kehittämään jatkuvasti uusia tapoja 

vastata muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Parijohtajuus on melko 

tuntematon käsite Suomessa käytävässä johtamiskeskustelussa. 

Parijohtajuudessa voi olla potentiaalia löytää yritystoimintaan lisäarvoa ja 

kilpailukykyä. Tutkimuksesta on hyötyä myös vapaaehtoisorganisaatioiden 

toiminnan arvioinnissa sekä vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen 

kehittämisessä. 

 

Johtaminen on käsitteenä joustava läpi tutkimusalan ja johtamiskäyttäytymistä 

onkin vaikeaa tarkalleen määritellä, koska se on riippuvainen sosiaalisista 

konteksteista (Corrigan 2013). Tämä tutkimus lähtee olettamuksesta, että 
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parijohtajuus on tunnistettu yhdeksi johtamismenetelmäksi. Johtamista on tutkittu ja 

erilaisia johtamismalleja on kehitelty vuosikymmenten ajan. Parijohtajuus on 

konseptina vielä vieras, vaikka sen voidaan nähdä toteutuvan erilaisissa 

organisaatioissa (mm. Wilhelmson et al. 2006 ja Gottfridsson 2013), kuten 

pankeissa, journalismialalla ja korkean teknologian alalla (Thude et al. 2017). 

Yleisesti parijohtajuutta on esiintynyt myös kouluissa ja sairaaloissa (Fjellvær 2010). 

Johtamismalleissa ongelmallista on terminologian laajuus ja vakiintumattomuus, 

mikä on haastanut myös tämän tutkielman. Parijohtajuuden tutkimus on vielä 

vähäistä (Thude et al. 2017), ja tutkimus on viime aikoina keskittynyt Pohjoismaihin. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä käy ilmi, että parijohtajuutta käytetään siitä 

huolimatta, että siitä ei ole selkeitä suosituksia tai hyviä käytäntöjä. Sally (2002) on 

esittänyt menestyvän johtajaparin konseptia perustuen Rooman valtakunnan 

johtamismalleihin. Parijohtajuuden toteuttaminen vaikuttaisikin olevan vielä 

monessa organisaatiossa kokeiluasteella. Tutkimuksissa suhtautuminen 

parijohtamiseen on pääosin myönteistä. Toistaiseksi eniten on tutkittu parijohtajien 

välistä dynamiikkaa (Döös et al 2005; Wilhelmson et al. 2006; Gottfridsson 2013, 

Thude et al. 2017), ja vielä vähäisesti sitä, kuinka johdettavat parijohtamisen 

kokevat. Gottfridsson (2013) selvitti tutkimuksessaan myös johdettavien 

suhtautumista parijohtamiseen, ja havaitsi parijohtajien kokevan johtamistavan 

johdettaviaan myönteisemmin. 

 

Raportin johdannossa esitellään tutkimusmenetelmä ja keskeiset käsitteet, sekä 

kuvataan lyhyesti organisaatiota, jossa haastateltavat harjoittavat parijohtajuutta. 

Teoreettinen viitekehys selventää parijohtamisen aiempaa tutkimusta sekä 

viimeisimpiä tulkintoja, ja antaa kokonaiskuvan aihetta koskevan diskurssin 

kompleksisuudesta. Teoria esittelee tunnetut parijohtajuusmallit luvussa 2, ja 

johtamisen ja johtajuuden kehittämisen konseptia organisatorisessa kontekstissa 

luvussa 3. Seuraavana aineiston käsittelyä ja analyysiprosessi kuvataan luvussa 4. 

Tutkimuksen tuloksia tuodaan esille luvussa 5. Vastauksia tutkimusongelmaan, 

pohdinta ja jatkotutkimusaiheita esitetään luvussa 6. 
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1.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä kvalitatiivinen tutkimus noudattaa deduktiivista analyysimenetelmää ja 

löydökset perustuvat yhdeksään henkilökohtaiseen haastatteluun. Laadullisella 

tutkimusotteella pyritään saamaan tutkittavilta parijohtajilta avoimia ja 

luottamuksellisia kokemuksia parijohtajuudesta ja omasta johtajuudesta. 

Kvantitatiivisella tutkimuksella ei uskota pääsevän samalle syvyydelle aiheessa.  

 

Löydöksiä heijastetaan aiempaan parijohtajuuden tutkimukseen sekä johtajana 

kehittymisen viitekehykseen. Tutkimusta varten haastatellaan partion 

keskusjärjestössä ja partiopiireissä tai niiden alaisissa projekteissa toimivia 

vapaaehtoisia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tunnistaa, että parijohtajuutta 

harjoitetaan sekä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla (esimerkiksi 

Fjellvær 2010; Järvinen et al 2015; Thude et al. 2017). 

 

1.2 Tutkimusaihe, tutkimusongelma ja käsitteet 

 

Tutkimuksen kohteena on nuorisojärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter 

ry:n keskushallinnossa vapaaehtoisena toimivia parijohtajia sekä keskusjärjestön 

alla toimivien partiopiirien parijohtajia. Jatkossa partiotoiminnasta puhutaan 

yleiskäsitteellä partio. Tutkimuksessa selvitetään, miten parijohtajana toimiminen 

edistää johtajana kehittymistä ja oppimista, sekä miten parijohtajien keskinen 

tehtävien organisointi ja toiminta toteutuu parijohtajilla. 

 

Tutkijalle on ollut selvää oman partioharrastuksen myötä, että parijohtajuutta 

toteutetaan partiossa. Näytti siltä, että parijohtajuutta tai muuten kahdestaan 

työskenteleviä johtajia toimii partiossa eri rooleissa. Siitä ei kuitenkaan puhuttu, 

miksi parijohtamista käytetään. Aihe kaipasi tutkimista ja ymmärtämistä. Ilmiön 

tutkiminen laajentaa parijohtajuuden akateemista tutkimusta sekä tuottaa lisätietoa 
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parijohtajuudesta partiolle. Tutkimus lisää parijohtajuuden tunnettuutta niin 

akateemisessa kontekstissa ja tarjoaa uusia näkökulmia johtamiseen kolmannella 

sektorilla.  

 

Lisäksi tutkimus havainnoi parijohtamista johtamisen kehittämisen menetelmänä. 

Tutkimuksella on kiistatta merkitystä vapaaehtoisten johtamiselle. Tutkimus etsii 

lisäksi yhtäläisyyksiä työelämässä toteutuvan parijohtajuuden ja oppimisen välillä, 

mikä edesauttaa parijohtajuuden luonteen ymmärtämistä universaalimmin.  

Kiinnostus parijohtajuuden tutkimukseen juontaa tutkijan työurasta 

henkilöstöjohtamisen parissa ja kiinnostuksesta johtamisen kehittämiseen.  

 

Vielä vakiintumattomista käsitteistä (Döös et al. 2015) johtuen lähdeaineistossa 

esiintyy monipuolista termistöä aiheeseen liittyen, joista kuitenkin on havaittavissa 

sama tutkimusaihe eli parijohtaminen. Jaetulla johtajuudella tarkoitetaan 

johtamisvastuun jakamista toisen johtajan kanssa, mutta usein käsitteeseen 

liitetään johtamisvastuun jakaminen johdettavan ryhmän jäsenille (Carson et al. 

2007; Avolio et al. 2009), minkä vuoksi aiemman tutkimuksen tarkasteluun on 

suhtauduttava riittävällä kriittisyydellä. Edellä mainituista ristiriidoista johtuen 

kirjallisuuskatsaus keskittyy parijohtajuuteen, kuitenkin esitellen jaetun johtajuuden 

tutkimusta ja eroja suhteessa parijohtajuuteen. Jaetun johtajuuden käsite on tärkeä 

tunnistaa, sillä sitä ei voida sulkea pois parijohtajuudesta puhuttaessa. Jaettu 

johtajuus kuitenkin rajautuu tutkielman ulkopuolelle ja tutkimuksessa on mukana 

tasavertaisia parijohtajia. 

 

Työelämässä löytyy epäilemättä useita erilaisia yhteistyön muotoja ja työpareja, 

mutta parijohtajia nähdään työelämässä vielä vähän. Partiossa parijohtajuudella 

tarkoitetaan johtajaparia, jossa pari on tasavertainen tekemään päätöksiä ja 

edustamaan johtamaansa ryhmää (Gottfridsson 2013). Suomessa parijohtajuutta 

on tutkittu vasta vähän. Tiettävästi ainoa tutkimus parijohtajuudesta on toteutettu 

teatteriorganisaatioissa (Järvinen et al. 2015). Parijohtajuus esiintyy käsitteenä 

sairaalaorganisaatiota käsittelevässä Pro Gradu -tutkielmassa (Pitkänen 2009), 
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joskin tutkimus ei mainintaa enemmän käsittele parijohtajuutta. Ruotsissa 

parijohtajuus on pidemmällä ja akateemista tutkimusta parijohtajuudesta on tehty jo 

yli kymmenen vuoden ajan. Tutkittava on ollut niin yksityinen työelämä kuin julkinen 

sektori. Etenkin Tukholman kaupunki on ollut usean tutkimuksen kohteena ja Döös 

& Wilhelmson (2003) mukaan alemmassa ja keskijohdossa toteutuva parijohtajuus 

(tutkimuksessa termi jaettu johtajuus) on saanut alkunsa nimenomaan Ruotsissa. 

 

Parijohtamisen yhtäläisyyksistä tai eroista työelämän ja vapaaehtoistoiminnan 

välillä ei ole vielä tehty vertailua akateemisella tutkimuskentällä. Siten ollen ei 

myöskään tiedetä, voiko parijohtajuus kehittää johtajia samalla tavalla 

vapaaehtoistoiminnassa kuin se toimii työelämässä (Wilhelmson 2006). 

Tutkimuksen haasteena on parijohtajuuteen liittyvän tutkimuksen termien 

vakiintumattomuus. Jaetun johtajuuden ja parijohtajuuden termejä käytetään 

sekaisin niin englannin kuin ruotsinkielisessä tutkimuksessa, mikä edellyttää 

huolellista lähteisiin syventymistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää johtamisen 

kehittämisen strategisessa suunnittelussa sekä organisaation kehittämisessä. 

Tutkimuksessa toistuva käsitteistö on hieman tavallisesta johtamisen tutkimuksesta 

poikkeava ja toisaalta tunnusomaista tutkittavalle organisaatiolle. 

 

Tutkimuksen keskeisiä termejä: 

• Parijohtajuus on kyseessä, kun johtoaseman jakaa kaksi henkilöä 

(Wilhelmson et al. 2006; Fjellvær 2010; Gottfridsson 2013; Thude et al. 

2017). Parijohtajat jakavat vastuun myös vallasta (Sally 2002; Gottfridsson 

2013).  

• Yksinjohtaja on parijohtajan vastakohta (Döös & Wilhelmson 2003), eli 

perinteinen johtotehtävässä yksin vastuussa oleva johtaja.  

• Partion vapaaehtoisrooleista käytetään suomeksi nimitystä pesti (ScoutWiki 

2014a).  

• Partiojohtaja on johtamisen peruskoulutuksen partiossa suorittanut täysi-

ikäinen henkilö. (ScoutWiki 2014b). 
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Yleisesti käytetty termi englanninkielisessä kirjallisuudessa parijohtajuudelle on dual 

leadership (Järvinen et al. 2015, 2015; Gottfridsson 2013; Wilhelmsson et al. 2005; 

Döös & Wilhelmson 2003; Döös et al. 2005, 2006; Fjellvær 2010; Thude et al. 2017), 

mutta parijohtajuus usein sisältyy käsitteeseen englannin shared leadership termiin 

(muun muassa Bligh et al. 2006; Carson et al. 2007; Hoch 2014; Waldersee & 

Eagleson 2002).  

 

Parijohtamisen toteutumisen ymmärtäminen on keskeistä, jotta voidaan arvioida 

millaisia päätöksentekoprosessien ja vastuiden kanssa johtajapari toimii. Voidaan 

olettaa, että parijohtamisen mekanismi vaikuttaa siihen, minkälaisia oppimis- ja 

kehittymismahdollisuuksia johtajalla on. 

 

Problematiikka johdattaa meidät tutkimuksen keskeisimpiin ongelmiin: 

1. Miten parijohtaminen toteutuu johtajaparin välillä? 

2. Miten parijohtajat kokevat kehittyneensä johtajina? 

3. Miten parijohtajat arvioivat oman osaamisensa kehittyneen? 

 

Tutkimuskysymyksien avulla halutaan selvittää, millainen ympäristö parijohtajuus 

on johtamisen kehittymiselle. Sen myötä voidaan tutkia, millaista oppimista 

parijohtajuus mahdollistaa ja miten parijohtajien oma johtaminen kehittyy 

parijohtajuudessa. Kun parijohtajuutta toteutetaan, on tärkeää, että sen hyödyt ja 

haasteet tunnistetaan. Ilmiön ymmärtäminen on strategisesti tärkeää, jotta sitä 

voidaan johtaa tarkoituksenmukaisesti yksilön ja organisaation tarpeet huomioiden. 

 

1.3 Suomen Partiolaiset – Finlands scouter ry 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuoriso- ja 

kasvatusjärjestö. Järjestö on partiotyttöjen maailmanjärjestön World Association of 

Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja World Organisation of Scout Movement 

(WOSM) jäsen. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on partioliikkeen 
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kattojärjestö Suomessa, joka vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. 

(Suomen Partiolaiset 2016.) Tässä tutkielmassa Suomen partio-organisaatioon 

viitataan järjestön nimen suomenkielisellä osalla Suomen Partiolaiset tai partio.  

 

Se on suomalaisen partioliikkeen kattojärjestö, joka vastaa sekä suomen- että 

ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. Suomen Partiolaiset noudattavat 

maailmanjärjestöjen periaatteita. Partioharrastuksen perusyksikkö on lippukunta, 

jossa partioharrastus voidaan lapsena aloittaa. Lippukuntia on noin 750 eri puolilla 

Suomea. Noin kymmenen partiopiiriä vastaavat lippukuntien tukemisesta sekä 

partiotoiminnan sujuvuudesta ja kehittämisestä alueellaan. Keskusjärjestö tukee 

piirien toimintaa ja kehittää partion toimintaa kansallisella tasolla. Hallitus ohjaa 

järjestön toimintaa ja hallituksen muodostavat valiokuntien puheenjohtajat (Suomen 

Partiolaiset 2016.) 

 

Pesti on yleisnimitys vapaaehtoisen tehtävästä partiossa (ScoutWiki 2014a.) Pesti 

voi olla mitä tahansa leirin muonittajasta ryhmän puheenjohtajaan. Pestin kesto on 

keskimäärin kaksi vuotta kerrallaan, mutta tehtävästä riippuen pestin pituus voi 

vaihdella. Partiojohtajaksi kutsutaan 18-vuotta täyttänyttä, partiojohtajien 

peruskurssin suorittanutta partiolaista, joka on saanut partiojohtajan valtakirjan 

(ScoutWiki 2014b). Partiojohtajan peruskurssiin sisältyy muun muassa seuraavia 

kurssiosia: ryhmässä toimiminen, ihmisten johtaminen, itsensä kehittämisen taidot 

ja toiminnan arviointi ja kehittäminen (PartioWiki 2014c). Kaikki partiojohtajat 

toimivat pestissään vapaaehtoisen roolissa. 
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2 PARIJOHTAJUUS: KAHDEN JOHTAJAN MALLI 

 

Vuosien saatossa johtaminen on ollut keskeinen teema organisaatiokirjallisuudessa 

(Quinn & Rohrbaugh 1983). Akateeminen johtajan kehittymistä käsittelevä tutkimus 

on pitkään keskittynyt yksilön johtamiskompetensseihin. Transformationaalinen 

johtajuus ja palveleva (servant) johtajuus nousee esille useissa tutkimuksissa (mm. 

Stone et al. 2004; Kirkbridge 2006; Parolini et al. 2009; Nihart 2012; Winston & 

Fields 2015). Näiden johtamistyylien teoreettinen tutkiminen alkoi 1990-luvulla, 

vaikkakin molempaa johtajuutta on esiintynyt jo 1970-luvulla (Parolini et al. 2009).  

 

Transformationaalisen ja palvelevan johtajuuden välinen pääasiallinen ero on 

johtajan fokusoituminen. Transformationaalisen johtajan fokus on suunnattu 

organisaatioon ja johtajan toiminta luo sitoutumista organisaation tavoitteisiin. 

Palvelevan johtajan huomio sen sijaan on johdettavissa ja organisaation 

tavoitteiden saavuttaminen nähdään johdettavien aikaansaannoksena. Se laajuus, 

jolla johtamisen painopistettä pystytään siirtämään johdettavien suuntaan määrittää 

sen, kummasta johtamistyylistä on kysymys. Yhteistä johtamistyyleille kuitenkin on, 

että molemmat tyylit kantavat huolta johdettavista. (Stone et al. 2004.) 

 

Sekä transformationaalinen että palveleva johtajan ovat visionäärejä, he 

synnyttävät suurta luottamusta, toimivat roolimalleina, kantavat huolta toisista, 

delegoivat vastuuta ja voimaannuttavat johdettavia. Lisäksi he kommunikoivat, 

kuuntelevat ja ovat vaikuttavia johdettaviinsa nähden. (Stone et al. 2004.) 

 

Johtamisen tutkimusta on tehty yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sen sijaan 

vähemmän tutkimustietoa on siitä, miten johtamista toteutetaan kolmannella 

sektorilla, kuten kansalaisjärjestöissä. Vähän on tietoa siitä, miten kolmannella 

sektorilla johdetaan ja mitä samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia sillä on muiden 

alojen johtamiseen (Posner 2015). Käsitys siitä, mitä johtaja on ja kuinka johtamista 
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harjoitetaan, muuttuu sekä käytännön toiminnassa, että tutkimuksessa (Döös et al. 

2015). 

 

Kolmannen sektorin organisaatioissa kuten muissakin organisaatioissa toteutuu 

sekä ihmisten (leadership) että asioiden (management) johtaminen (Gottfridsson 

2013). Voidaan päätellä, että järjestöorganisaatioita johdetaan suunnitelmallisesti ja 

tavoitteellisesti, ja että niiden ja työorganisaatioiden välillä on useita yhtymäkohtia. 

 

Parijohtajuus (dual leadership), jaettu johtajuus (shared leadership) ja hajautettu 

johtajuus (distributed leadership) termejä käytetään akateemisessa tutkimuksessa 

sekaisin samasta ilmiöstä puhuttaessa, eikä termistö ole täysin vakiintunut. Lisäksi 

esiintyy termejä kuten ”co-CEO” (Arnone & Stumpf 2010; Sally 2002; Troiano 1999), 

”co-operation” (Fjellvær 2010) sekä ”co-Leadership” ja ”co-Leader” (Sally 2002), 

joilla viitataan joihinkin edellä manituista. Esimerkiksi Wilhelmson (2006) on lisäksi 

käyttänyt yhteisen johtajuuden (joint leadership) termiä. Aikaisempaan 

tutkimukseen perehtyminen ja kokonaiskäsityksen saavuttaminen parijohtamisen 

nykytilan tutkimuksesta edellyttääkin laajan aineistoin ja termistön tuntemista. 

 

On selvää, että parijohtamisen termistö on vasta vakiintumassa. Myös samat tutkijat 

käyttävät eri termejä riippuen siitä, millä kielellä tutkimusta tehdään. Syynä lienevät 

toisaalta uusi ilmiö sekä vaikeasti määriteltävät rajapinnat. Siitä huolimatta, että 

johtajuutta ja johtamista on saatettu jakaa jo pitkään, järjestelyä ei Wilhelmson et al. 

(2006) mukaan välttämättä kutsuta parijohtajuudeksi tai jaetuksi johtajuudeksi. 

Johtamistapa koetaan jokapäiväiseksi ja parijohtajuus on saattanut alkaa ilman 

tietoista valintaa. Fjellvær (2010) korostaa parijohtajuuden tapahtuvan ylimmässä 

johdossa, mutta on selvää, että parijohtajuuden esiintyvyyttä ei aina tunnisteta, sillä 

aiemmin Wilhelmson (2006) on havainnut parijohtajuutta esiintyvän kaikilla 

organisaatiotasoilla. Nordström et al. (2007) tutkimus vahvistaa, että parijohtajuus 

ei ole vain ylimmän johdon työskentelymenetelmä, vaan parijohtajuutta voidaan 

harjoittaa myös keskijohdossa. Lisäksi Wilhelmson (2006), Fjellvær (2010) sekä 
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Thude et al. (2017) kirkastavat parijohtajuuden tarkoittavan tasavertaista paria, 

jonka johtamisdynamiikkaa eivät häiritse hierarkia ja organisaatiorakenteet. 

Perinteisen johtajuuden ja parijohtajuuden välillä on eroja (Troiano 1999; Döös & 

Wilhelmson 2003). Troianon (1999) mukaan perinteinen johtajuus nähdään tiukasti 

kontrolloituna, jossa vallan jakamiseen suhtaudutaan epäluottavasti. Perinteisesti 

myös ansiot nähdään ylimmän johdon aikaansaannoksena.  Johdettaviin 

suhtautuminen on hierarkkinen, jossa johtajat nähdään ylempiarvoisena suhteessa 

johdettaviin.  Perinteinen johtaja on vastuussa kaikesta, ja päättää kuinka asiat 

tehdään. Komentoketjut ovat perinteisessä johtajuudessa jäykkiä.  

 

Parijohtajuudessa informaatio levittäytyy Troianon (1999) mukaan vapaammin ja 

yleinen ilmapiiri kannustaa vallan jakamiseen. Saavutukset jakaantuvat laajemmin 

kahdelle johtajalle, ja parijohtajat ovat sitoutuneet laajempaan kokonaisuuteen. 

Parijohtaja näkee johtajaparinsa vertaisenaan ja on halukas delegoimaan ja 

kysymään. Laajemmin käsitettynä johtajaparin suhtautuminen johdettaviin on 

yhdenvertaisempi kuin perinteisessä johtajuudessa, ja raportointisuhteet on 

joustavammat. Lisäksi Gottfridsson (2013) on saanut selville, että parijohtajuuden 

ja perinteisen johtamisen eroina pidetään etenkin vastuun jakamista, johtamisen 

erilaisia näkökulmia ja päätöksenteko perustuu monipuolisempaan syötteeseen.  

 

Parijohtajuutta voidaan Wilhelmsonin (2006) mukaan tutkia selvittämällä tehtävien 

jakautumista, valtasuhteita ja päätöksentekoa. Zheng & Muir (2015) lähestyvät 

johtajana kehittymistä johtajuusidentiteetin näkökulmasta, millä he tarkoittavat 

yksilön kehittymistä. Paré et al. (2008) tutkivat sosiaalisen pääoman muodostumista 

ja liikkumista parijohtajuudessa. Hän näkee, että parijohtajuudessa, kuten 

muussakin johtamisessa, tuotoksena on suoriutuminen eli tulos. Kummankin parin 

yksilölliset lähtökohdat ja toiminta parijohtajuuden aikana, yksilönä ja parina, 

vaikuttavat suoriutumiseen.  
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2.1 Parijohtajuus käsitteenä  

 

Parijohtaminen haastaa perinteiset johtamismallit, sekä käsityksen vallan 

luonteesta, organisaatioiden käyttäytymisestä ja viestinnästä (Troiano 1999). 

Erilaiset johtajaparit ovat joidenkin näkemysten mukaan (Gronn 1999) paljon luultua 

yleisempiä erilaisissa johtotehtävissä, ja johtajapareja löytyykin erilaisista 

organisaatioista ja rakenteista sekä politiikasta. Wilhelmson (2006) tuo esille, että 

parijohtajuuden ydinarvot perustuvat yhteiseen johtamistoimintaan, kannustavaan 

suhteeseen ja toisen tukemiseen sekä yhteisiin työprosesseihin.  

 

Arnone & Stumpf (2010) tutkimuksessa tunnistettiin, että jaetun johtajuuden (co-

CEO) syinä olivat tuoda organisaatiolle laajempi valikoima johtamistyylejä, taitoja ja 

osaamista. Yksi johtaja saattoi keskittyä uusiin innovaatiota ja luovuutta vaativiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin, kun toinen varmisti nykyisen toiminnan valvonnan ja 

asianmukaisen riskienhallinnan. Arnone & Stumpfin käyttämä termi johtamistavasta 

on jaettu johtajuus (shared leadership), vaikkakin johtamismalli on sitä, mitä tässä 

työssä tarkoitetaan parijohtamisella. Sally (2002) mukaan keskeistä onnistuneessa 

parijohtamisessa on parien persoonallisuudet. Menestyvät johtajaparit ovat toisiaan 

täydentäviä ja kun heikommin menestyvän parin välillä on jännitettä.  

 

Fjellvær (2010) käsittelee väitöstutkimuksessaan laajasti parijohtamista ilmiönä. 

Tutkimuksen kohteena on norjalainen sanomalehden toimitus. Hän päättelee 

parijohtamisen olevan yleisintä terveydenhuollon, koulutuksen ja journalismin alalla.  

Norjan terveydenhuoltouudistuksen myötä parijohtamisrakenteesta ollaan 

virallisesti luovuttu. Thude et al. (2017) on tutkinut parijohtajuutta 

sairaalaorganisaatiossa Tanskassa. Tutkimus määrittää parijohtajuuden 

tarkoittava, että kaksi johtajaa jakavat johtamistehtävät ja ovat yhdessä 

vastuunalaisia yksikön tuloksista. Tutkimuksessa parijohtajuus toteutuu 

sairaanhoitajan ja lääkärin välisenä. 
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Suomessa parijohtajuutta on tutkittu esittävän taiteen kontekstissa (Järvinen, Ansio 

& Houni 2015). Tutkimukseen haastateltiin kuutta johtajaparia erikokoisista- ja 

tyyppisistä teattereista. Haastateltavina toimivat sekä johtajaparit että työntekijät. 

Ruotsissa parijohtajuutta julkishallinnossa on uraauurtavasti tutkinut Döös & 

Wilhelmson (2013) ja Döös et al. (2005; 2006). Tutkimusta on tehty ruotsalaisessa 

työelämässä ja kuntasektorilla. Gottfridsson (2013) on tehnyt maisteritason 

opinnäytetyön partion maailmanjärjestön parijohtajuudesta. Tutkimuskohteena oli 

kansainvälinen suurleirin projektiryhmä. 

 

Järvinen et al. (2015) mukaan perinteisesti johtajat ovat toimineen täysin eri 

tehtävissä, jossa yhteistä rajapintaa on vähän. Esimerkiksi taiteellinen johtaja ja 

tuottaja toimivat eri tehtävissä, mutta he tekevä jonkin verran yhteistyötä. 

Nykyisessä teatterijohtamisessa harjoitetaan parijohtajuutta. Tutkimuksessa 

tunnistetaan kaksi erilaista mallia. Toisessa mallissa johtajapareja erottaa 

tehtävänimike tai työtehtävät, mutta henkilöt kuvailevat itseään johtajapariksi. 

Toinen parijohtajuuden ilmentymä on kaksi samassa tehtävässä toimivaa henkilöä, 

kuten teatterinjohtajat, jotka osittain jakavat työtehtävät.  

 

Vaikka onkin todettu, että parijohtajuuden tutkimus on yhä suhteellisen vähäistä, 

Döös et al. (2003) Wilhelmson et al. (2006) ovat tahoillaan edistäneet 

parijohtamismallin tutkimista Ruotsissa. Heidän tutkimuksensa, kuten Järvinen et al. 

(2015) Suomessa, on keskittynyt tunnistamaan parijohtamisen esiintyvyyttä ja sen 

muotoja. Myöhemmässä tutkimuksessa mm. Gottfridsson (2013) ja Thude et al. 

(2017) on otettu vahvemmin kantaa parijohtajuuden määrittelyyn ja terminologian 

vakinaistamiseen. Lisäksi Wilhelmson (2006) on tutkinut parijohtajien välistä 

oppimista. 

 

Parijohtajuus, jossa kaksi ihmistä jakaa johtajuuden on ilmiö, jolla on pitkä historia 

ja jonka voidaan sanoa tekevän uutta tulemista. Parijohtajuus on erilainen tapa 

organisoida johdon tehtäviä tavalla sekä hyvä tapa testata uusia johtamisen muotoja 

ja yhteistyötä. (Wilhelmson et al. 2006). Gottfridsson (2013) näkee, että käsitteenä 
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parijohtajuudella on olemassa oleva rakenne, mutta toteutuessaan parijohtajuus on 

aina erilaista ja vaihtelee johtajaparien välillä. Waldersee & Eaglesonin (2002) 

mukaan ei yksin riitä, että johtajuus on jaettu kahden ihmisen välillä. Hän 

huomauttaa, että ilman hyvää kommunikointia parijohtajuusmalli ei toimi 

käytännössä.  

 

Mitä johtajapari, joka on tarkoituksenmukaisesti jakanut johtamisvastuun, haluavat 

saavuttaa? Wilhelmson et al. (2006) mukaan johtajaparit kokevat olevansa osa 

suurempaa kokonaisuutta ja näkevät parijohtamisen hyödyttävän organisaatiota. 

Tämä johtuu osittain tehokkuudesta ja läsnäolosta päivittäisessä työssä, sekä 

paremmasta päätöksenteosta ja tehtävien jakamisesta. Gottfridsson (2013) näkee, 

että parijohtajien sisäiseen suhteeseen vaikuttaa arvot, kahden yksilön tietämys ja 

kokemukset, ja siten ollen vaikuttavat myös siihen, miten johtajuussuhdetta 

rakennetaan. Vaikka parijohtamisella olisi konsepti, se toteutuisi aina johtajien 

näköisenä. 

 

Sally (2002) on esittänyt menestyvien johtajaparien aineksia. Johtajaparien on 

oltava symmetrisiä tavoiltaan ja he saapuvat ja poistuvat tilanteista yhdessä. Tämä 

voidaan nähdä tarkoittavan myös tehtävien tasaista jakautumista. Johtajapareilla ei 

saa olla mahdollisuutta välittömästi ja pysyvästi nousta yksinjohtajaksi, jonka 

kaltainen tilanne voisi tulla eteen yhtiön fuusioissa. Wilhelmson (2006) tutkimus 

osoitti, että pareilla on usein samat perusarvot. Lisäksi Sally (2002) esittää, että 

johtajien tehtävien on oltava merkityksellisiä. Hän myös toteaa, että usein 

johtajaparit jakavat fyysisen työtilan. Parijohtajuus on myös osa 

vallanjakojärjestelmää, jossa valta tietoisesti jaetaan useammalle henkilölle. 

 

Parijohtajalla tulee Sallyn (2002) mukaan olla muodollinen veto-oikeus kaikkeen 

päätöksentekoon, minkä voikin nähdä varmistavan yksimielisen päätöksenteon. 

Johtajaparit myös uhraavat omastaan: ei ole omaa ”tilaa”, joka olisi vain toisen.  

Tärkeää lisäksi on, että kumpikaan parista ei saata toisiaan huonoon valoon. 
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Menestyvät parijohtajat kokevat oman pariutensa vahvuutena ja hyödyntävät sitä, 

sekä samalla osaavat harjoittaa tietyn asteista itsemääräämisoikeutta. 

 

Döös & Wilhelmson (2003) ovat tunnistaneet neljä erilaista johtamisen tapaa, jossa 

johtajuus jakautuu kahden tai useamman henkilön välillä (kuva 1). Tutkimuksessa 

käytetty termi on jaettu johtajuus (delat ledarskap), mikä kuvaa hyvin 

parijohtajuuden ja jaetun johtajuuden välistä hankalaa määrittelyä.  

 

 

Kuva 1. Erilaisia johtamisen jakautumisen ilmentymiä (mukaillen Döös & 

Wilhelmson 2003) 

 

Yhteisjohtajuudessa johtajapari tekee eniten yhteistyötä ja suhde on muodollisesti 

tasavertainen. He jakavat sekä työtehtävät että velvollisuudet ja valtuudet. 

Yhteisjohtajuutta voidaankin pitää parijohtajuuden puhtaimpana muotona. Sen 

sijaan toimintojen mukaan jaetussa johtajuudessa kuten myös varjo- ja 

matriisijohtajuudessa on selvemmin sovittu työyksikköihin perustuva tehtävänjako. 

Sen lisäksi että näissä tapauksissa tehtävät on selkeästi määritelty, esiintyy useita 

epävirallisia muunnelmia siitä, miten johtajat käytännössä tehtäviä jakavat. Työn 

jakamisen muodot rakentuvat eri työprosessien osista, ja niiden seuraukset ovat 

erilaisia johdettaville ja ylemmälle johdolle. (Döös & Wilhelmson 2003.) 

 

Varjojohtajuudessa toinen johtaja on näkyvämmässä roolissa suhteessa 

johdettaviin ja ylempään johtoon, kun toinen johtajista toimii enemmänkin 

apujohtajana. Varjojohtajuudelle on ominaista, että kaksi ihmistä tekee hyvinkin 
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laajasti samoja tehtäviä, mutta muodollinen johtaja tekee päätökset ja raportoi 

esimiehelleen, mikä ei välttämättä näy ulospäin. Varjojohtajuus onkin jaetun 

johtajuuden hierarkkinen muoto. Varjossa oleva johtaja on kaikesta huolimatta 

muodollisesti samanlaisessa raportointisuhteessa kuin toinen johtaja. Siitä 

huolimatta johtajat voivat pitää itseään tasavertaisena parina samaan tapaan kuin 

yhteisjohtajat. (Döös & Wilhelmson 2003.) 

 

Varjojohtajuus voidaan nähdä myös tavallisen yksinjohtajuuden muunnelmana. 

Ilmiö johtuu todennäköisesti varjon näkymättömyydestä ja muodollisesta 

alistumisesta, kuin että vääristyneesti nähtäisiin, että johtaja on yksi henkilö. Koska 

varjo on ulospäin erityisen näkymätön, voidaan olettaa, että varjon rooli on tukea 

muodollista johtajaa tämän ensisijaisessa tehtävässä johtajaparina. Johtajien suhde 

on vähemmän tasavertainen suhteessa johtoon ja muihin työntekijöihin 

organisaatiossa. (Döös & Wilhelmson 2003.) 

 

Toimintojen mukaan jaetussa johtajuudessa johtajilla on yhteisiä vastuualueita ja 

valtuuksia, mutta he vastaavat myös eri tehtäväalueista. Esimerkiksi toinen 

johtajista voi hoitaa markkinointia ja toinen tuotantoa, mikä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että heidän vastuulleen kuuluu eri työntekijät. Hierarkkisesti johtajat sivuavat 

toisiaan, eikä kumpikaan ole ylivertainen toiseen nähden. Matriisijohtajuudessa 

johtajilla on erilliset työtehtävät sekä vastuut ja velvollisuudet, vaikka heidän 

johtaminen kohdistuukin samaan henkilöön tai henkilöstöön. (Döös & Wilhelmson 

2003.) 

 

Muutama vuosi myöhemmin osittain sama tutkijaryhmä (Wilhelmson et al. 2005) 

jalosti parijohtajuuden mallia hienojakoisemmaksi tutkimalla Tukholman 

kaupunginhallintoa. Uudemmassa tutkimuksessa esitetään parijohtajuudelle kaksi 

perusmallia (kuva 2), jättäen muut jaetun johtajuuden järjestelyt viitekehyksen 

ulkopuolelle.  Ensimmäisessä mallissa (Perusmalli 1) toteutuu parijohtaminen 

puhtaimmillaan: pari muodostaa tiiviin duon ja on tasavertainen yksikkönsä 

johdossa, sekä vastaa yhdessä liiketoiminnasta ja yksikön henkilöstöstä. Toisessa 
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mallissa (Perusmalli 2) johtajapari toimii etäämmällä. Heillä on kummallakin oma 

yksikkö, liiketoiminta ja henkilöstö johdettavanaan, mutta yleisiä johtamistehtäviä 

jaetaan keskenään. He myös vastaavat molemmista yksiköistä toisen johtajan 

olleessa estynyt ja tuuraavat tarvittaessa. Toisin kuin aiemmin (Döös & Wilhelmson 

2003) tutkimuksessa nähtiin, varsinaista parijohtajuutta esiintyisikin kahdessa eri 

muodossa yhden sijaan. Perusmalleja 1 ja 2 siis pitää viimeisimpänä esitettynä 

mallina tasavertaisesta parijohtajuudesta.  

 

 

Kuva 2. Parijohtajuuden perusmallit (mukaillen Wilhelmson et al. 2005) 

 

Järvinen et al. (2015) tutkimustulokset poikkeavat Döös & Wilhelmsonin (2003) sekä 

Wilhelmson et al. (2005) tutkimustulosten kanssa. Teatteriympäristössä ei esiintynyt 

kuin kahta erilaista parijohtajuuden toteutumistapaa. Suomalaisessa 

teatteriympäristössä esiintyvää parijohtajuutta esitetään kuvassa 3. 

Organisaatiossa tunnistettiin, että samassa roolissa toimivat henkilöt saattoivat 

osittain jakaa tehtäviä. Joissakin tapauksissa tehtävää hoidetiin vuoroissa, eli 

tehtävä itsessään on sama, mutta johtajapari toteuttaa tehtävää eri ajankohtana. 

Toinen tapa parijohtamisen toteutumiselle on, että henkilöt kokevat olevansa 

parijohtajia, joskin epävirallisesti. Heillä ei myöskään ollut lainkaan samanlaisia 

tehtäviä, vaan he toimivat eri rooleissa. 
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Kuva 3. Parijohtajuus teatterissa (mukaillen Järvinen et al. 2015) 

 

Yksi tapa kuvata johtajaparien välistä suhdetta on, että he itse asiassa johtavat 

toisiaan. Gottfridsson (2013) selvitti tutkimuksessaan partiojärjestön projektissa, 

että johtajaparit jakoivat tehtävät keskenään, raportoivat toisilleen ja tapasivat 

toisiaan tilannekatsauksia varten. He myös informoivat aikataulussa pysymisestä ja 

antoivat toisilleen mandaatin päätöksentekoon, hakivat tukea toisistaan ja tarjosivat 

tukeaan. Gottfridsson näkeekin, että parijohtajuus on suuressa määrin keskinäistä 

coachausta eli valmentamista tai mentorointia, mikä edesauttaa johtajien 

kehittymistä. Lisäksi tutkimuksen keskeisenä antina voidaan pitää parijohtajien ja 

johdettavien hyvin erilainen kokemus parijohtamisesta ja johtamisen 

onnistumisesta. Gottfridsson myös toteaa, että tutkimuksessa haastatellut johtajat 

eivät olleet tietoisia, kuinka parijohtajuuden tulisi toimia, vaikka parijohtajuus oli 

päätetty ottaa viralliseksi johtamismenetelmäksi. 

 

2.2 Parijohtajuuden etuja ja kritiikkiä 

 

Waldersee & Eaglesonin (2002) mukaan kaikki jaetun johtajuuden seuraukset eivät 

ole positiivisia. Kuitenkin jaettuun johtamiseen liittyy enemmän hyötyjä kuin haittoja 

suhteessa yksin johtamiseen. Jaetun johtamisen edut voivat liittyä myös siihen, että 
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kahdella johtajalla on enemmän aikaa ja energiaa johtamiselle. Johtajaparina 

toimiminen mahdollistaa Wilhelmson et al. (2006) mukaan paremman johtamisen ja 

organisaation kehittämisen, kun johtajaparit voivat oppia toisiltaan ja saavat tukea 

toisiltaan. Johtajaparit voivat yhdessä luoda työtehtäviä itselle ja toisille, mikä 

hyödyttää sekä organisaatiota että ihmisiä.  

 

Parijohtajuuden hyödyt kohdistuvat suurimmaksi osaksi johtajapareihin. Johtajien ei 

tarvitse seistä yksin huipulla, molemmilla on toisensa johtajana, ja johtajat pystyvät 

tekemään parempia ja järkeillympiä päätöksiä. (Gottfridsson 2013.) Suhde antaa 

johtajille vahvuutta edistää kehittämiskohteita eikä jumittua päivittäisiin operatiivisiin 

tehtäviin. Parilta saatu tuki auttaa myös vaikeissa tilanteissa, kuten henkilöstöön tai 

yksikön tulokseen liittyvissä tilanteissa. (Wilhelmson 2006.)  

 

Parijohtajuusmalli tuo informaation useamman ihmisen ulottuville ja informaatio 

levittäytyy laajemmalle (Troiano 1999). Kun johtajia on kaksi, johdettavien on 

helpompi tavoittaa tarvittaessa ainakin toinen johtajista. Lisäksi johdettava voi valita, 

kumman johtajan kanssa mieluiten asioi. (Gottfridsson 2013.) 

 

Lisäksi Wilhelmson (2006) näkee, että toimivassa parijohtajuudessa on 

mahdollisuus tarkoituksenmukaiselle oppimiselle. Siten parijohtajuuden hyötynä 

voidaan nähdä mahdollisuus oppimiselle ja kehittymiselle verrattuna 

yksinjohtamiseen. Tätä edesauttaa, että molemmat johtajat ovat todennäköisemmin 

kiinnostuneita keskustelemaan kaikesta. Järvinen et al. (2015) tutkimuksessa 

tunnistettiin, että parijohtajuudessa kommunikointi vie paljon aikaa, mutta se näkyy 

laadukkaammassa päätöksenteossa ja työn tuloksessa. 

 

Parijohtajuuteen kohdistuu myös kritiikkiä.  Suurin osa negatiivisista asioista 

parijohtajuudessa näyttää juontavan kulttuurista ja perinteisistä 

johtamiskonsepteista, jotka ovat edelleen hyvin vahvoja, mutta asioita on katsottava 

nykytilan kontekstissa. (Döös et al. 2005.) Troiano (1999), Gottfridsson (2013) ja 
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Järvinen et al. (2015) tunnistavat, että johtajaparin yhdenvertaisuus ei aina ole 

selvää johdettaville, esimerkiksi ketä kuunnella, kenen puoleen kääntyä ja kumpi 

johtajista on enemmän vastuussa. Verrattuna parijohtajuuteen, yksinjohtajuus voi 

olla selkeämpi ja päätöksenteko nopeampaa (Döös & Wilhelmson 2003). 

 

Parijohtajuuden haittapuolina johtajat itse pitävät toimimatonta johtajaparisuhdetta, 

mistä voi seurata huonoa suoriutumista johtajana. Muita riskejä on mahdollinen 

valtataistelu parin välillä tai toisen taakse piiloutumista. Vastauksissa nousi esille, 

että parijohtaminen vaatii työtä molemmilta osapuolilta, mutta siitä huolimatta suurin 

osa vastaajista suosittelee parijohtajuutta. (Gottfridsson 2013.) Parijohtajuuden 

etuna pidetään parin tiivistä suhdetta. Suhteen tiiviys voi kuitenkin johtaa siihen, että 

parin kommunikointi, keskustelu ja yhteistyö on niin tiivistä ja parijohtajille 

vaikuttavaa, että he ”unohtavat” keskustelun viemisen parin ulkopuolelle. Ali pari 

tavallaan uppoutuu liiaksi omaan parijohtajuuteen (Järvinen et al. 2015.)  

 

2.3 Jaettu johtajuus  

 

Jaettua johtajuutta esiintyy, kun kaksi tai useampi ryhmän jäsen alkaa harjoittaa 

johtajuutta tarkoituksena vaikuttaa muihin jäseniin ja siten maksimoida ryhmän 

tehokkuus. (Bergman et al. 2012.)  Jaettu johtajuus tilanne, jossa useat ryhmän 

jäsenet harjoittavat johtajuutta ja jaetulle johtajuudelle on ominaista päätöksenteko 

yhteistyössä sekä jaettu vastuu tuloksista (Hoch 2014; Carson et al. 2007; Döös et 

al. 2015.) Toisaalta Harris (2008) päättelee, että vaikka kaikki johto on jossain 

määrin jakautunut, se ei tarkoita, että kaikki organisaatiossa samanaikaisesti johtaa. 

Kullakin jäsenellä on jonkin verran johtamiskykyä, jota ryhmä tarvitsee jossakin 

vaiheessa.  

 

Döös et al. (2005) tarkoittaa jaetulla johtajuudella johtamistapaa, jossa johtajat 

jakavat jossakin muodossa vastuuta tai työtehtäviä keskenään sekä työntekijöille. 
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Bligh et al (2006) esittää, että ryhmän jäsenet ottavat niitä johtamistehtäviä, joihin 

he sopivat parhaiten tai joiden toteuttamiseen he ovat kaikkein motivoituneimpia.   

 

Yhteisellä osallistumisella (mutual participation) haetaan parempaa mahdollisuutta 

osallistaa henkilöstöä liiketoiminnan johtamiseen. Tästä nähdään seuraavan 

yhteisöllisempää, vastuullisempaa ja luottamuksellisempaa työyhteisöä. 

Johtamisen jakamisella tavoitellaan lisäksi yhteistä vastuuta, ryhmän tukea ja 

vuoropuhelua. (Wilhelmson et al. 2006.)   

 

Jaettu johtajuus on vielä laajasti tuntematon käsite ja sen muodot ja edellytykset 

ovat suurimmaksi osaksi epäselviä. Vielä ei tiedetä tarpeeksi jaetun johtajuuden 

vaikutuksia yrityksen tulokseen ja osakkaisiin, eikä ymmärretä riittävästi sitä 

työprosessia, miten jaettu johtajuus toteutuu. Ruotsalaisessa työelämässä johtajuus 

jaetaan yhden henkilön kanssa 62 % tapauksista. Kuitenkin, lähes joka kolmas 

jakaa johtajuutta useamman kuin yhden henkilön kanssa. Yleisin järjestely on, että 

johtajuutta jakavat miehet toisten miesten kanssa. Mies-nais johtajaparit ovat 

toiseksi yleisin järjestely ja naisten välinen johtajuuden jakaminen on kolmanneksi 

yleistä. Yhteistä edellä mainituille on, että yhteistyöstä ei käytetä erityistä nimitystä. 

(Döös et al. 2012; Döös et al. 2015.) 

 

Empiirinen tutkimus (Bergman et al. 2012) viittaa siihen, että jaettua johtamista 

ilmenee itseohjautuvissa projektitiimeissä ja päätöksentekotiimeissä, sekä on 

tärkeä tiimin tuloksia ennustettaessa. Tutkimus osoittaa, että johtajien lukumäärällä 

on merkittävä positiivinen korrelaatio sen kanssa, kuinka paljon erilaista 

johtajuuskäyttäytymistä ryhmässä esiintyy.  Jotta ryhmä voi kokea useaa 

erityyppistä johtamista, joka on välttämätöntä ryhmän myönteiselle toiminnalle, 

tulee vähintään kahden ryhmän jäsenen osallistua johtamiseen. Muussa 

tapauksessa tietyntyyppistä johtamista jää puuttumaan, mikä rajoittaa ryhmän 

potentiaalia. Bligh et al (2006) esittää samansuuntaisesti, että jaetun johtamisen 

kehittyessä ryhmän jäsenten mukavuudentuntu kasvaa, mikä edesauttaa 
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keskinäisen vaikuttamista, kun edessä on vaihtelevia tehtäviä ja jäsenet voivat 

toteuttaa eri tyyppistä käyttäytymistä. 

 

Ryhmä, joissa toteutetaan jaettua johtajuutta, raportoidaan vähemmän konflikteja, 

suurempaa yksimielisyyttä, korkeampaa ryhmän sisäistä luottamusta ja 

yhteenkuuluvuutta kuin ne ryhmä, joissa jaettua johtajuutta ei ole. (Bergman et al. 

2012.) Kuitenkin tutkimus (Hoch 2014; Carson et al. 2007) on osoittanut, että jaettu 

johtajuus korreloi positiivisesti ryhmän suorituskyvyn kanssa. DiLiello & Houghton 

(2006) ovat tunnistaneet, että kun yksilö saa tunnustusta ideoista, jotka auttavat 

ratkaisemaan ongelmaa, yksilö todennäköisesti osallistuu ongelmanratkaisuun 

myöhemmin.  

 

Voidaan päätellä, että jaetulla johtamistyylillä on positiivisia vaikutuksia 

työsuoritukseen. Yhtä kirkasta ei kuitenkaan ole se, mitä jaettu johtaminen eri 

tilanteissa ja organisaatioissa tarkoittaa. Edellä esitettyihin jaetun johtajuuden 

määritelmistä voidaan tulkita, että jaettu johtajuus on yksittäisten asioiden tai 

tehtävien hoitoa, joka useimmiten tapahtuu delegoidusti. Ruotsissa on näkyvissä 

merkkejä siitä, että jaettua johtajuutta esiintyy yhä yleisemmin. Voidaankin puhua 

uudesta johtamistrendistä. Döös et al. (2015) mukaan useimmiten parijohtajuutta 

toteutetaan johtajien omasta aloitteesta ja heille ominaisella tavalla ja tästä 

johtamistavasta on käytössä useita eri nimityksiä tai sitten ei lainkaan. Mitä 

näkyvämmäksi ja tiedotetummaksi parijohtaminen tulee johtajien positiivisten 

kokemusten myötä, sitä suurempi riski on, että organisaatioissa aletaan nimittää 

johtajapareja ilman riittäviä edellytyksiä. 

 

Parijohtajuus voidaan nähdä jaetun johtajuuden yhtenä muotona, jossa johtamiseen 

osallistuu enemmän kuin yksi johtaja. Lisäksi parijohtajuus voidaan nähdä 

merkittävä organisaation kehittämisen menetelmänä, mikäli vastuuta ja 

päätöksentekoa jaetaan organisaatiossa. (Järvinen et al. 2015; Wilhelmson et al. 

2006). Tässä tulkinnassa piilee riski, että nykyisellään suhteellisen selkeä käsitys 

parijohtamisesta hämärtyy uudelleen. Kuitenkin parijohtajuudelle ja jaetulle 



  22 

 

johtajuudelle yhteistä on se, että ne molemmat haastavat yhden johtajan käsitteen 

ja perinteisen top-down komento- ja ohjausjärjestelmän (Fjellvær 2010).   

 

Kun jaetulla tai hajautetulla johtamisella tarkoitetaan johdolta ryhmän jäsenille 

jaettua vastuuta, parijohtaminen on kahden samanarvoisen johtajan jaettu vastuu 

tehtävistä ja tuloksista (Fjellvær 2010; Gottfridsson 2013; Thulde 2017.) Tämä onkin 

selkeä määrittely, jota tulisi käyttää tulevissa parijohtamista käsittelevässä 

tutkimuksessa termien vakiinnuttamiseksi.  
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3 JOHTAJUUS JA JOHTAJANA KEHITTYMINEN 

 

Oppiminen ja johtajuus edustavat kahta rikasta tutkimuslinjaa: toinen käsittelee sitä, 

miten ihmiset oppivat, ja toinen, kuinka ihmiset johtavat. Johtajuuden kehittäminen 

on oppimisprosessi. Johtamisen kehittämisohjelmien ja lähestymistapojen tulee 

koskettaa johtajia henkilökohtaisella ja emotionaalisella tasolla, laukaisten kriittisen 

itsearvioinnin sekä luoda oppimisen ja johtajuuden mielentilaa ja kokeilua. (Brown 

& Posner 2001.) 

 

Mitä on hyvä johtaminen ja miten johtajana voi kehittyä? Johtajana kehittyminen 

edellyttää yleensä käsitystä hyvästä johtamisesta. Vaikka yleisesti on tunnistettu 

hyvän johtajan ja johtamisen piirteitä (Jones 2012), johtamiskäsitys vaihtelee 

organisaatioittain. Jotta johtajana voi kehittyä, on henkilöllä (tai organisaatiolla) 

oltava näkemys siitä, mihin suuntaan johtamista tulee kehittää. Kuten myöhemmin 

todetaan, johtajan tärkein työkalu oman johtajuuden kehittämiseen on itsetuntemus, 

jonka avulla johtaja voi oppia muodollisen ja epämuodollisen oppimisen kautta, sekä 

johtajan tehtävässä. Zheng & Muir (2015) näkeekin, että johtamisen kehittämisen 

painopiste on aikaisemmin ollut taitojen kehittämisessä. 

 

Johtajuudessa on paljolti kyse vallasta ja vaikuttamisesta. Johtajalle on tarpeellista 

voida vaikuttaa ryhmään, jotta se toimisi halutulla tavalla. Mahdollisuus vaikuttaa ja 

käyttää valtaa riippuu myös tehtävästä ja sen vaikutuksesta organisaatiossa. 

Vallankäyttö ja vaikuttaminen ovat vaikeaa matalassa organisaatiossa tai jos 

henkilö ei olo johto- tai esimiesasemassa. (Nordström et al. 2007.) Johtajuus on 

ennen kaikkea ihmisten sitouttamista ja motivointia, mutta myös visiointia 

paremmasta tulevaisuudesta ja vision toteuttamista. Johtajuus on usein 

mahdollistamista ja rohkaisua, valmentamista ja konsultointia kuin määräily ja 

ohjaamista. Johtamistehtävän perusluonteeseen kuuluu ohjaamista, ohjeistamista 

ja vaatimista, mutta sen tulisi toteutua vain tarvittaessa. (Jones 2012.) 
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On vaikea menestyä johtajana ilman tavoitteita ja visiota liiketoiminnan 

johtamisesta. Pitkällä aikavälillä se tarkoittaa, että yritys menettää muutoshenkisiä 

johtajia, jotka haluavat saavuttaa mitattavia tuloksia. Esimiesten tulee kantaa 

johtovastuunsa ja tarjota haasteita tämänkaltaisille johtajille, eikä rankaista 

esimerkiksi budjettia pienentämällä. (Nordström et al. 2007.)  

 

Zheng & Muir (2015) ovat tutkineet, miten ihmiset rakentavat ja kehittävät 

johtajuusidentiteettiään. Tutkimus osoitti, että johtajuusidentiteetti ei ole 

yksiulotteinen tapahtuma. Se on pikemminkin monitahoinen prosessi, joka sisältää 

kolme identiteetin kehittämisen keskeistä osa-aluetta: laajentamalla rajoja, 

tunnistamalla keskinäisiä riippuvuuksia ja löytämällä miellyttävän tarkoituksen (kuva 

4). Lisäksi kyse on näiden kolmen ulottuvuuden yhteisestä kehittämisestä ja 

ihmisten laajentunut ymmärrys johtamisesta, joka johtaa keskeiseen 

johtajuusidentiteettiin. 

 

Johtajuusidentiteetin kehittymisen kolme ulottuvuutta: 

 

1. ulottuvuus: rajojen laajentaminen  

Kehittyminen ei-johtajasta johtajaksi nähtiin yleisesti psykologisten rajojen 

laajentamisena, jossa yksi vastuualue päättyi ja tilalle tuli toiset vastuualueet. 

Esimerkiksi uusien tehtävien myöstä henkilö joutui astumaan esiin, mitä ei ollut 

aiemmassa tehtävässä tapahtunut. (Zheng & Muir 2015.) 

 

2. ulottuvuus: keskeisten riippuvuuksien tunnistaminen 

Käsitys itsestä kehittyi, kun henkilön paikka suhteessa toisiin ihmisiin muuttui eli hän 

nousee ryhmän joukosta johtajaksi. Henkilöt, joiden johtajuusidentiteetti oli 

vähemmän kehittynyt, arvostivat enemmän omia ideoitaan, arvojaan ja tavoitteita. 

Myöhemmin tilalle muodostui toinen asenne, joka piti muiden ihmisten ajatuksia, 

arvoja ja tavoitteita yhtä tärkeänä. Tämä muutos muodostin perustan sille, että 

yhteistyö muiden kanssa tuli helpommaksi ja tehokkaammaksi. Tälle muutokselle 
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oleellista on luopua hallinnasta ja hyväksyä ihmisten välisiä eroja. Kontrollista 

luopuminen oli edellytys astumiselle pois itsekeskeisestä todellisuudesta. (Zheng & 

Muir 2015.) 

 

3. ulottuvuus: merkityksellinen tarkoitus 

Joillekin henkilöistä tärkeä ulottuvuus johtajaidentiteetin kehittymisessä oli, kun 

löysivät johtamisesta merkityksen ja selityksen sille, miksi he johtavat. Joillekin 

henkilöille ymmärrys siitä, että he voivat olla hyödyksi toisille ihmisille, sytytti tunteen 

johtajuudesta. Muita sytykkeitä johtajuuden sisäistämiselle oli toisten ihmisten 

inspiroiminen, ihmisten ja hajanaisten konfliktien rauhoittaminen. Ymmärrys 

johtajuudesta ja halusta toimia johtajana syntyi siis oivalluksista ja mielekkyyden 

tunteesta, ja tilanteesta jossa johtajan siirtää huomion itsestä yhteisön hyvinvointiin. 

Näiden kolmen ulottuvuuden kehittyminen johtaa lopulta muutokseen, jossa henkilöt 

muuttuvat epävarmoista varmoiksi johtajiksi, kun heidän ymmärrys johtajuudesta 

kasvaa. (Zheng & Muir 2015.) 

 

 

Kuva 4. Johtajana kehittymisen kolme ulottuvuutta (mukaillen Zheng & Muir 2015). 
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Kehittyminen johtajaksi on moniulotteinen prosessi. Jos henkilö on ensimmäistä 

kertaa johtamistehtävässä, joka on samanaikaisesti parijohtajuusrooli, joutuu 

henkilö käymään samanaikaisesti läpi kahta eri johtajuusidentiteettiä muovaavaa 

prosessia. Tällaisessa tilanteessa henkilö opettelee sekä olemaan johtaja, että 

toisaalta jakamaan johtamisvastuun.   

 

3.1 Muodollinen ja epämuodollinen oppiminen 

 

Monissa organisaatioissa investoidaan muodolliseen kouluttautumiseen ja 

koulutuksiin. (Frost & Wallingford 2013; Becker & Bish 2017.) Johtamisen 

kehittämiseen on tarjolla monia ulkoisia resursseja ja koulutusmahdollisuuksia, 

kuten workshopit, kurssit ja yliopistojen koulutusohjelmat. Toinen vaihtoehto 

johtamisen kehittämiseen on luoda sisäinen koulutusohjelma. Sisäiset koulutukset 

ovat kustannustehokkaita ratkaisuja ja kannustaa tiimityöhön sekä mahdollistaa 

koulutusohjelman räätälöinnin organisaation tarpeiden mukaan. Johtamisen 

kehittäminen on koulutusta, jolla on sekä välittömiä että pitkän aikavälin vaikutuksia 

organisaatioon. (Frost & Wallingford 2013.) Sisäiset koulutukset ja koulutusohjelmat 

antavat mahdollisuuden hyödyntää organisaation kokeneempia johtajia 

oppimisessa ja johtajien kehittämisessä (Cacioppe 1998). 

 

Epävirallisempia lähestymistapoja oppimiseen on esimerkiksi mentorointi, tilapäiset 

tehtäväsiirrot ja vastuut sekä työnkierto. (Frost & Wallingford 2013; Becker & Bish 

2017.) Useimmiten muodollisella koulutuksella parannetaan kykyä 

epämuodolliseen oppimiseen työpaikalla (Svensson et al. 2004.) Koulutuksen 

tarkoitus on lisätä yksilön kykyä vastata työn vaatimuksiin. Tätä voidaan edistää 

säännöllisillä koulutuksilla esimerkiksi, jos työnkuvaan liittyy juridisia vastuita. (Frost 

& Wallingford 2013.) 
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Tyypillisiä työssä oppimisen tapoja on perinteisesti ollut työnkierron lisäksi uuden 

aihealueen opiskelu ja harjoitteluohjelmat, mutta ne eivät ole relevantteja johtamista 

ajatellen. Toisaalta toisenlaiset koulutusohjelmat, kuten kouluttajan tulo työpaikalle, 

koulutuksen ulkoistaminen ja esimiesten lähettäminen konferensseihin on kallista 

monelle organisaatiolle. Lisäksi on epätodennäköistä, että tietämyksen siirtämistä 

tapahtuu pidemmällä aikavälillä. (Frost & Wallingford 2013.) Organisaatiotasolla 

johtamisen kehittäminen perustuu laajoihin visioihin, arvoihin ja ydinosaaminen, ja 

sitä ohjaavat organisaationlaajuiset muutosaloitteet ja -järjestelmät. Viitekehykset 

osaamiselle ovat laajoja ja dynaamisia, mikä korostaa tiimityötä, luovuutta, 

joustavuutta, johtamista ja muutoksenhallintaa. (Brown 2003.) Ulkopuolisen 

koulutuksen haasteena usein on, että koulutuksesta palaava johtaja palaa 

työpaikalle, ja huomaa että opitut tekniikat ei sovellu omaan organisaatioon (Frost 

& Wallingford 2013), mikä johtuu siitä, että organisaatio koulutettavan ympärillä ei 

ole muuttunut. 

 

Epämuodollista oppimista on kaikki jäsennellyn oppimisympäristön ulkopuolella 

tapahtuva oppiminen (LeNir 2016). Epämuodollista oppimista ei pitäisi nähdä 

vähäisempänä oppimisen muotona, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kehittää 

johtamistaitoja ja siten täydentää muodollisemman oppimisen kautta saavutettua 

kehitystä. Epämuodollinen oppiminen on luonteeltaan paremmin yksilölle 

räätälöityä. Se pääsee paremmin käsiksi yksilön kehitykseen, joka on ajankohtaista 

ja opittua voidaan soveltaa välittömästi. Epämuodollinen ja muodollinen oppiminen 

tulisikin yhdistää tehokkaasti. (Becker & Bish 2017.) 

 

Vaikka epämuodollinen oppiminen onkin vähemmän jäsenneltyä, sitä tulee siitä 

huolimatta johtaa organisaatioissa strategialähtöisesti, sillä se tarjoaa tehokkaan 

tavan oppimismahdollisuuksien räätälöimiseksi johtajille (Becker & Bish 2017). 

LeNir (2016) uskoo, että suurin osa johtajien varsinaisesta oppimisesta ja 

kehittymisestä tapahtuu sosiaalisen prosessin kautta. Prosessissa keskeistä on 

keskustelut ja vuorovaikutus toisten johtajien kanssa, jossa selvitetään ongelmia tai 

toimenpiteitä. 
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Muodollisen oppimisen lisäksi tarvitaan epävirallisten lähestymistapojen 

koordinointia ja integraatiota muodolliseen oppimiseen (Becker & Bish 2017). Kun 

molemmat muodollinen ja epämuodollinen oppiminen järjestetään 

koulutustilanteessa, luodaan reflektoivan oppimisen edellytykset (Svensson et al. 

2004). Lisäksi LeNir (2016) huomioi, että epämuodollisen oppimisen vaikutus 

itseen, omaan tiimiin tai jopa koko organisaatioon voi olla merkittävä. 

 

Johtamisen kehittämisen pitää alkaa jostain ja Frost & Wallingford (2013) ehdottaa 

osaamiskartoitusta nykyisen osaamistason selvittämiseksi. Kehittymisen arviointi ja 

heikkojen kohtien kehittäminen on mahdollista, jos organisaation osaamistarpeet 

esimiestyölle ja johtamiselle on määritelty. Tämä tarkoittaa sellaisen ohjelman 

suunnittelua, joka määrittelee tarvittavat esimies- ja johtamistaidot, antaa puitteet 

palautteen antamiseksi ja mittaa taitojen kehittymistä. Tällainen osaamisprofiili voisi 

mitata osaamisaukkoja esimiehen nykyisen toiminnan ja halutun pätevyystason 

välillä. Kun esimies on pätevöitynyt yhdellä osaamisalueella hän voi keskittyä 

pätevöitymään toisella alueella. (Frost & Wallingford 2013.) 

 

On tärkeää, että oppimisen ja kehittymisen ympärille kehitetään infrastruktuuri, joka 

avulla yksilöiden ensin tunnistaa ja sen jälkeen käyttää tarkoituksenmukaisinta 

toimintatapaa oppimistarpeisiinsa. Tähän voi kuulua suorituksen johtamisen 

(performance management) prosessi, jonka myötä varmistetaan, että muodollisen 

ja epämuodollisen oppimisen keinovalikoima tehdään näkyväksi johtajille, jotka 

haluavat kehittää itseään. Tutkimus osoittaa, että jos pohdinta ja itsearviointi ovat 

osa oppimisohjelmaa, niitä on kehitettävä osana ohjelmaa. (Becker & Bish 2017.) 

Syy, miksi johtamisen kehittämisessä ei käytetä kehittymismallia laajemmin, on se, 

että se on usein heikoiten implementoitu menetelmä. Organisaatioista puuttuu 

yleensä strukturoitu kehittymisympäristö ja hyvin määritellyt pätevyysalueet ja 

taidot. Toisin sanoen, organisaatiossa ei ole selkeästi määritelty mitä osaamista 

esimiehiltä odotetaan ja lisäksi kehittymismalli tarvitsee henkilöstöhallintoa 

koordinoimaan sen toteutumista. (Frost & Wallingford 2013.) 
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Kehittämisohjelman luomisen jälkeen tarvitaan jatkuvaa kommunikointia esimiehen 

sekä hänen mentorin ja/tai esimiehensä välillä, jotta voidaan nähdä, millainen 

osaamistaso on saavutettu ja tarjota jatkuvaa tukea jatkokehittymiselle. Tämä 

vahvistaa ja tukee esimiehen kehittymistä läpi vuoden, ja painopisteitä ja resursseja 

voidaan muuttaa tarpeen mukaan. (Frost & Wallingford 2013.) Kehittymisen 

seuranta voisi kuitenkin olla varmempaa ja säännönmukaisempaa, jos 

organisaation johtamisjärjestelmään kuuluu säännöllisiä kehityskeskusteluja 

useammin kuin kerran vuodessa. Edes jokseenkin säännöllisen 

kehityskeskustelusyklin avulla organisaatio voi paremmin tukea prosessia 

esimerkiksi henkilöstöhallinnosta käsin. Keskustelujen ei välttämättä tarvitse aina 

olla muodollisia ja raportoituja, jotta prosessi säilyy tarkoituksenmukaisen ja riittävän 

kevyenä. 

 

3.2 Yksilönä ja parijohtajana kehittyminen  

 

Organisaation oppimisessa ja tiedon luomisessa tärkein rooli on yksilöllä. Yksilöt 

kerryttävät hiljaista tietoa itse tekemällä saadun kokemuksen kautta. Hiljaisen tiedon 

kertyminen hidastuu ajan myötä, jos valikoima rajoittuu rutiinitehtäviin. Rutiinit 

vähentävät luovaa ajatteluaja ja uuden tiedon muodostumista. Myöskään 

monipuoliset tehtävät eivät yksinään riitä parantamaan hiljaisen tiedon laatua, vaan 

kokemusten tulee olla nykyisen tehtävän näkökulmasta relevantteja. (Nonaka 

1994.) Yksilötasolla kokemuksellinen oppiminen tapahtuu yleensä pienessä 

ryhmässä tai tekemällä oppimalla (Brown 2003). Kokemuksellinen oppiminen 

edellyttää käsitteellisiä työkaluja ja selkeää, näkyvää (explicit) tietoa tehtävistä ja 

työprosesseista, jotta kokemuksia voidaan tunnistaa ja tulkita (kuten työn tulokset). 

Kokemuksen kautta hankitulla tietämyksellä on implisiittinen luonne. 

Kokemuksellinen oppiminen näyttää siten edellyttävät näkyvää, eksplisiittistä tietoa, 

jota ei voi kokemuksella hankkia. (Svensson et al. 2004.)  
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Nonaka (1994) on aiemmin esittänyt, että tietämys syntyy muuntumalla hiljaisen ja 

näkyvän tiedon välissä neljällä eri tavalla. Tieto voi muuntua hiljaisesta tiedosta 

(tacit) hiljaiseksi tiedoksi sosiaalisessa kanssakäymisessä, näkyvästä ja 

teoreettisesta (implicit) tiedosta näkyväksi tiedoksi, hiljaisesta tiedosta näkyväksi ja 

näkyvästä tiedosta hiljaiseksi tiedoksi.  

 

Hiljainen tieto voi syntyä vuorovaikutuksessa tai tekemällä oppimalla. Näkyvää 

tietoa syntyy, kun informaatio muutetaan selkeään muotoon esimerkiksi 

dokumentiksi. Näkyvä tieto on perusta uuden tiedon luomiselle. Uutta tietoa syntyy 

myös yhdistelemällä ulkopuolelta saatua tietoa yksilön olemassa olevaan tietoon. 

Yksilö sisäistää tietoa muuntamalla näkyvää tietoa omaksi sisäiseksi tiedokseen 

yhdistelemässä uutta tietoa olemassa olevaan. (Nonaka 1994.) Osaaminen, eli 

yksilön kyky toimia tietoisesti, tehokkaasti, tarkoituksellisesti ja strategisesti sekä 

reflektiivisesti tilanteessa, liittyy käytännön ja teoreettisen tiedon yhdistämiseen 

(Svensson et al. 2004.) 

 

Myers (2004) on tutkinut johtamisen kehittämistä voittoa tavoittelemattomassa 

organisaatiossa. Mitä tulee osaamiseen ja havaittuun menestyksekkäiden johtajien 

tarpeeseen siirtyä reagoimisesta varmasti suorituskykyiseksi, Myers näkee keinona 

tarjota johdolle kehittymismahdollisuuksia ja koulutusta. Vähemmän selkeät 

oppimisen ja luovuuden alueet, joilla on epäilemättä vaikutuksia suorituskykyyn, 

tukevat johtajuuspotentiaalia. Johtamisen kehittämisessä on otettava huomioon 

henkilökohtaiset ja organisatoriset tarpeet kiinnittämällä huomiota strategisiin 

rooleihin ja tehtävien monimuotoisuuteen. (Myers 2004.)  Yksilö tarvitsee 

metataitoja ollakseen sopeutumiskykyinen ja joustava. Lisäksi tarvitaan uutta 

teknistä ja ammatillista osaamista, sillä kaikkea oppimista ei voida etukäteen 

suunnitella organisaatiotasolla liiketoiminnan monimutkaisuuden ja/tai 

muutosnopeuden takia. (Brown 2003.) 

 

Voidaan päätellä, että sekä yritys- että kolmannella sektorilla nähdään tarvetta 

johtamisen kehittämiselle. Lisäksi tunnistetaan, että muodollisen oppimisen ja 
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kouluttautumisen lisäksi yksilön tarpeet on huomioitava osaamisen kehittämisessä. 

(Myers 2004; Becker & Bish 2017.) Johtajana kasvaminen ja kehittyminen 

edellyttävät, että henkilöt saavat johtamiskokemusta sekä kokemuksen 

hyödyntäminen. Tehokkaasta johtamisesta on useita teorioita, mutta lähes kaikki 

ovat yhtä mieltä siitä, että ensikäden kokemus on kriittistä johtajaksi pyrkiville 

(Brown & Posner 2001; Allio 2016). Kaksi henkilöä voi saada täysin samanlaisen 

johtamiskokemuksen lopputuloksen ollessa täysin erilainen. Yksi voi puhjeta 

kukkaan ja kasvaa kun toinen voi pysyä muuttumattomana tai jopa taantua. Vaikka 

kokemus itsessään onkin tärkeää, kokemus itsessään ei takaa mitään. (Allio 2016.) 

 

Karp (2012) väittää, että johtajuusteoriat ovat olleet syventyneitä siihen ajatukseen, 

että johtajan on kehitettävä itseään. Moni on esittänyt, että johtajien tulisi kehittää 

syvällinen itsetuntemus toimiakseen johtajina. Johtajuudella on tarkoitettu 

vaikuttamisen prosessia, jolla toiset ihmiset saadaan toimimaan yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi sekä johtajan keinovalikoimaa, jolla ihmiset saadaan 

seuraamaan johtajan pyrkimyksiä. Robert J. Allio vahvistaa Karpin väitteen. Allion 

(2016) mukaan johtajana kehittyminen edellyttää perustavaa laatua olevia 

komponentteja. Hänen mukaan potentiaalisen johtajan tulee luoda oma 

johtajuusidentiteetti ja persoona.  

 

Lisäksi ihmisten johtaminen (leadership) tulee osata erottaa asioiden johtamisesta 

(management). Toisaalta valtaa tulee kanavoida oikein. Useimmissa 

organisaatioissa johtajien valta on vähentynyt ja johdettavien valta lisääntynyt. 

Komentoketjumalli on vanhentunut. Tulevan johtajan tulee lisäksi hankkia 

relevanttia johtajuustietoa ja taitoa. Usein hyvä tapa on tarkkailla 

toimintaympäristöä, ennen kuin soveltaa aiempaan kokemukseen perustuvia 

käytäntöjä. Kolmas komponentti on johtajuuden harjoittaminen. Paras tapa siihen 

on toimia johtajan roolissa ja suorittaa haastavia tehtäviä, tunnistaa virheitä ja 

sovittaa toimintaansa kohti parempaa suoritusta. (Allio 2016.) 
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Karp (2012) esittää kritiikkiä johtajan kehittymiselle vaadittavalle itsetuntemukselle, 

sille itse on käsitteenä löyhä johtajuuden kontekstissa. Karpin perustelu pohjautuu 

psykologian tieteenalan erilaisiin näkemyksiin itsestä. Syynä kritiikille voidaan 

kuitenkin myös nähdä aiemminkin esitetty väite, että johtajuus on aina 

tilannesidonnaista (Corrigan 2013). Karp (2012) kuitenkin kritiikistä huolimatta 

selventää, että johtajan on kehitettävä ymmärrystä itsestään voidakseen toimia 

johtajana. Itsetuntemuksen avulla johtaja voi kehittää eri puolia itsessään.  

 

Keskeistä on johtajan oma kehittymisprosessi, jossa johtajan itsetietoisuus, 

ympäristönhallinta, yhteys ihanteisiin sekä järki- ja tunnepohjaiset toimenpiteet, 

jotka muodostavat johtajuuden (Karp 2012). Itsearviointiin ja reflektointiin oppiminen 

voidaan nähdä johtajana kehittymisen edellytyksenä.  

 

Wilhelmsonin (2006) tutkimus soveltaa Mezirowin alkuaan vuonna 1991 ja vuonna 

2000 kehittämää transformatiivista oppimisteoriaa, jossa keskiössä on syvällinen 

oppimisprosessi, joka perustuu kriittiseen reflektointiin. Tämän prosessin kautta 

parijohtajien työprosesseja voidaan myös analysoida ja ymmärtää oppimisen 

prosessina. Kriittistä reflektointia tarvitaan, jotta henkilö voi arvioida kuulemaansa ja 

näkemäänsä, ja tekemään päätelmiä muiden tekemistä lausunnoista.  

 

Transformatiivisen oppimisen näkökulmat muuttuvat Wilhelmsonia (2006) mukaillen 

laajentamalla, siirtymällä ja/tai ylittämällä. Näkökulman laajentaminen tarkoittaa, 

että näkökulmassa ei tapahdu muutoksia ja lausunnot vahvistetaan tai jätetään 

huomiotta. Siirtymisellä tarkoitetaan erilaisten mielipiteiden kohtaamista. Tämä luo 

epätasapainoisen tilan, joka voi avautua näkökulman muutokselle asiasta 

väittelyyn. Näkökulmien ylittäminen luo yhteisen ja laadullisesti uudenlaisen 

ymmärryksen. Prosessissa syntyy uutta, yhteisesti rakennettua tietoa, joka ei olisi 

voinut kehittyä vain yhdestä näkökulmasta. Näkökulmien ylittäminen on 

kollektiivisen transformatiivisen oppimisen moottori. 
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Wilhelmson (2006) huomioi, että transformatiivisen oppimisteorian yksilöllinen 

painopiste voidaan soveltaa pieneen ryhmään, jossa yksilön oppivat ryhmän 

jäsenten vuorovaikutuksen kautta. Karp (2012) huomauttaa, että oppimisprosessia 

tärkeämpää on johtajan kyky määrittää tilanteita ja oppia niistä. Johtajan kyky 

herättää tietoisuutta ja käsitystä omasta johtajuudestaan vaikuttaa myös suhteiden 

hallintaan. Johtajan on kehitettävä ymmärrystä itsestään voidakseen toimia 

johtajana. Itsetuntemus syntyy prosessissa, johon vaikuttaa kognitiivinen, 

emotionaalinen, henkinen ja fyysinen itsen ulottuvuus. Itsetuntemuksen avulla 

johtaja voi kehittää eri puolia itsessään.  

 

Parijohtajat kokivat Wilhemsonin (2006) tutkimuksen mukaan, että he täydentävät 

toistensa kykyjä ja taitoja. He käsittelivät tietoisesti puutteitaan ja hyödynsivät 

erilaisuuttaan. Johtajaparit huomasivat asioissa erilaisia näkökohtia ja ottivat eri 

rooleja tilanteesta riippuen. Tämä mahdollisti sen, että heillä oli myös aikaa 

reflektoinnille ilman, että se hidasti työskentelyä. Kunnioitus toisen tapoja, 

persoonallisuutta ja tietämystä kohtaan, parijohtajat pystyisivät hyödyntämään 

henkilökohtaisia eroavaisuuksia. Kommunikoinnissa tärkeä on käyttää erilaisia 

menetelmiä: ajatella, puhua, piirtää, tehdä ajatuksensa toiselle näkyväksi. Tämän 

avulla parit saattoivat hyödyntää yhteistä arvopohjaa päivittäisissä nopeasti 

muuttuvissa tilanteissa ja päätöksenteossa.  

 

Säännöllinen vuorovaikutus muodostaa tiiviin suhteen johtajaparien välille. 

Parijohtajat korostivat oikean parin valitsemisen tärkeyttä, sillä suhteen luominen 

sekä luottamuksen rakentaminen kestää oman aikansa. Johtajien täytyy myös 

osata päästää irti valta-ajattelusta. Näin johtajat kehittyvät johtajaparina ja oppivat 

kuuntelemaan ja tukemaan toisiansa. (Wilhelmson 2006.) 
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3.3 Toimiva johtajuus 

 

Hyvä johtaja on riittävän varma itsestään vastaanottaakseen palautetta 

suoriutumisestaan ja vaikutuksestaan toisiin. Johtajuus ei ole parrasvaloissa 

seisomista, vaan olemista osana tiimiä. Tiimiin ei kuitenkaan voi piiloutua, koska 

johtajan tulee myös näkyä ja nousta esiin ja ottaa vastuuta. Johtajan tulee myös 

tunnistaa, että "soolona lentäminen" voi näyttää vahvalta johtajuudelta, mutta 

johtaja tuskin saa ketään tiimistä mukaan matkalle. (Jones 2012.) Parijohtajien 

täytyy osata päästää irti valta-ajattelusta, jotta parijohtajuus voi toteutua 

menestyksekkäästi (Wilhelmson 2006.) Aiemmin on tunnistettu, että johtaja oppii 

tehokkaasti toiselta, usein kokeneemmalta johtajalta (Cacioppe 1998). Voidaankin 

nähdä, että hyvän parijohtajan ominaisuuksiin kuuluu ymmärrys johtajaparin 

merkityksestä oman osaamisen kehittämisessä. Vastavuoroinen oppiminen 

edellyttää avointa, tasavertaista suhdetta, jossa molemmat johtavat hyväksyvät 

vallan jakautumisen. 

 

Lisäksi hyvä johtaja on varma ja rauhallinen, mikä on seurausta siitä, että 

johtamistehtävä tuntuu miellyttävältä. Hyvän johtajan tulee olla siellä, missä 

tapahtuu. Etäisyys vaikuttaa myös siihen, että johtaja on huonosti informoitu. (Jones 

2012.) Wilhelmson (2006) huomasi tutkimuksessaan, että johtajaparien tavassa 

työskennellä esiintyi hyvin paljon samankaltaisuutta riippumatta siitä, millä 

organisaatiotasolla he toimivat. Organisaatiorakenteen tai sukupuolen ei katsottu 

tuovan eroja johtamiseen.  

 

Hyvä johtaja on näkyvä. Jones (2012) esittää, että virallisella johtajalla on 

organisaatiossa profiili, vaikka jotkut johtajat ovatkin harvaan esillä. Jos johtaja on 

harvoin esillä ja työntekijöille tuntematon, hän on todennäköisimmin pelätty johtaja. 

Etäisyys ja näkymättömyys todennäköisesti vähentävät luottamusta johtajaan, jota 

ei henkilökohtaisesti tunneta. Johtaja luo vaikuttavuutta pienilläkin valinnoilla, 

esimerkiksi kutsumalla johdettaviaan kollegoiksi sen sijaan että heitä puhutellaan 

alaisina tai henkilöstönä. Myös Nordström et al. (2007) korostaa johtajan fyysisen 
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näkyvyyden merkitystä johtajuuden tehokkuutta arvioitaessa ei tule vähätellä. 

Näkymätön johtaja menettää uskottavuutta ja viestin välittäminen henkilöstölle 

vaikeutuu. Näkyvyys voi olla spontaania, mutta johtaja joka tekee tietoisen 

strategian ja varaa kalenterista aikaa näkyvyydelle, saa etumatkaa kollegoihinsa 

nähden. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, että vähentynyt uskottavuus leviää alas 

organisaatiossa ja vaikuttaa keskijohdon esimiesten työhön ja uskottavuuteen.  

 

Hyvällä johtajalla on pätevyyttä ja varmuutta, joka tulee johtamiskokemuksen 

myötä. Se edellyttää henkilökohtaista identiteettiä, joka hyväksyy, että johtajuuden 

mukana tulee vastuu. Valta voi olla tehtävänsä johtuvaa tai statuksen mukanaan 

tuomaa, mutta on tärkeää tuntea olonsa mukavaksi vallan kanssa, ja olla 

käyttämättä sitä väärin. (Jones 2012.) Hyvä johtaja on myös hyvä opettaja, ja jakaa 

osaamistaan kokemattomammille johtajille (Cacioppe 1998). Parijohtajilla valta 

jakautuu kahden henkilön välillä, mutta se ei tee vallasta vähempiarvoista. Itsensä 

kehittämiseen keskittyvät parijohtajat näkevät jaetun vallan voimavarana ja 

menestyksen takeena. 

 

Wilhelmson (2006) havaitsi johtajaparien kehittävän prosessin päivittäisten 

tehtävien hoitamiseksi nopeissa ja lyhyissä sykleissä, sekä priorisoivat tärkeitä 

asioita yhdessä. Johtajat eivät aina olleet yhteisymmärryksessä, miten hoitaa 

vaikeita tilanteita, mutta he keskustelivat asioista, kunnes heillä olivat samaa mieltä, 

miten asiassa edetään. Tärkeintä tehtävien hoitamisessa on jatkuva kommunikointi. 

 

Menestyksekkäillä parijohtajilla on samanlaiset käsitys arvoista ja humanistinen 

näkemys ihmisistä, lojaalisuudesta ja yhteisestä luottamuksesta. Humanistinen 

näkemys oli aina mukana toiminnassa. Tämän seurauksena johtajat organisoivat 

yksikkönsä työskentelemään kollektiivisissa yhteistoimintamuodoissa, jossa 

tehtäviä on hajautettu ja infrastruktuuri tukee kommunikaatiota, kuten kokouksia ja 

keskustelua. (Wilhelmson 2006.)  
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Koska organisaatiot kohtaavat epävakaita ja virtuaalisia ympäristöjä, on kasvava 

tarve varustaa tulevia johtajia taidoilla tuottaa, hyödyntää ja ylläpitää sosiaalista 

pääomaa. Vaikka pääpaino on inhimillisissä voimavaroissa, sosiaalisen pääoman 

taidot ovat alkaneet saada enemmän huomiota osana johtamistaitoja. (McCallum & 

O'Connell 2009.) Paré et al. (2008) ovat tutkineen sosiaalisen pääoman merkitystä 

pienissä yrityksissä, jossa toimitaan yhteisjohtajuuden periaatteella. Sosio-

demografisiin tekijöihin kuuluu sukupuoli, etnisyys, maantieteellinen yhteys, eli 

muuttujat, joilla voisi olla vaikutusta yksilöön. Yhteisö voi tarkoittaa mitä tahansa 

sidosryhmää, joka koostuu jollakin tavalla läheisistä suhteissa yhteisön jäsenten 

kanssa. Yhteisössä on helpompi ansaita luottamusta ja yhteistyötä. Mitä 

erilaisemmista sosio-demograafisista lähtökohdista yhteisön jäsenet tulevat, sitä 

enemmän heidän tulisi jakaa kokemuksiaan.  

 

Kuvassa alla esitetään, miten sosiaalinen pääoma saa energiaa ja miten sitä 

tuotetaan (kuva 5). Liikehdintä ja prosessointi lisää sosiaalisen pääoman tuotantoa 

yhdistelemällä, ylläpitämällä ja kehittymällä. Pätevyyden käsitteellä on tarkoitettu 

viittaamaan lahjakkuutta, kulttuuripääomaa ja yksilön resursseja sosiaalisessa 

kontekstissa. Syöte ja tuotos (inputs, outputs) kuvaavat johtajaparien välisiä 

liittymäpintoja. Voidaankin osoittaa, että johtajaparin muodostavien yksilöiden 

osaamisella ja ominaispiirteillä sekä heidän toiminnallaan on suora yhteys siihen, 

mikä heidän tuotos on yritykselle. Jotta tämä olisi mahdollista, on oltava 

kollektiivinen visio lopputuotoksesta eli tavoitteista, sekä johtajaparien vastaava 

panostus perustuen yhteisön tai organisaation arvojärjestelmään. (Paré et al. 2008.) 
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Kuva 5. Sosiaalisen pääoman liikkuminen ja tuotanto parijohtajuudessa (mukaillen 

Paré et al. 2008) 

 

Täydentävään kollektiiviseen osaamiseen perustuvalla yksilön toiminnalla on 

vaikutusta päätöksentekoprosessiin, molemminpuoliseen tukemiseen ja tehtävien 

jakamiseen yrityksen eri toiminnoissa. Tämä on yksilöiden panostus parijohtajuuden 

prosessiin. Kumppanin suoritus on prosessin tuotos. Parin suoritusta voidaan mitata 

muun muassa henkilökohtaisella tyytyväisyydellä työn saavutuksiin, kokemukseen 

parilta saadusta tuesta, sekä kumppanuuden aikaansaamilla tuloksilla. 

Tutkimuksessa vaihdanta, yhteistyö ja täydentävyyden dynamiikka sisältyvät 

tuotantojärjestelmään, jossa tulokset näkyvät. (Paré et al. 2008.) 

 

Yksilön sosio-demorgaafisilla tekijöillä on myös vaikutusta siihen, toteutuuko 

todennäköisemmin yksin- vai parijohtajuus, ja millaisena kumpikin näistä toteutuu. 

Se, valitaanko yksin- vai yhteisjohtajuus vaikuttaa sosiaalisen pääoman tuotantoon. 

Kaksi ihmistä tuottaa lähtökohtaisesti enemmän sosiaalista pääomaa (Paré et al. 

2008). 
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Oman johtajaparin sparraaminen, tukeminen ja osaamisen jakaminen johtaa 

onnistumisiin. Yhteiset onnistumiset lujittavat johtajaparien suhdetta. Synergia eli 

parin suoriutumisen kumuloiva yhteisvaikutus on verrannollinen taloudelliseen 

suorituskykyyn. Kerrannaisvaikutus on sitä suurempi, mitä laadukkaampaa 

johtajaparin yhteistyö on. Parina johtaminen lisää kummankin yksilön sosiaalista 

pääomaa. (Paré et al 2008.) Malli sopii erinomaisesti kuvaamaan johtajaparin 

suhteen dynamiikkaa. 

 

McCallum & O’Connel (2009) ovat halunneet osoittaa yhteyden inhimillisen ja 

sosiaalisen pääoman välillä kuva 6). Inhimillinen pääoma toimii lähtökohtana 

sosiaalisen pääoman jalostumisessa. He myös jakavat Paré et al. (2008) 

näkemyksen siitä, että sosiaalinen pääoma kuuluu hyvän johtajan taitoihin. 

Molemmat tutkimukset osoittavat, että verkostot ja yhteistyö edistävät sosiaalisen 

pääoman muodostumista. Lisäksi McCallum & O’Connel (2009) suosittelevat 

johtajana kehittymiseen sosiaalisen pääoman kasvattamista. Tämä onnistuu 

luomalla organisaatioon avoimen orgaanisen ajattelutavan korostaen rajojen 

ylittämisen tuottamaa arvoa. Lisäksi suhteellisuuden näkökulmia voidaan hyödyntää 

nykyisissä johtamisen kehittämisen menetelmissä. He myös korostavat ja 

kannustavat aktiivisesti rakentamaan verkostoja ja tarinankerronnan taitoja. 

Sosiaalista pääomaa voidaan mahdollisesti lisätä esimerkiksi valmennuksen, 

mentoroinnin ja erilaisilla työtehtävillä. 

 

Inhimillinen pääoma 
(yksilön kompetenssit) 

 
• työkokemus 

• koulutus 

• tietämys 

• taidot 

• kyvykkyydet 

Sosiaalinen pääoma 
(suhteelliset kompetenssit) 

 
• sosiaalinen tietoisuus 

• itsensä johtaminen 

• luoda sitoutumista 

• edistää 
yhteistyötä/koordinointia/verkostoja 

• palautteen antaminen 

• synnyttää luottamusta, 
hyväntahtoisuutta ja vastavuoroisuutta 

 

Kuva 6. Joitakin inhimillisen ja sosiaalisen pääoman ominaisuuksia (mukaillen 

McCallum & O'Connel 2009) 

< 
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Uuden tiedon luomisprosessi on keskeinen osa johtajien oppimista ja edellä 

kuvattua sosiaalista ja ensikäden kokemuksella tapahtuvaa oppimista. Tiedon ja 

tietämyksen luonteen ymmärtäminen on tärkeää, kun mietitään johtamisen 

kehittäminen menetelmiä. Tiedon luomisen prosessissa sosiaalisen pääoman 

merkitys on oleellinen, kun arvioidaan tulevaa oppimisprosessia ja toisilleen 

ideaalisesti sopivia johtajapareja. Muodollinen ja epämuodollinen oppiminen 

muodostavat yhdessä käytännöllisen kokonaisuuden johtamisen kehittämiseksi.  

 

3.4 Vapaaehtoinen ja vapaaehtoisten johtaminen 

 

Johtamiskirjallisuus ei useinkaan huomioi teorioissaan vapaaehtoisten johtamisen 

menetelmiä ja käsitteitä. Vapaaehtoistyössä tapahtuvaa johtamista, jossa 

johtajatkin toimivat vapaaehtoisina, on tutkittu vähän ja lähinnä vain sellaisten 

tieteentekijöiden toimesta, jotka itsekin vaikuttavat vapaaehtoisorganisaatioissa 

(kuten Räsänen-Ala-Aho 2011; Gottfridsson 2013).  

 

Posner (2015) on tutkinut johtamista, jossa sekä johtaja että johdettava ovat 

vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyössä johtajalla ei yleisesti ottaen ole käytössään 

rahallisia kannustus- tai motivointimahdollisuuksia. Gottfridsson (2013) lisäksi 

huomioi, että partiojohtaminen poikkeaa työelämän johtamisesta myös siinä, että 

johtajan ansiot määräytyvät eri tavoin. Kun tuloksista ei suoriteta rahallista 

korvausta, on harvoin riski, että johtajat ryhtyvät kilpailemaan keskenään tai 

yhteistyö ei toimisi.  

 

Posner (2015) pitää vapaaehtoisen johtamisessa keskeisenä johtajan ja 

johdettavan välistä suhdetta. Tämä viittaa siihen, että vapaaehtoisten johtajien 

(volunteer leaders) on sitouduttava johtamiskäytäntöihin, jotka parhaiten vastaavat 

näihin haasteisiin. Vapaaehtoisella johtajalla ei ole samanlaista valtaan perustuvaa 
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asemaa kuin työelämässä, sillä vapaaehtoiset johdettavat voivat vapaasti valita 

seuraavatko he johtajaa vai eivät. 

 

Tutkimus osoittaa, että vapaaehtoiset johtajat joutuvat käyttämään enemmän 

johtamismenetelmiä kuin ei-vapaaehtoiset eli palkkatyötä tekevät johtajat. Lisäksi 

johdettavien ikä sekä organisaation missio voivat vaikuttaa tarvittavaan 

johtamiskäyttäytymiseen. Palkkatyötä tekevä johtaja pystyy usein panostamaan 

johtamiseen työpaikalla suhteessa enemmän kuin vapaaehtoinen johtaja. Tämä 

johtuu siitä, että vapaaehtoinen johtaja harjoittaa johtamista usein sivutoimisesti 

(Posner 2015.)  

 

Vapaaehtoisessa johtamisessa keskitytään suhteiden rakentamiseen, 

luottamuksen lisäämiseen ja tunnustusten antamiseen. Lisäksi 

johtamiskäyttäytymisen eroihin todennäköisesti vaikuttaa ajankäytölliset 

mahdollisuudet. (Posner 2015.) Partiossa harvoin johdetaan yksin, vaikka 

parijohtajuus ei toteudu. Partiojohtamiseen kuuluu, että ennen suuria tapahtumia 

järjestetään useita kokoontumisia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia (Räsänen-

Ala-Aho 2011). Toimintatapa kuvaa myös Suomen Partiolaisten yleistä käytäntöä 

tehdä asioita yhdessä. 

 

Partioliikkeessä parijohtaminen vastaa organisaation tavoitteisiin kehittää ihmisiä, 

antaa tukea toisille, osallistaa useampia ihmisiä päätöksentekoon, tarjota enemmän 

mahdollisuuksia johtaa ja kannustaa kokeilemaan johtamista sekä osoittaa, että 

johtajan tehtävä on johtaa ennemmin kuin käyttää valtaa käskyttämiseen. 

(Gottfridsson 2013.) Vapaaehtoiset johtajat vastaavat usein merkittävistäkin 

budjeteista. Mikäli budjetin tai tehtävän toteuttaminen jostain syystä epäonnistuu, 

heikko tulos jää järjestön kannettavaksi, sillä vapaaehtoisilla johtajilla ei ole juridista 

vastuuta tuloksista. (Räsänen-Ala-Aho 2011.) 
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Vapaaehtoisorganisaatiot käyvät läpi muutosta kohti toiminnan ammatillistumista, 

jonka näkyy kasvavana koulutusvaatimuksena, sekä asettaa odotuksia syvemmälle 

substanssiosaamiselle ja johtamistaidoille. Järjestöissä tehdäänkin yhä useammin 

vaativaa asiantuntijatyötä. Kehityksen myötä koko organisatorinen toiminta vaatii 

kehittämistä ja yhä strategisempaa johtamista. Vapaaehtoisorganisaatiot 

noudattavatkin monelta osin työelämästä tuttuja ja ammattimaisia hallinto- ja 

arviointitoimia muun muassa rahoituksen saamiseksi. (Lager et al. 2009.) 

Ammatillistuminen voidaan nähdä lisääntyvänä oppimistarpeena vapaaehtoiselle 

johtajalle, sillä johdettavana saattaa olla yhä enemmän asiantuntijoita, joiden 

odotukset johtamiselle ovat erilaisia.  

 

3.5 Parijohtajuudessa kehittyminen 

 

Parijohtajuus kehittymisympäristönä muodostuu parijohtajuuden johtamispuitteista 

sekä useista oppimista tukevista prosesseista. Parijohtamisessa järkeillympi 

päätöksenteko, parantunut suoritus, keskusteluyhteys ja parilta saatu tuki 

(Wilhelmson 2006; Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015) edistävät osaltaan 

oppimiselle suotuisia olosuhteita. Parijohtajien kokema työn tärkeys ja toiminnan 

hyöty organisaatiolle (Wilhelmson et al. 2006) edistänee avoimuutta oppimiselle. 

Sosiaalisia konteksteja pidetään edellytyksenä oppimisille (Nonaka 1994) ja 

parijohtajuus mahdollistaa siksi oppimiselle otollisen ympäristön. 

 

Kun johtajia on kaksi, se tuo esimerkiksi päätöksentekoon enemmän osaamista ja 

kokemusta ja yleisesti parijohtajuudessa syötettä toimintaan tulee enemmän (Paré 

et al. 2008; Gottfridsson 2013). Parhaat edellytykset parijohtajuudessa oppimiselle 

on, kun organisaatiossa on koordinoitu kehittämisohjelma, jolla oppimista tuetaan ja 

jolla oppimistarpeet tunnistetaan (Frost & Wallingford 2013). Parijohtajien tulee 

lisäksi toimia toistensa sparraajina ja palautteenantajina, mikä edellyttää avoimuutta 

ja luottamusta parin välillä (Wilhelmson 2006).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Johtajana kehittymistä tarkastellaan yksilön näkökulmasta eli henkilökohtaisena 

kehittymisenä, minkä johdosta parijohtajia on haastateltu henkilökohtaisesti. Tämä 

antoi haastateltavalle tilaa ja suotuisat olosuhteet reflektointiin ja oman 

johtajuusympäristön havainnointiin. Tässä luvussa kuvataan, miten tutkimusaineisto 

on tuotettu ja miten aineisto on käsitelty ja jalostettu. Tutkimuskysymysten 

ohjaillessa valintoja aineiston luokittelussa aineisto muuntuu selkeämmin 

käsiteltävään muotoon ja auttaa löydösten tekemisessä. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkimukseen on valittu laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka katsotaan antavan 

parhaan tuloksen johtajien itsereflektoinnista omaan johtajuuteen ja 

parijohtajuuteen, kun haastateltavat pääsevät kuvailemaan kokemuksiaan omalla 

tavallaan. Haastatteluissa vastaajat kuvailevat asioita laajemmin ja 

monipuolisemmin kuin strukturoidun kyselyn tekstikentissä. Haastattelujen avulla 

saatu tieto on laadukkaampaa ja informatiivisempaa. Aiempi aiheeseen liittyvä 

tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tämän tutkielman heijastelu 

aiempaan tutkimukseen on paremmin mahdollista samalla tutkimusmenetelmällä.  

 

Laadullisen tutkimuksen toistettavuus osoittaa, että tutkimus on toistettavissa, 

eivätkä tulokset ole sattumanvaraisia. Luotettavuutta todennetaan tyypillisesti 

asettamalla tutkimukselle kaksi arvioijaa, joiden loppupäätelmät ovat yhteneväisiä 

tai erillisinä tutkimuskertoina voidaan päästä samanlaiseen tulokseen. Tutkimusta 

voidaan arvioida myös validiteetin kautta, joka tarkoittaa tutkimusmenetelmän 

sopivuutta tutkimukselle (Hirsjärvi 2009, 231–232.) 
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4.2 Aineiston kerääminen  

 

Haastattelut toteutettiin Skype-puheluna, sillä haastattelijan maantieteellisestä 

sijainnista johtuen paikan päällä toteutettavat haastattelut eivät ole mahdollisia. 

Haastattelija oli haastattelujen aikaan Australiassa ja haastateltavat Suomessa. 

Haastatteluista tehtiin äänitallenteet aineiston analysointia ja litterointia varten.  

 

Parijohtajia kutsuttiin haastatteluun partion keskusjärjestön vapaaehtoisille 

tarkoitetussa Facebook-ryhmässä 2.3.2018 jätetyllä viestillä. Viestissä kerrottiin 

tutkimusaiheen olevan parijohtajuus partiossa sekä kerrottiin henkilökohtaisten 

haastattelujen olevan luottamuksellisia eikä vastaajien tunnistaminen lopullisessa 

raportissa ole mahdollista. Parijohtajia kutsuttiin tämän jälkeen haastatteluun lisäksi 

henkilökohtaisilla viesteillä toisten partiolaisten parijohtajavihjeiden perusteella. 

Haastateltavat koostuvat partiopiirien ja keskusjärjestön sekä niiden alaisten 

projektien vapaaehtoisista parijohtajista. Haastateltavat eivät olleet haastattelijalle 

etukäteen tuttuja. Haastateltaville on myös kerrottu, että pro gradu -tutkielman 

lisäksi haastatteluista saatavaa tietoa on tarkoitus käyttää apuna, kun tehdään 

suosituksia parijohtajana johtamisesta partiolle.  

 

Haastateltavia oli yhteensä 9 henkilöä. Haastattelut toteutettiin 12.3. - 25.3.2018 

välisenä aikana Skype-yhteydellä. Haastattelut sovittiin Suomen ajassa, mikä 

aikaerosta johtuen tarkoittaa sitä, että haastattelijan näkökulmasta osa 

haastatteluista toteutui yöllä. Haastateltavat toimivat Suomen Partiolaisten 

keskusjärjestön ja partiopiirien vapaaehtoisina johtajina. Parijohtajuus toteutuu 

tapahtumaprojekteissa johtajakaksikkona (5 henkilöä) sekä ryhmän 

puheenjohtajuutena (4 henkilöä). Vastaajat toimivat roolissaan eri puolella Suomea.  

 

Haastattelukysymysten runko rakentui teoreettisen viitekehyksen pohjalta. 

Viitekehyksessä nousee esille kolme keskeistä teoriaa: parijohtajuus, johtajana 

kehittyminen ja oppiminen, sekä sosiaalisen pääoman tuotanto parijohtajuudessa. 
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Tutkittavan aiheen monipuolisuuden takia kysymysasettelun tuli olla ilmiötä laajasti 

ja eri näkökulmista tarkasteleva. Haastattelurunko jakaantui lopulta viiteen eri 

aihealueeseen:  

1. Taustatietoja, 2. Parijohtamisen käytännöt, 3. Johtajuusidentiteetti, 4. Johtajana 

kehittyminen ja oppiminen ja 5. Sosiaalinen pääoma. 

 

Taustatiedoilla haluttiin selvittää haastateltavien yleistä johtamiskokemuksen sekä 

parijohtamiskokemuksen kestoa. Johtamiskokemus on usein verrannollinen 

johtamistaitojen soveltamiseen, oman johtajuusidentiteetin kehittymiseen. 

Parijohtamisen käytännöillä haluttiin tietää, miten parit toimivat yhdessä ja millainen 

dynamiikka parien välillä vallitsee, ja sitä kautta tutkia, onko parijohtajuus otollinen 

ympäristö johtajana kehittymiselle. Johtajuusidentiteettiä kartoittamalla pyrittiin 

selvittämään yksilön omia johtamisen toimintamalleja  ja miten johtaja kannattelee 

omaa johtajuuttaan. Johtajuusidentiteetin kypsyys voi osoittaa, kuinka varma johtaja 

on omista päätöksistään, kuinka valmis on ottamaan vastuuta ja kohtaamaan uusia 

tilanteita. Johtajana kehittymisen aihealue tarkastelee parijohtajan kokemusta ja 

tietoisuutta omasta johtajuuden kehityksestä parijohtajuuden aikana. Sosiaalinen 

pääoma aihealueena selvittää, millaista aineettomia resursseja yksilö aktiivisesti tuo 

parijohtajuuteen, sekä miten sosiaalinen pääoma jalostuu ja kehittyy 

parijohtajuudessa.  

 

Kysymysten asettelulla pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: millainen 

ympäristö parijohtajuus on johtamisen kehittymiselle.  Sen myötä voidaan tutkia, 

millaista oppimista parijohtajuus mahdollistaa ja miten parijohtajien oma johtaminen 

kehittyy parijohtajuudessa. Kysymykset liitteenä (liite 1). 

 

Taustatiedoissa ei kartoitettu ikää tai sukupuolta. Partiossa johtaminen aloitetaan 

alaikäisenä ja virallinen partiojohtajan koulutus antaa muodollisen pätevyyden 

toimia johtamistehtävissä (ScoutWiki 2014b). Partiojohtajan koulutuksen 

suorittamisen ajankohta ja sitä kautta partiojohtajapätevyyden pituus ilmaisee, 

kuinka nuori tai kokenut johtaja on kyseessä. Toisaalta myös henkilöiden 
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tunnistettavuus haluttiin välttää. Tutkimuksessa tarkastellaan parijohtamista 

johtajana kehittymisen ympäristönä yleisellä tasolla. Allio (2016) muun muassa 

katsoo, että johtajana kehittymisen keskiössä ei edes ole kokemuksen pituus, vaan 

henkilön kyky reflektoida ja hyödyntää kokemustaan.  

 

Partion omasta johtamisen viitekehyksestä johtuen haastattelussa ei tarjottu erillistä 

johtamismallia kehittymisen arvioinnin tueksi. Tutkimuksessa oletettiin, että 

johtamisen viitekehys on kaikilla partiojohtajilla lähtökohtaisesi sama. Myöskaan 

osaamisen arvioinnille ei ole annettu erillistä viitekehystä vastaajille. Arvio oman 

johtamisen ja osaamisen kehittymisestä perustuu siis yksilön kokemukseen.  

 

Puolistrukturoituun haastatteluun ei liity esitietojen keräämistä, mutta taustatietoja 

kysyttiin haastattelun aluksi. Taustatietoina kysyttiin henkilön johtajakokemusta 

partiossa sekä kuinka suuri osa siitä on ollut parijohtamista. Yksikkönä 

johtajakokemusta kuvattaessa partiossa puhutaan yleensä vuosista. 

Haastateltavien ikää ei kysytty, sillä sen ei katsottu tuovan lisäarvoa 

johtamiskokemuksen pituuden lisäksi.  

 

Haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja käsin. Skype-haastatteluissa ei ollut 

videoyhteyttä. Näin ollen tutkimusaiheessa keskityttiin haastateltavan vastauksiin, 

eikä ilmeitä tai eleitä voitu yhdistää haastatteluun. Skype vuorovaikutusympäristönä 

osoittautui hyödylliseksi siinä, että keskustelu ei lähtenyt rönsyilemään ja 

kysymykset saatiin käytyä selkeästi läpi. 

 

Haastattelut etenivät haastattelurungon mukaisesti. Tarkentavia kysymyksiä 

esitettiin vastaajalle kahdessa tapauksessa. Käsitteiden liian tarkkaa rajaamista 

pyrittiin välttämään ja usea vastaaja pohti käsitteen ”verkosto” merkitystä. 

Tutkimuksessa verkosto kattaa erilaiset tahot tai ryhmittymät, joissa vastaaja on 

mukana, eikä kyseessä tarvinnut olla virallinen verkosto tai verkostomaisesti toimiva 

taho. Saturaatio eli kyllääntyminen tapahtui melko varhaisessa vaiheessa. 
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Haastattelut eivät enää tuottaneet uutta informaatiota, joten haastattelujen 

jatkaminen ei olisi ollut tutkimusta edistävää. Näin kokonaismääräksi muodostui 9 

haastattelua.   

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksen joka vaiheessa on kiinnitettävä tarkkuutta siihen, miten aineisto on 

syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Hyvä laadullinen tutkimus erittelee, miten käytetyt 

luokittelut ovat muodostuneet ja perustelee erilaiset valinnat. (Hirsjärvi 2009, 232.) 

Tutkimuksen laadun seurantaa on tehty jokaisessa analyysin vaiheessa ja aineiston 

käsittelyssä on edetty tutkimuskysymysten lähtökohdista. 

 

Haastattelut litteroitiin mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen, yleensä 

seuraavana päivänä. Litterointi pyrittiin tekemään mahdollisimman tarkasti 

kuuntelemalla äänitettä useaan kertaan ja tekemällä muistiinpanoja. Litteroinnit 

laadittiin haastattelukohtaisiksi tiedostoiksi. Äänitteet on litteroitu 

kokonaisuudessaan sanatarkasti. Aineiston tarkkailussa keskityttiin asiasisältöön, 

eikä lingvistisillä tai foneettisilla piirteillä ole löydösten kannalta oleellista merkitystä. 

Litterointi tapahtui tutkijan itse tekemänä, mikä edisti aineiston syvällistä 

tuntemusta. 

 

Aineiston käsittelyn helpottamiseksi kukin aihealue käsiteltiin omana 

kokonaisuutena. Aihealueita oli yhteensä viisi. Aineiston ryhmittely toteutettiin 

siirtämällä kunkin aihealueen vastaukset samaan Word-tiedostoon siten, että 

aihealue 1. eli taustatiedot olivat kaikkien haastateltavien osalta yhdessä 

dokumentissa, aihealue 2. eli parijohtamisen käytännön yhdessä dokumentissa ja 

niin edelleen. Haastateltavia kuvattiin ryhmittelyssä merkinnällä H1, H2, H3 ja niin 

edelleen samassa järjestyksessä, kuin haastattelut on toteutettu. Siten ollen siis H1 

on ensimmäinen tutkimusta varten tehty haastattelu. Merkinnällä vastaajat voitiin 
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erottaa toisistaan samalla muuttaen aineisto anonyymiin muotoon. Aineistoa luettiin 

läpi useaan kertaan eri työvaiheissa. 

 

Haastateltavat ryhmiteltiin anonymiteetin säilyttämiseksi vain sen mukaan, 

toimivatko he keskusjärjestössä tai partiopiireissä (taulukko 1). Kumpikin kategoria 

voi sisältää sen alaisuuteen kuuluvia projekteja. 

 

Taulukko 1. Haastateltujen roolin sijainti partiossa 

Haasta-

teltava 

Vapaaehtoisrooli 

partiossa 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

Partiopiiri 

Partiopiiri 

Partiopiiri 

Keskusjärjestö 

Keskusjärjestö 

Partiopiiri 

Partiopiiri 

Keskusjärjestö 

Keskusjärjestö 

 

Ryhmittely aihealueiden mukaan helpotti keskittymistä kulloinkin tarkkailtavana 

olevaan asiakokonaisuuteen sekä edisti aineiston tarkkailua tutkimusongelman 

näkökulmasta. Tutkittavan aiheen laajuutta ja asioiden välisiä yhteyksiä haluttiin 

tarkastella käsitekartan avulla (kuva 7 ja isompana kuvana liitteessä 2). Keskeisiä 

käsitteitä nousi esille tutkimuksen viitekehyksestä. Teorian pohjalta tunnistettiin 

kolme pääkategoriaa johtamisen kehittämiselle: Parijohtajuus, oppiminen ja 

sosiaalinen pääoma. Käsitteitä täydennettiin ja niiden välisiä yhteyksiä tunnistettiin 

aineiston avulla, jonka myötä käsitteitä tunnistettiin yhteensä 54 kappaletta. 

Luokitusrunko on siten ollen syntynyt teorian ja aineiston vuorovaikutuksessa.  

 

Käsitteiden visuaalisen tarkastelun tavoitteena on havaita sellaisia yhteyksiä, joita 

haastatteluissa ei suoraan noussut esille. Relevanttius on arvioitu sen mukaan, 

millaisen painoarvon haastateltavat ovat asiassa antanut ja kuinka tärkeänä tai 

vähän tärkeänä haastateltavat asioita kuvailevat. Käsitteitä tunnistettiin aineistoa 
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lukemalla sekä hakutoimintoa hyödyntämällä. Näin voitiin tunnistaa eri käsitteiden 

esiintyvyyttä ja yleisyyttä. Käsitteitä on merkitty aineistoon lihavoituna tekstinä. 

 

Kuva 7. Käsitekartta 

 

Käsitekartan käsitteistön määrää rajattiin pienemmäksi keskittymällä käsitekartan 

ydintä, eli johtajana kehittymistä, lähinnä oleviin käsiteyhteyksiin. Jatkotyöstöä 

varten valittiin 25 käsitettä, joiden katsottiin parhaiten antavan vastauksia 

tutkimusongelmaan.  

 

Koko aineisto koodattiin 25:ttä käsitettä hyödyntäen ATLAS.ti -ohjelmalla. Joihinkin 

tekstilainauksiin sopi useampi koodi. Tässä vaiheessa koodeja saattoi tulla 

tekstiosuudella kahdesta kolmeen. Aineiston koodausta ei tehty rivi riviltä, vaan 

katsomalla, mihin tekstialueeseen koodi sopii. Koodattu aineisto ajettiin 

ATLAS.ti:sta Exceliin jatkotyöstöä varten. Aineistoa on mahdollista suodattaen 

tarkastella aihealueiden ja koodisanojen mukaan, sekä poimia lainauksia. 
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Excelissä tarkastettiin vielä uudelleen, että koodaus on onnistunut ja koodit ja teksti 

vastaavat toisiaan. Päällekkäisten koodien määrää pienennettiin siten, että kullekin 

tekstille jäi vain yksi, asiaa eniten kuvaava koodi. Päätelmä sopivimmasta koodista 

tehtiin sen mukaan, mihin kysymykseen vastaus on annettu. Lopulta koodien 

tarkistamisen jälkeen käytettyjä koodeja oli 22 kahden koodin jäädessä pois 

käytöstä. Päällekkäisten koodien vähentämisellä pyrittiin aineen selkeään 

käsittelyyn.  

 

Seuraavaksi koodit ryhmiteltiin niitä laajemmin kuvaaviin luokkiin (kuva 8). Luokat 

löytyivät tutkimuskysymysten avulla. Aineistoa läpikäymällä koodit sijoitettiin 

luokkiin sen perusteella, miten haastateltavat olivat kysymyksiin vastanneet. 

Luokittelu ei siis noudata haastattelurungon kysymyskategorioita, vaan koodit on 

sijoitettu tutkimusongelmaperusteisesti. Esimerkiksi Parilta saatu tuki -koodin voisi 

olettaa kuuluvan Parijohtaminen -luokkaan. Vastaukset kuitenkin osoittavat, että 

parilta saatu tuki näkyy konkreettisesti enemmän johtamisen arjessa ja tehtävien 

hoidossa. Parijohtaminen -luokkaan on puolestaan kerätty yleisiä kokemuksia ja 

havaintoja parijohtamisesta, joilla kuitenkin on merkitystä parijohtajana 

toimimisessa. Luokkien avulla vastausten etsiminen tutkimusongelmaan selkeytyy 

ja haastattelukysymyksiin saadut vastaukset tulee kohdennetuksi tutkimuksen 

päämäärän mukaisesti.  
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Kuva 8. Käsitteistä johdetut luokat 

 

Luokittelu tehtiin edelleen Excelissä helpon käsittelyn vuoksi. ATLAS.ti -ohjelman 

suurin hyöty oli aineiston käsittely koodauksen yhteydessä mekaanisen työn 

minimoimisessa. Suodatusominaisuuksiensa takia Excel on tehokkaampi jo 

luokitellun aineiston käsittelyssä. 

 

Aineiston käsittelyä jatkettiin luokittain. Exceliin tehtiin lisäsarake tiivistykselle. 

Kustakin tekstilainauksesta nostettiin havainnot esille lyhennetysti sisällön 

kiteyttämiseksi ja päätelmien helpottamiseksi. Esimerkiksi lainaus ”No ei olla 

varsinaisesti säädelty tuommosia niinku pelisääntöjä” lyhentyi kommenteissa ”Ei 

pelisääntöjä”. 

 

 



  51 

 

 

 

Analyysiprosessi on selvyyden vuoksi havainnollistettu kuvana (kuva 9).  Analyysiä 

jatkettiin tutkimuskysymyksiin pohjautuvien luokkien mukaan syventymällä 

aineistoon suodattimien avulla, mikä mahdollisti tarkemman fokusoinnin kulloinkin 

tarkasteltavalle asialle. 

 

Suoria otteita aineistosta on käytetty tulosten raportoinnin yhteydessä 

selventämään ajatteluprosessia ja päätelmien tekoa. Haastateltavia ei voida 

lainauksissa tunnistaa. Murresanoja on otteissa muutettu puhekieliseen muotoon 

anonymiteetin suojaamiseksi suhteellisen pienessä vastaajaryhmässä. Lisäksi 

henkilöiden nimiä on poistettu. Sanojen puuttumisia tai lyhennettyä tekstiä 

havainnollistetaan (…) -merkinnällä. 

  

Kuva 9. Analyysiprosessi 
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4.4 Reliaabelius ja validius 

 

Luotettavuuden havainnoinnissa käytetään menetelmänä usein reliabiliteettia, jolla 

tarkoitetaan mittaustuloksen tai tutkimuksen toistettavuutta. Tällä pyritään 

osoittamaan, että tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia (Uusitalo 1997, 84; 

Hirsjärvi et al. 2015, 231.) Sattumanvaraisuuden todentamisessa voidaan 

huomioida, päästäänkö eri tutkimuskerroilla samaan tulokseen, tai jos samaa 

henkilöä useaan kertaan tutkittaessa päädytään samaan tulokseen. Tällöin tulosta 

kuvataan reliaabeliksi. Suorien haastatteluotteiden hyödyntäminen tai muut 

autenttiset dokumentit rikastuttavat tulosten selostusta. (Hirsjärvi et al. 2015, 231-

233.) 

 

Haastattelujen äänitys ja sanatarkka litterointi mahdollisti aineiston luotettavan 

analyysin. Litterointi toteutui seuraavana päivänä tai muutaman päivien sisällä 

haastattelujen tekemisestä. Tutkija on itse litteroinut aineiston, mikä syventää 

aineiston tuntemusta ja edesauttoi sopivien analyysimenetelmien valikoitumisessa. 

Analyysiprosessi on kuvattu niin monivaiheisena kuin se toteutui. Jokaista 

analyysivaihetta on edeltänyt tarkka mietintä siitä, millä tavalla aineistoa on syytä 

käsitellä, jotta tutkimuskysymyksiin voidaan löytää vastauksia. Aineiston jäsentelyllä 

on pyritty pureutumaan mahdollisimman syvälle aiheeseen ja löytämään kunkin 

vaiheen myötä uusia näkökulmia. Prosessia on selostettu yhtä matkaa tutkimuksen 

edetessä, jotta mikään prosessin vaihe ei jäänyt kirjaamatta. Prosessia on lisäksi 

selkiytetty kokoavan kuvan avulla. Analysoinnissa pyrittiin avaamaan ajattelupolku 

ja aineiston käsittely mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tunnetun ATLAS.ti -

analyysiohjelman hyödyntäminen selkeyttää koodaamisprosessia. Huolellinen ja 

laadukas analysointiprosessi vahvistaa tutkimuksen reliaabeliutta. 

 

Tutkimustuloksia on selostettu sekä viittauksia että suoria lainauksia hyödyntäen. 

Tällä valinnalla on haluttu johdattaa lukija tulosten monipuolisuuteen sekä tuoda 

aineisto näkyväksi. Näin lukija voi paremmin todentaa, miten tutkijan 

päättelyprosessi on muodostunut. Aineiston tehokas ja yksityiskohtainen 
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hyödyntäminen oli mahdollista aineiston analyysivaiheen onnistuneiden valintojen 

myötä. Tutkimuksessa on hyödynnetty koko aineisto. Reliaabeliutta parantaa avoin 

tulosten raportointi. 

 

Reliaabeliutta voisi rajoittaa yhdeksän henkilön vastaajamäärä. Toisaalta aineiston 

kyllääntyminen ei tukenut haastattelujen jatkamista. Lisäksi tunnistetaan, että 

aiemmissa parijohtajuuden tutkimuksissa (esimerkiksi Järvinen et al. 2015) 

haastateltavia on ollut tätäkin vähemmän. Vastaajien määrä on riittävä luotettavien 

tulosten saamiseksi. Lisäksi vastaajat tulevat eri puolilta partion organisaatiota ja 

kuuluvat keskusjärjestöön sekä useampaan eri partiopiiriin. Tutkimuksen 

reliaabeliutta tukee vastausten hajonta johtamiskokemuksen pituudessa ja 

vapaaehtoisroolin sijoittuminen eri puolille organisaatiota.  

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän pätevyyttä mitata 

tutkittavaa asiaa (Uusitalo 1997, 84; Hirsjärvi et al. 2015, 231). Tämä tutkimus 

toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Henkilökohtaisia kokemuksia ja 

tuntemuksia voi parhaiten selvittää haastattelun avulla ja ihmisten välisessä 

kontaktissa. Menetelmävalinnan takia tutkimusongelmaa pystyttiin tarkastelemaan 

monipuolisesti sekä tunnistamaan tutkimusongelman taustalla vaikuttavaa 

parijohtajuutta ilmiönä.  

 

Validiteetin arvioinnissa teoreettisen viitekehyksen ja empirian määritelmien tulee 

vastata toisiaan (Uusitalo 1997, 86). Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja 

ulkoiseen. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan, että tulkinnassa on sisäistä 

loogisuutta teorian ja empirian välillä. Sen sijaan ulkoinen validiteetti käsittää, mihin 

joukkoon tutkimuksen löydöksiä voidaan yleistää. (Koskinen et al. 2005, 254.) 

Määritelmien osalta ei tässä tutkielmassa ollut ristiriitoja ja teorian ja empirian 

määritelmissä ei ole ristiriitaisuuksia.  Tutkimuksen otanta on monipuolinen ja 

tulokset yleistettävissä laajemmin partion parijohtajiin. Lisäksi tulokset täydentävät 

aiempaa akateemista parijohtajuuden tutkimusta, jonka myötä tuloksia voidaan 

yleistää myös parijohtajuutta toteuttaviin työorganisaatioihin.  
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Tavanomaisesti haastattelututkimuksessa tutkija esittää suullisesti kysymyksiä ja 

kerää haastateltavan vastaukset talteen (Uusitalon 1997, 91). Haastattelukutsussa 

ja haastattelun alussa kerrottiin, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 

anonyymisti. Haastatteluissa noudatettiin puolistrukturoitua haastattelurunkoa. 

Haastattelurunko rakennettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta siten, että 

kysymyksillä saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin monipuolisista näkökulmista. 

Kysymysten tarkoitusta avattiin, mikäli vastaaja sitä kysyi. Yleisimmin vastaajat 

miettivät, mitä tahoja voi laskea kuuluvaksi verkostoon. Tarkentavat ja syventävät 

kysymykset oli pyritty merkitsemään haastattelurunkoon, jolla pyrittiin välttämään 

toisistaan poikkeavia lisäkysymyksiä ja vastausten ohjailua. Haastattelut toteutti 

yksi henkilö eli tämän työn tutkija, joten kysymysten tarkoitus oli selvä ja 

samanlainen jokaisessa haastattelussa. Aineiston kyllääntyminen osoittaa, että 

haastattelurungolla onnistuttiin saamaan samanlaisia vastauksia, ja voidaan katsoa, 

että kyllääntyminen osaltaan vahvistaa tutkimuksen validiteettia. 

 

Etenkin omia tulkintoja ja päätelmiä tehtäessä on pyritty siihen, että tulkinnat ja 

asioiden yhdistelyt nousevat teoriasta ja haastatteluaineistosta, ja että tutkijan oma 

vapaaehtoistyö partiossa ei vaikuta tulkintaan. Tämä asia on pidetty aktiivisesti 

mielessä niin analyysissä kuin tutkimuksen tulosten raportoinnissa. Teoreettinen 

viitekehys kattaa lähes täydellisesti parijohtajuutta käsittelevän tutkimuksen sen 

perusteella, mitä yleisimmistä tietokannoista löytyvän aineiston perusteella voidaan 

päätellä. Lisäksi oppimista ja johtajuuden kehittymistä käsittelevä viitekehys on 

monipuolinen. Aineistoa on kerätty parijohtajilta, jotka toimivat tasavertaisina 

johtajina vastuullisissa partiopesteissä ja joilla on pätevyyttä arvioida parijohtajuutta. 

Voidaan todeta, että teoria ja empiria tukevat validiteettia. 

 

Tutkimusetiikan kannalta ei nähdä ristiriitoja haastateltavien ja tutkijan välillä. 

Tutkija ei tuntenut haastateltavia entuudestaan, vaikka muutaman haastateltavan 

kanssa on tavattu ja keskusteltu aikaisemmin. Kaikki haastattelut toteutettiin 

samalla haastattelurungolla ja Skypen välityksellä. Vastauksia on käytetty vain 

siihen tarkoitukseen, mihin aineisto on kerätty. Vastaajien anonymiteettiä on pyritty 

suojelemaan siten, että vastaajan antamia tietoja ei voida yhdistää henkilöihin. 
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Tämä toteutuu esimerkiksi siten, että suorissa lainausotteissa tunnistettava murre 

on muutettu puhekieliseen muotoon asiasisältöä muuttamatta. Tarkat kuvaukset 

vastaajan omasta roolista tai henkilösuhteista eivät tule esille tuloksissa, sillä se 

voisi johtaa vastaajien tunnistamiseen. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Ensimmäiset tutkimukset aiheesta keskittyivät parijohtamisen ilmentymiseen ja 

dynamiikkaan, sen etuihin ja haittapuoliin. Parin välistä oppimisprosessia on tutkinut 

Wilhelmson (2006), joka onkin yksi merkittävimpiä parijohtajuuden tutkimuksia. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan johtajien kokemusta oppimisesta ja johtamisen 

kehittymisestä. Tutkimuksella halutaan tunnistaa parijohtajuuden soveltuvuus 

kehittämismenetelmänä. 

 

Haastateltujen nykyistä parijohtajuustehtävää kysyttiin haastatteluissa, mutta 

anonymiteetin säilyttämiseksi tehtävää ei mainita raportissa. Näin partion toimintaa 

tuntevat henkilötkään eivät pysty päättelemään tutkittavien henkilöllisyyttä. Roolin 

sijainnilla organisaatiossa ei myöskään nähdä olevan tutkimuksen kannalta 

olennaista merkitystä.  Voidaan kuitenkin todeta, että keskusjärjestön rooleissa 

toimivat ovat piiritoimijoita kokeneempia partiojohtajia. Tutkittavilla voi olla useita 

samanaikaisia rooleja partiossa. 

 

Päätutkimuskysymys tarkentui aineistoa analysoitaessa. Parijohtamisen 

käytäntöjen sijaan kysymys tarkentui tutkimaan parijohtajuuden toteutumista 

laajemmin huomioiden koko johtamisen toimintaympäristön ja yksilön oman 

johtamisen ja johtajuuden kehittymisen.  

 

5.1 Johtamisen käytännöt 

 

Tässä alaluvussa pyritään selvittämään, miten johtaminen toteutuu johtajaparin 

välillä. Parin toimintatavat erilaisissa johtamistilanteissa tuo ymmärrystä siitä, miten 

parijohtajuus toimii kontekstissa, eli partion vapaaehtoisten johtamisessa. 

Johtamisen käytännöillä haluttiin selvittää, miten johtajuus toteutuu johtajaparin 

välillä. Aiemmin tehdyn luokittelun mukaan johtamisen käytännöt muodostuvat 
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tehtävien jakamisesta, pelisäännöistä, yhteisestä päätöksenteosta, parilta saadusta 

tuesta ja delegoinnista. 

 

5.1.1 Tehtävien jakaminen 

 

Vastuualueita oli pääsääntöisesti jaettu heti parijohtajuuden alkuvaiheessa, mikä 

osaltaan määritti sen, kummalle parista jonkin asian hoitaminen kuuluu. Joskus 

erikseen sovitaan, kumpi parista hoitaa jonkin tehtävä, kuten roolit kokouksissa tai 

muualta tulevan toimeksiannon. Tehtäviä saatettiin jakaa aiemman osaamisen 

perusteella, eli sen mukaan, kummalla on aiheesta entuudestaan kokemusta ja 

asiaosaamista (H1-H2).  

”(…) sitte jaetaan sitä vähän sen mukaan, että kumpi ottaa päävastuuta 

esimerkiksi (…)” (H1) 

”(…) niinku paperilla me ollaan kyllä jaettu, että kumpi on päävastuussa 

mistäkin ryhmästä, mut sitte tota käytännössä me ei olla kyl tehty sitä 

jakoo mitenkään kauheen selvästi, että molemmat yritetään olla perillä 

kaikesta.” (H3) 

”Meil on kyl sovittu molemmille sellaset painopistealueet.” (H4) 

 

Tehtäviä ja vastuualueita jaettiin myös motivaatioperusteisesti sen mukaan, mikä 

aihealue eniten kiinnostaa (H5; H8) ja osalla tehtäväjakoa oli määritelty valmiiksi 

(H4; H9). Myös ihmisten johtamisessa usein päädyttiin jakamaan lähijohtajuus siten, 

että johdettavien määrä jakautuu tasaisesti parijohtajien välillä (H1-H2; H6-H7). 

Tämä tarkoittaa, että pari on vastuussa yhdessä johtamisesta, mutta heidän 

johdettavillaan on nimetty lähijohtaja, johon ensi sijassa otetaan yhteyttä.  Yksi 

haastateltava (H3) tunnisti, että he eivät olleet tehneet ihmisten johtamisen tai 

tehtävien jakoa kovin selkeästi, ja johdettaville oli välillä epäselvää, kumpi parista 

asiasta vastaa. Hänen mukaan pari on ohjeistanut, että osoittaa asian ja 

yhteydenotot aina kummallekin parijohtajalle.  
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Tehtävien jaon lisäksi jouston mahdollisuus oli huomioitu kiireen tai muun tilanteen 

vuoksi kaikilla haastatelluista. Luotetaan siihen, että jos itse ei pysty hoitamaan tai 

ei pääse paikalle, pari hoitaa ja informoi myöhemmin. Tehtävänjaosta huolimatta 

vastauksissa korostui, että kummatkin vastaavat yhdessä kaikesta: 

”(…) pestatulle tulee sitte vähän selkeämpi pestiesimies, vaikka toki 

myös vastataan yhdessä kaikesta.” (H1) 

”Joo, eli me vastataan yhdessä siis koko leiristä, ja (…) koko leirin 

staabista, eli leiritoimikunnasta, joka on se meidän lähin ydintiimi.” (H7) 

 

Vastauksissa ei ollut havaittavissa epäröintiä, mikä osoittaa yhteisvastuullisuuden 

olevan selviö. Tämä varmuus rooleista on epäilemättä yksi edellytys parijohtajuuden 

onnistumiselle. 

 

5.1.2 Pelisäännöt ja päätöksenteko 

 

Parijohtamisen pelisäännöistä ei oltu sovittu kenenkään haastateltavan mukaan. 

Kellonaikaan liittyviä rajoituksia oli tehty yhden henkilön mukaan (H8) ja vapaiden 

pitämisestä oli muodostunut käytäntö yhden haastatellun mukaan siten, että halusta 

pitää esimerkiksi viikonloppu vapaata, siitä ilmoitetaan parille (H2). Pelisääntöjen 

sopimattomuuden syynä tuotiin esille lähes kaikkien (H1-H3; H5-H8) osalta, että 

johtajaparin tuntee entuudestaan hyvin. Sääntöjen sopiminen ei ole välttämättä 

tullut edes mieleen (H7). Gottfridssonin (2013) tutkimus antoi samanlaisia tuloksia 

partion parijohtajuudesta. Parijohtajuutta toteutetaan, vaikka ei välttämättä 

ymmärretä, miten parijohtajuus toimii. Tämä tarkoittaa, että jokainen pari joutuu 

miettimään itse, miten saada parijohtajuus toimimaan. Toisaalta parijohtajien 

johtamisen voisi olettaa olevan yksioikoisempaa, mikäli organisaationalla olisi antaa 

suosituksen hyvään parijohtamiseen, mitä sekä parijohtajat että heidän johtajansa 

voisi soveltaa. 

”No ei olla varsinaisesti säädelty tuommosia niinku pelisääntöjä” (H1) 

”Ei nyt olla tehty mitään varsinaisesti virallista sopimista siitä” (H5) 
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Pelisääntöjen puuttumattomuudesta tosin mainittiin, että sellaisille voi myöhemmin 

olla tarvetta (H2). Kaikki vastaajat kertoivat, että tarpeen tullen soitellaan ja 

viestitellään. Oma parin tilanne pestin ulkopuolella on usein hyvin selvillä, ja 

tiedetään milloin pari ei ole tavoitettavissa tai pysty muuten nopeasti reagoimaan.  

 

Päätöksenteko on pääsääntöisesti yhteistä haastateltavien mukaan. Päätöksiä 

tehdään pääasiallisesti keskustelemalla asiasta ja pyritään löytämään yhteinen 

ratkaisu. Pienemmissä tai kiireellisissä asioissa pari voi tehdä päätöksen 

itsenäisesti ja parin päätöksiä tuetaan, ja päätöksentekoon luotetaan. Yleisesti 

isommista linjavedoista keskustellaan omassa ryhmässä tai projektiryhmän kanssa 

eri näkökulmien saamiseksi. Etukäteen sovitaan, mikä asia viedään parin 

ulkopuolella ratkaistavaksi.  

”(…) jos tarttee jotain nopeaa reagointia niin käytännössä se et 

kummalla on aikaa, niin, tekee sen nopeasti (H1) 

”No lähtökohtasesti me yritetään yhdes aina tehdä kaikki päätökset.” 

(H6) 

 

Myös erimielisissä tilanteissa asia voidaan viedä muualle ratkaistavaksi. Kun pari ei 

löydä kompromissia, tilanteeseen tyydyttävän uuden näkökulman voi tuoda asiaan 

täysin ulkopuolinen henkilö (H2). Omien johdettavien osaamista halutaan 

hyödyntää (H2; H3; H6-H7) ja vapaaehtoisten rekrytointia saatetaan toteuttaa 

osaamisperusteisesti. Haastateltujen kertoman perusteella voidaan päätellä, että 

nuoremmat johtajat hyödyntävät ulkopuolista apua päätöksenteossa useammin 

kuin kokeneemmat johtajat. Haastateltavat puhuvat ulkopuolisen tukiverkoston 

käytöstä luonnollisena osana pestiä, eikä päätöksenteon auktoriteettia nouse esille. 

Kokeneemmilla johtajilla nousee enemmän esille tavoitteiden läpivieminen ja 

vaikuttaminen hienovaraisesti muiden päätöksentekoon siten, että tavoitteisiin 

lopulta päästään (H4; H9). Toisaalta kyse on hyvin erilaisista johtamistehtävistä, 

joissa päätöksentekoa tehdään erilaisissa mittaluokissa.  
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5.1.3 Parilta saatu tuki 

 

Parilta saatu tuki nähtiin kaikkien haastateltujen osalta merkittävimpänä tekijänä 

arjen toiminnassa ja johtamisessa. Ensisijaisesti arjen johtamista helpottaa parin 

mahdollisuus ottaa tilanne haluun, jos toinen ei pysty esimerkiksi kiireen tai 

henkilökohtaisen syyn takia. Lähes kaikissa vastauksissa korostui pestin 

ulkopuolisen elämän huomioiminen silloin, kun sillä on vaikutusta 

vapaaehtoistehtävän hoitamisessa. Myös määrällisesti suuren työkuorman 

jakaminen nähdään saatuna tukena ja että työkuorma ei pääse kasvamaan liian 

suureksi.  

 

Toinen keskeinen saadun tuen muoto on mahdollisuus keskustella ja miettiä asioita 

yhdessä, ja peilata omia ajatuksia. Keskustelun nähdään jalostavan omaa ajattelua 

ja tekemisen lopputulos on parempaa (esimerkiksi H2; H9).  Samanlaisia laatuun 

liittyviä löydöksiä oli myös Järvinen et al. (2015) tutkimuksessa. Yleisesti voidaan 

todeta, että parilta saadun tuen osalta parijohtajien vastauksissa ei löydy 

merkittävää hajontaa. Parin tukea arvostetaan ja pidetään tärkeänä, ja tuki on 

vastavuoroista. 

 

5.1.4 Delegointi 

 

Vastauksissa on hieman hajontaa siinä, delegoidaanko tehtäviä ja kuinka paljon. 

Nähdään, että johdettavien selkeät vastuualueet vähentävät suoraa delegoinnin 

tarvetta (esim. H1-H2, H4-H5), sillä tehtävät kuuluvat oletusarvoisesti tiettyyn 

vastuualueeseen.  

 

Toisaalta koetaan, että parin kanssa saadaan enemmän asioita aikaiseksi, eikä 

delegoinnin tarvetta synny samalla tavalla kuin yksinjohtamisessa (H3). Osa 

haastateltavista kuitenkin koki delegoivansa paljonkin (H7). Moni pohti, mitä 
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johtajan tehtäviin itse asiassa kuuluu ja minkä katsotaan olevan delegointia, mikä 

johtunee johtajuuden abstraktiudesta ja siitä, että johtaminen ja johtajuus on 

haastava määrittää. 

 

Delegoitavat tehtävät asiat liittyivät usein konkreettisiin asioihin. Johdettavista sekä 

parijohtajien omasta osaamisesta riippuu, kuinka paljon ja minkälaista tukea on 

tarjolla. Osa parijohtajista ei tunne kovin hyvin johdettaviensa substanssia 

(esimerkiksi H6), kun taas osalla haastatelluista on aiheesta vahva kokemus (H4; 

H9). 

 

Parijohtajuus toteutuu johtajaparien välillä vastavuoroisella ja toista huomioivalla 

tavalla. Parin hyvinvoinnista ja jaksamisesta kannetaan huolta tai saatetaan tuntea 

huonoa omaatuntoa, jos pari on joutunut tekemään enemmän (H3). Vaikkakin 

yksittäisessä vastauksessa nousee esille, että parijohtajuudessa ei voi tehdä 

omannäköistä johtajuutta, silti samalla todetaan, että ei olisi pystynyt tai halunnut 

johtaa tehtävässä yksin (H4). Tässä empiirisessä otannassa parit tunsivat toisensa 

entuudestaan vähintään jollakin tasolla, mutta suurin osa tuntee parin kanssa 

todella hyvin. Tämä tosiseikka yhdistettynä vapaaehtoistyön luonteeseen (H3; H5) 

vaikuttaa suurelta määrin siihen, että parijohtajuus toteutuu melko hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Parien välillä esiintyy pieniä tilanteita, joissa keskustellen 

pyritään samanmielisyyteen. Nämä ovat tavallisesti tyylieroja tavoissa tehdä asioita 

(H1; H8; H9). Parit kuitenkin tuntevat toisensa sikäli hyvin, että tyylierot eivät 

haastateltavien mukaan yllätä. 

 

5.2 Oma johtajuus 

 

Oma johtajuus -alaluku selvittää, millainen on parijohtajien kokemus oman 

johtajuuden kehittymisestä parijohtajuudessa. Haastateltavat saivat 

pohdittavakseen teemoja johtajuusidentiteetin ympärillä, jota peilataan osin 

johtamiskokemukseen yleisemmin partion johtotehtävissä, että parijohtajuuden 
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osalta. Haastateltavia pyydettiin myös arvioimaan oman johtajuuden kehittymistä 

muun muassa tavoitteiden kautta. Haastatteluissa tuli esille parien erilaiset 

osaamiset, jotka vahvistavat parin osaamispääomaa. 

 

5.2.1 Johtamiskokemus 

 

Haastateltujen parijohtajien johtamiskokemus vaihteli paljon riippuen siitä, milloin on 

aloittanut toiminnan partiossa. Nuorilla johtajilla on luonnollisesti lyhyempi kokemus. 

Vastauksista esille nousee, että nuorin partiojohtajan koulutuksen käynyt suoritti 

kurssin vuonna 2012, kun kokeneemmilla johtajilla kurssi on suoritettu yhden 

haastateltavan muistikuvan mukaan vuonna 1986-87. Tämän lisäksi kaikki ovat 

ennen täysi-ikäisyyttä toimineet partiossa ryhmänohjaajaana nuoremmilleen. 

Parijohtajuuskokemuksen osalta haastateltavien välillä ei ollut yhtä suurta eroa. 

Useammalla on kokemusta johtamisesta jollakin tavalla yhdessä muiden kanssa 

esimerkiksi projekteissa. Kolmella oli ollut aiempi parijohtajapesti (H2; H4-H5)  tai 

oli parhaillaan meneillää toinen paripesti. Seitsemällä haastateltavista nykyinen 

parijohtajuus on kestänyt vuoden tai hieman alle. Kahdella parijohtajuus on jatkunut 

hieman yli vuoden (H6-H7).  

 

Haastateltavat toimivat parijohtajana maantieteellisesti eri puolilla Suomea ja eri 

partiopiirien alueella. Osa toimii keskusjärjestössä parijohtajaroolissa. Usealla oli 

lisäksi useita samanaikaisia pestejä kaikilla eri organisaatiotasoilla ja projekteissa. 

Tutkimuksessa kuitenkin fokus on nykyisessä parijohtamispestissä.  

 

Suurin osa haastateltavista (H1; H3; H6-H9) oli ensimmäistä kertaa tasavertaisessa 

parijohtajuusroolissa ja tilanne on uusi. Kaikki parijohtajat jakoivat roolin 

tasavertaisesti, eikä kukaa ollut toisen varajohtaja tai sijainen. He myös johtivat 

samaa ryhmää. Parijohtajuus toteutuu kaikilla haastateltavista Wilhelmson et al. 

(2005) kuvaamaan perusmalli 1 mukaisesti. Näin ollen empiria vahvistaa lisäksi 
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Gottfridssonin (2013) partioaiheista tutkimusta, ja määritelmää siitä, että partiossa 

parijohtajat ovat tasavertaisia. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että heillä on hyvin samanlainen johtamiskokemus 

partiossa oman parin kanssa ja he ovat kokemukseltaan hyvin samanlaisessa 

lähtötilanteessa:  

”Mun mielest me ollaan aika lailla samal taval kokeneita” (H3) 

”Molemmil on niinku tosi paljon kaikkee johtamispestei partiossa ollu” 

(H8) 

 

Vaikka toisella parista olisi joitakin vuosia vähemmän johtamiskokemusta, on pari 

kuitenkin saattanut kerätä kokemusta suuremmista ja vaativammista rooleista (H2; 

H8). Aiemmin (Cacioppe 1998) on tunnistettu, että johtaja oppii tehokkaimmin 

itseään kokeneemmalta parilta. Otannan perusteella olosuhteet voisivat olla myös 

partion parijohtajien välillä toisenlaiset, jos parit muodostuisivat 

lähtökokemuksiltaan erilaisina. 

 

Noin puolet haastatelluista koki, että tasavertainen parijohtajuus on heille uusi 

tilanne (H1-H3; H6-H8). Parijohtajuus koettiin osittain haasteelliseksi etenkin 

yksinjohtajuuteen tottuneiden keskuudessa (H2; H4; H9). Haasteellisuutta ei 

kuitenkaan pidetä välttämättä negatiivisena asiana, vaan enemmän uutena 

toimintapana, johon voi oppia. Parijohtajuudessa ei voi toimia yhtä itsenäisesti ja 

pari pitää ottaa huomioon kaikessa tekemisessä. Toisaalta osa haastateltavista ei 

nähnyt parijohtajuudessa epämukavuutta, vaan kokivat sen yksinomaan 

positiivisena asiana (H6-H7). Lähes jokainen toi esille, että parijohtaminen vaatii 

opettelua.  
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5.2.2 Johtajuusidentiteetti 

 

Haastatellut kokivat poistumista mukavuusalueelta itse parijohtajuudessa , mutta 

epämukavuutta aiheutti myös nykyinen tehtävä  itsessään (H2-H3; H5; H8) Tehtävä 

saattoi olla aiemmasta osaamisesta suuresti poikkeava, vaativa tai hieman 

epäselvä tavoitteiltaan. Kaksi yhdeksästä eivät kokeneet lainkaan poistumista 

mukavusalueelta. Useimmiten epämukavuusalueeksi koettiin tehtävään liittyvät 

asiat ja tehtävät. Esille ei noussut, että uusissa tilanteissa johtamista koettiin 

epämukana. Ikävien asioiden hoitaminen luonnollisesti aiheuttaa epämukavia 

tuntemuksia. Tällaisina asioina mainittiin rakentavan palautteen antaminen 

johdettavalle tai johdettavan toimin korjaaminen. Johtajana kehittymisen kolme 

ulottuvuutta (Zheng & Muir 2015) toteutuu ainakin siltä osin, että ymmärrys 

johtamisesta ja siihen kuuluvista vastuista kasvaa. Johtajana joutuu epämukaviin 

tilanteisiin sekä oppii ymmärtämään uusia asiayhteyksiä. Voidaan todeta, että 

epämukavuusalueella menestyksekkäästi toimimalla myös varmuus omasta 

johtajuudesta kasvaa.   

 

Zheng & Muir (2015) teoria johtajuusidentiteetin kehittymisestä soveltuu pariohtajien 

tarkasteluun hyvin. Tulosten mukaan parijohtajilla oli kaikilla aiempaa 

johtamiskokemusta, koska johtamistaitojen kehittäminen alkaa partiossa hyvin 

nuorena. Virallisia johtamispestejä oli myös ollut kaikilla, sekä partion virallinen 

johtamiskoulutus taustalla. Kaikki haastateltavat arvostavat ja haluavat kuulla 

muiden mielipiteitä. Joskus se on jopa edellytys, jos kaikkia toiminnan osa-alueita 

ei tunneta riittävän hyvin. Voidaankin nähdä, että kaikilla haastateltavilla 

johtajuusidentiteetti oli alkanut kehittyä jo aiemmin. Haastatteluissa kysyttiin myös, 

miksi tutkittavat haluavat toimia johtajana. Kaikilla oli melko selkeäkin näkemys 

asiasta. Usein esille nousi ryhmässä toimiminen, harrastuksen mahdollistaminen 

toisille ja asioiden kehittäminen. Etenkin nuoremmat johtajat halusivat kehittää 

yleisesti johtamistaitojaan. Johtaminen koetaan siis merkityksellisenä. 
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Suurimpana syynä johtajana toimimiselle haastateltavat nostivat mahdollisuuden 

vaikuttaa asioihin ja ihmisiin. Johtamistehtävän nähdään myös auttavan 

työelämässä ja yleisesti johtamistaitoja halutaan kehittää. Luonteenpiirteiden osalla 

esille nousi tarve kontrolloida ja olla perillä asioista (H1) sekä tunne siitä, ettei itse 

saa mitään tehdyksi (H2). Usea haastateltava korosti, että johtaminen itsessään ei 

ole pääasia. Johtamisella saa vietyä asioita haluamaansa suuntaan. Lisäksi 

ryhmätoiminta yleisesti koettiin mielekkäänä. 

”(…) semmone niinku epätietosuus on hirveen vaikeaa, niin sillon niinku 

johtajapestissä mul on sen kannalta myös helpompi olla.” (H1) 

”Niin. No.. tähän pestiin mä lähin siks et mä pääsisin kehittään näit 

taitoja.” (H3) 

”No koska minä haluan vaikuttaa asioihin varmaan.” (H4) 

 

Voidaan tulkita, että johtajuusidentiteetti haastateltavilla on kehittynyt. Kaikki 

tunnistavat kehittämiskohtia, mikä osoittaa ymmärrystä siiä, että oma johtajuus 

kehittyy jatkuvasti johtajuutta harjoittaessa. Varmuus kehittyy vielä kokeneenakin 

johtajana. Voidaan kuitenkin nähdä, että parijohtajuuden intensiivisyys on omiaan 

tehostamaan johtajana kehittymistä Zheng & Muir (2015) kuvailemassa 

viitekehyksessä. Tätä päätelmää tukee myös muut tutkimukset (Jones 2012; Allio 

2016), joiden mukaan johtajana kehittymisessä keskiössä on johtajuusidentiteetin 

kehittäminen ja vahvistaminen.  

 

5.2.3 Johtamisen kehittyminen 

 

Omaa johtamisosaamista on kehitetty muodollisesti oppimalla hakeutumalla 

parijohtamispestiin tuntemattomalla osaamisalueelle (H1; H7-H8) Lisäksi on 

hakeuduttu pestiä tukevaan koulutukseen ja hyödynnetty erilaisia tukiverkostoja. 

Epämuodollista oppimista tapahtuu jatkuvasti parin kanssa esimerkiksi tietoa 

jakamalla. Johtamisoppimista tapahtuu paljon käytännön tekemisen kautta. 
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Kehittyminen edellyttää palautteen saamista (Jones 2012; Karp 2012). Kaikki 

vastaajat kertovat saaneensa parinsa kanssa yhteisesti pääosin positiivista 

palautetta. Myös vinkkejä ja kehittämisehdotuksia on saatu. Palautetta saadaan 

myös omita lähimmiltä johtajilta ja omalta ryhmältä, sekä ylemmästä organisaatiosta 

ja muilta sidosryhmiltä, joiden osana toimii. Henkilökohtaista palautetta saadaan niin 

kutsutuissa pestikeskusteluissa (vrt. kehityskeskustelu), joissa lähimmän johtajan 

kanssa keskustellaan pestin etenemisestä, yleisestä tunnelmasta siitä, miten pesti 

on hoitunut sekä annetaan ja saadaan palautetta.  

 

Haastatellut pyrkivät hyödyntämään palautetta reflektoimalla omaa toimintaa. 

Määrällisesti enemmän palautetta saadaan parina. Omalta parilta kriittistä 

palautetta ei juuri koeta saatavan. Parijohtajien toisiltaan saama palaute koskee 

usein informaation kulkua, ja että omaa paria ei ole huomattu pitää ajantasalla 

kaikesta tapahtuneesta kommunikaatiosta. Näistä tilanteista parit keskustelevat 

yhteisen toimintatavan parantamiseksi. Kyse voi siis olla siitä, että esimerkiksi 

toimintatapaan kohdistuvaa korjausehdotusta ei koeta kritiikkinä. Suurempana 

syynä kriitiikin puuttumiselle voi olla organisaation toimintakulttuuri ja kannustus 

positiivisen palautteeseen antamiseen. Hyvistä asioista kiitetään, mutta ei osata tai 

haluta kohdistaa henkilön toimintaan rakentavaa palautetta. Tämä tulee esille siinä, 

että vapaaehtoistoimintaan kuuluu tietty herkkyys (H9) ja koetaan vaikeaksi pyytää 

vapaaehtoista tekemään jotakin asiaa paremmin (H3). 

 

Esille ei nouse, että parin kehittymistä seurattaisiin parina. Parin yhteisesti saama 

palaute koskee usein asiaa ja tehtävää: 

”(…)eilen tuli projektiryhmäst palautetta, et me ollaan (…) tosi joustava 

projekti, et ei pelätä muuttaa suunnitelmii.” (H6) 

”(…)saatu palautet sielt sitte, (…) että ollaan paljon saatu aikaan ja oltu 

tehokkaita” (H8) 
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Tämä voi johtua siitä, että kehittyminen katsotaan olevan henkilökohtainen asia. On 

myös mahdollista, että ei olla tietoisia siitä, millaista palautetta johdettavat kokevat 

tarvitsevansa. Palautteenannon lähtökohtana näyttää aineiston perusteella olevan 

palautteenantajan näkemys siitä, mistä asioista palautetta annetaan. Vaikka kaikki 

vastaajat kertovat saavansa palautetta monelta eri taholta, silti palautetta kaivataan 

lisää:  

”(…) sit toki saadaan paljon palautetta meidän staabilaisilta (…) tai 

ainakin itte aktiivisesti oon yrittäny kysyä sitä palautetta just meidän 

johtajuudesta ja siit miten niinku asioita hoidetaan.” (H6) 

”sit meil on se tavoite et potkittais piirin hallitus meitä seuraamaan ja 

antamaan meille palautetta.” (H2) 

 

Voidaan nähdä, että ristiriitaa esiintyy palautteen määrän ja koetun hyödyn välillä. 

Palaute voisi toimia kehittymisen välineenä paremmin, jos palautteen antamisen 

lähtökohta olisi tarveperusteinen. Tämä ei tarkoita pestikeskustelukäytännön 

romuttamista, vaan että yksilön ja parin tarve huomioitaisiin paremmin. Frost & 

Wallingford (2013) katsoo, että johtamisen kehittämisen olisi hyvä lähteä 

osaamiskartoituksesta. Osaamiskartoitus ja kehittymisen seurannan ongelmaksi 

saattaa nousta, että organisaatiossa ei ole tarvittavaa struktuuria osaamisen 

kehittämiselle (Becker & Bish 2017) tai että palautteen antajalla ei ole osaamista, 

välineitä tai aikaa kehittymisen seurannalle.   

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, miten oman johtajuuden koetaan kehittyneen 

parijohtajuuden seurauksena. Osa vastaajista yhdisti oppimansa parin kanssa 

toimimiseen ja uusiin toimintatapoihin (esimerkiksi H2-H3; H7). Tiedon jakaminen ja 

konkreettisesti muistiinpanojen tekeminen liitettiin johtajuuteen liittyviin 

ominaisuuksiin tai taitoihin. Kaikki eivät kokeneet vielä suurta kehitystä, koska 

parijohtajuus on kestänyt vain vähän aikaa (H1), myös esimerkiksi kuunteleminen 

nähdään kehittyneen (H8). Arviointia olisi voinut helpottaa, jos johtajana 

kehittymiselle olisi asetettu lähtötilanne pestin alussa. 
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5.2.4 Parijohtajuuden tavoitteet 

 

Parijohtajuuden tavoitteita kysyttäessä kävi ilmi, että haastattellut eivät olleet 

asettaneet parijohtajuudelle varsinaisesti. tavoitteita. Jones (2012) uskoo, että 

johtajana kehittyminen ei ole mahdollista ilman tavoitteita. Ristiriita teorian ja 

empirian välillä voi johtua siitä, että haastatellut käsittävät tavoitteina tehtävälle 

annetut, organisaatiolta tulevat tavoitteet. Nordström et al. (2007.) nostaa niin ikään 

tavoitteet johtajana menestymisen edellytyksenä. Pohdinnan jälkeen vastaajat 

löysivät asioita, jotka tavoitteiden sijaan ovat tulkittavissa myös toivomuksiksi 

parijohtamiselle, kuten kaveruuden säilyminen, luottamus ja avion keskustelu (H2-

H3; H7). 

”Mä en tiedä, että onko mulla varsinaisesti sellasta tavotetta.” (H1) 

”(…) kehittyä johtajana ja just sen, just kehittyä parijohtajana.” (H8) 

 

Voidaankin nähdä, että ulkoa annetut tavoitteet ovat riittävä syöte hyvälle tehtävän 

hoitamisessa. On myös mahdollista, että parijohtajuutta ei nähdä samalla tavalla 

henkilökohtaisena asiana, kuin yksinjohtajuus.  

 

5.2.5 Erilaiset osaamiset  

 

Erilainen osaaminen nousi esille useassa yhteydessä. Noin puolet vastaajista koki, 

että asiaosaamisen tasolla he ovat erilaisia oman parin kanssa (H1-H2; H4-H5; H8). 

Joku koki, että ei ole vielä syväosaaja oikein missään alueella (H3).  

”No meillähän on sellanen tilanne et (…) meil osaamisalueet jakautuu 

aika rajusti eri suuntiin (…)” (H2) 

”(…) et meil on ihan erilaiset vahvuudet” (H4) 
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Vastaukset on esitetty partiokontekstissa, mutta ammattiosaaminen nousi esille 

joissakin vastauksissa (H1-H2; H4-H5; H8-H9) partion vapaaehtoistoimintaan 

lisäarvoa tuottavana elementtinä. Erilainen ammatillinen osaaminen sekä erot 

partioon liittyvästä erityisosaamisesta moninkertaistavat parin käytössä olevan 

osaamispääoman. Parijohtajat myös vaikuttavat hyödyntävän erilaista osaamista 

laajasti. 

 

Yleisesti voidaan tunnistaa, että oman johtajuuden kehittyminen koettiin hankalana 

määritellä. Osalla parijohtajilla kehittyminen vaikuttaa olevan aktiivisemmalla 

tietoisuuden tasolla ja johtajuutta kehitetään määrätietoisemmin (esimerkiksi H1-

H3), johon saattaa vaikuttaa vielä verrattain vähäinen johtamiskokemus.  

 

Parijohtajuuden myötä tapahtuneen kehittymisen myötä koettiin muun muassa 

seuraavasti: 

”ehkä hirveän suurta kehitystä ei ole vielä niinku tässä vaiheessa 

huomattavissa” (H1) 

”No, opin esimerkiks kirjottaa muistiinpanoja. Ja (…) et mun pitäis 

pystyy selittää jollekin ihmiselle, et mitä mä teen ja myös ennen kuin se 

on niinku valmis tuote” (H2) 

”(…) se avun pyytäminen (…) on kyl kynnys sillee.. aika matala. Et 

pystyy sanoo ihan äänee myös muillekki. Et nyt vaik et on nii paljo ettei 

pysty, pystyiskö joku auttaa.” (H3) 

 

Voidaan päätellä haastateltavien vastauksista (mm. parilta saadun tuen osalta), että 

parin olemassaolo tuo omaan johtamiseen lisää varmuutta. Asioista vastataan 

yhdessä ja tilanteet kohdataan yhdessä. Parin kanssa keskustelu kypsyttää 

ajattelua ja nostaa esille parhaita mahdollisia ratkaisuja. Parijohtajuus vaikuttaa 

lisäävän itsevarmuutta etenkin nuoremmilla johtajilla, myös huomioiden, että 

johtamiselle on järjestetty vahva tukiverkosto. Vaikka kyseessä on parijohtajuus, ei 

silti voida olettaa, että sama pesti opettaa parille samat asiat tai että molempien 



  70 

 

johtajuus kehittyy suurin harppauksen. Kyky reflektoida, havainnoida ja sisäistää 

oppimaansa on oleellisempaa kuin pelkkä johtajana toimiminen (Allio 2016). Toki 

näin voi ainakin osittain tapahtua, esimerkiksi sillä perusteella, että parit 

keskustelevat yhdessä asioista ja saavat osittain samaa palautetta.  

 

5.3 Osaamisen kehittyminen 

 

Tässä alaluvussa selvitetään, miten parijohtajat arvioivat oman osaamisensa  

kehittymistä. Aihetta tarkastellaan parin ulkopuolisen tuen, verkostojen ja palautteen 

hyödyntämisen näkökulmasta sekä parilta oppimista. Osaamisen kehittymisen tulisi 

näkyä tuloksessa (mm. Paré et al. 2008). Siksi hankittua osaamista ja tyytyväisyyttä 

saavutuksiin arvioidaan myös parin suoriutumisen näkökulmasta. Suoriutumiseen 

vaikuttaa lisäksi parilta saatu tuki, jota esiteltiin tarkemmin ylempänä. 

 

5.3.1 Palautteen hyödyntäminen 

 

Karp (2012) määrittelee hyvän johtajan sellaisena, jolla on riittävästi itsevarmuutta 

ottaa vastaan palautetta suoriutumisestaan ja siitä, millainen vaikutus omalla 

johtamisella on johdettaviin. Edellisessä alaluvussa esitettiin, miltä tahoilta parit 

saavat palautetta. Osaamisen kehittymisen näkökulmasta palautetta tarkastellaan 

sen hyödyntämisen osalta. 

 

Vastauksista voidaan nähdä, että parina saadaan palautetta useammalta taholta, 

kuin yksilönä. Yksilönä saatu palaute voisi olla kehittymisen kannalta 

hyödyllisempää henkilökohtaisemman luonteen vuoksi. Pääosin parijohtajat 

reflektoivat palautetta jollakin tavalla (H1-H2; H5; H8). Myös positiivista palautetta 

käydään mielessä läpi, sekä syitä positiivisen palautteen saamiselle. 
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Yhteisistä asioista saatua palautetta kaikki vastaajat käsittelevät yhdessä parinsa 

kanssa. He iloitsevat onnistumisista ja toisaalta keskustelevat siitäkin, jos ovat eri 

mieltä  jostakin saadusta palautteesta tai kehitysehdotuksesta. Kaikki vastaajat 

käyvät parinsa kanssa läpi yhteisesti saatua palautetta ja usein pyrkivät 

kiinnittämään kehityskohtiin huomiota ja toimimaan niiden mukaisesti. 

 

5.3.2 Ulkopuolinen tuki ja verkostot 

 

Parijohtajat saavat myös paljon tukea omalta parilta saadun tuen lisäksi, kuten 

projektiorganisaatioista, erilaisista verkostoista, ja lähimmältä johtajalta. Tukea 

myös hyödynnetään paljon. Esimerkiksi leiriprojekteissa ohjausryhmässä on 

nimettyjä henkilöitä, joihin voi olla yhteydessä. Ohjausryhmää saatetaan hyödyntää 

myös päätöksenteon tukena. Yleisesti tuke käsittelee tehtävän hoitamista.  

 

Kaikilla parijohtajista on lisäksi henkilökohtainen pestin ulkopuolinen tuki, jolta saa 

keskustelutukea. Aiempi partion kansainvälisen leiriprojektin parijohtajuutta 

selvittänyt tutkimus (Gottfridsson 2013) esittää, että johtajaparien yksi rooli onkin 

valmentaa ja sparrata paria. Kahdella haastatelluista on virallinen mentori, osalla 

mentori on ollut aikaisemmin. Lisäksi kaikilla vastaajilla on erilaisia verkostoja, 

joiden katsotaan tukevan pestiä. Suurin osa vastaajista nosti esille, että kaikki 

tekeminen tukee toisiaa ja linkittää asioita yhteen. Esille nousivat myös johdettavien 

kautta hyödynnettävät välilliset verkostot sekä verkostoissa oppiminen. 

 

Verkostot ovat lähes kaikilla vastaajilla hyvin laajat. Vain yksi kokee, että verkostot 

eivät ole laajat. Tämä voi johtua eroista siinä, mikä verkostoksi mielletään. 

Verkostojen käsitettä ei ole tutkimuksessa rajattu ja se voi käsittää myös tahon, josta 

kokee saavaansa pestiin hyötyä. Verkostoja löytyy niin partiosta, opintojen kautta 

kuin työelämästä. Myös virallisemmissa verkostoissa ollaan mukana. Verkostot 

saattavat liittyä työelämään, mutta niissä saa edistettyä oman pestin agendaa. 
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Yleisesti koettiin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen tekemiseen, minkä takia verkostojen 

nähtiin palvelevan nykyistä pestiä. Yksi parijohtaja mainitsee erikseen 

mahdollisuuden oppia verkostoista ja verkostoihin hakeutumisen. Voidaan päätellä, 

että verkostot ovat merkittävässä roolissa tehtävien hoitamisen tukena. Usealla 

vastaajalla oli hyvin erilainen pesti, missä on aikaisemmin toiminut. Aktiivinen 

verkostojen hyödyntäminen väistämättä johtaa osaamisen kehittymiseen. 

 

5.3.3 Parilta oppiminen ja osaaminen 

 

Omalta parilta on opittu rauhallisuutta asioiden hoitamisessa, erilaisia tapoja nähdä 

asioita ja menetelmiä (H2). Myös vastuun ottamista ja asioista viestimistä on voitu 

parilta oppia. Lisäksi parilta ollaan opittu asiatietoutta ja johtamisen arkea 

helpottavia asioita, kuten asioiden dokumentointia (H2; H4; H8). Parin kanssa 

työskentely on opettanut myös pitkäjänteisyyttä asioissa ja rauhallisuutta (H1; H8).  

”(…) kun ollaan erilaisia niin toivon, että itse kehityn johtajana sitä 

kautta, että kun toimin niin tiiviisti toisen johtajan kanssa.” (H2) 

”(….) oon kyl oppinu sitä sellasta innostumista ja ideoiden heittelyy ja 

sellast luovaa ajatteluu.” (H6) 

”…asioist kirjaaminen ja tämmönen paperipartiointi (…) et yrittää ottaa 

niit lankoi viel enemmän ja on tarkka niis dokumenteis” (H7) 

 

Parijohtajuus lisää oppimisen mahdollisuuksia, vaikkakin yksi vastaaja nostaa esille, 

että yleisesti ottaen oppimista olisi tapahtunut ilman pariakin. Tärkeimpinä parilta 

opittuina asioita voidaankin katsoa olevan erilaiset toimintatavat ja tapa suhtautua 

asioihin. Parijohtajuus antaa mahdollisuuden tarkkailla toisen johtajan työtä läheltä 

ja reflektoida omaa toimintaa. Parilta oppiminen on kuitenkin usein passiivista ja 

tapahtuu havaintojen kautta. Esille ei noussut, että parit tietoisesti pyrkisivät 

kehittämään parinsa osaamista. 
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Parijohtamisen lisäksi vastaajat kokevat oppineensa konkreettisia johtajuutta 

tukevia asioita, kuten omaan tehtävään kuuluvan substanssia. Lisäksi lähes kaikki 

vastaajat ovat oppineet erilaisia tapoja johtaa ja tehdä asioita. Yksi vastaaja on 

saanut projektissa johtamiskoulutusta. Esille vastauksissa nousee myös 

kuunteleminen ja erilaisten toimintatapojen ja ihmisten hyväksyminen (esimerkiksi 

H1-H3). Vastaajat sanovat oppineensa myös vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja 

(H8). Pestissä on hyödynnetty aikaisemmin hankittua osaamista partiossa, partion 

johtamiskoulutusta ja arvoihin perustuvaa  johtamiskoulutusta.  

 

Osaamisen kehittämistä ja oppimista on lisäksi tapahtunut parijohtajuuden 

ulkopuolella. Kaksi vastaajista suoritti parhaillaan parijohtamispestin ohella 

arvoperusteista johtamiskoulutusta.  Osa vastaajista on lukenut aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta ja muuta aineistoa (H3; H8). Lisäksi omaa osaamista kehitetään 

verkostojen kautta (H9).  

 

Osaaminen on kehittynyt esimerkiksi dokumentoinnin osalta muistiinpanojen ja 

muistioiden hyödyntämisessä (H2; H7). Kaikki vastaajat nostavat esille 

kommunikoinnin tärkeyden ja tiedon jakamisen, ja näissä alueissa myös koetaan 

osaamisen kehittymistä. Tiivis parijohtajuus voidaankin nähdä otollisena 

oppimisympäristönä sen sosiaalisen kontekstin takia (Nonaka 1994). 

Kommunikointi on keskeistä hiljaisen tiedon siirtymisessä ja tiedon jalostumisessa. 

”(…) ja sithän se informaation kulku. (H2) 

”(…) tai siihen et itse vilpittömästi pyrkii siihen, et se toinen saa kaiken 

saman tiedon. (H4) 

”vaik siit pienest viestist informoiminen on tosi tärkeetä” (H7) 

 

Oppiminen ei kuitenkaan vastauksissa yhdisty tiedon jakamiseen, vaan 

enemmänkin parijohtajat katsovat, että parilla on lähtökohtaisesti yhtäläinen oikeus 

tietoon. Useassa vastauksessa korostuu, että parijohtajuuden haasteet, jos niitä on 

ollut, liittyvät lähes aina tiedon liikkumiseen tai liikkumattomuuteen (H1-H2; H4; H7; 
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H9). Usein tämä näkyy siinä, että parille ei muisteta kertoa asioista, tai sähköpostin 

vastaanottajalistalta puuttuu jompikumpi parista. 

 

Voidaan päätellä, että tiedon jakamiseen ja saamiseen suhtaudutaan osin 

tunteellisesti johtuen parien kokemasta oikeudesta pitää hallussaan samaa tietoa 

kuin oma pari. Havaittuja tiedonkulun tilanteita selvitetään parin kanssa (H1; H4; 

H9) ja tiedonkulun sujumista myös seurataan (H2). 

 

5.3.4 Tyytyväisyys saavutuksiin ja suoriutuminen 

 

Kaikki parijohtajat ovat tyytyväisiä pestin saavutuksiin tähän mennessä. Jokainen 

vastaaja myös pohti, että mahdollista tyytymättömyyttä aiheuttaa pääasiassa oman 

kontrollin ulkopuoliset asiat ja olosuhteet, joihin ei voi vaikuttaa. Omaan tekemiseen 

oltiin suurimmaksi osaksi hyvin tyytyväisiä ja katsottiin, että pestiä on tehty parhaan 

mukaan. Tyytyväisyyden osalta ei siis vastauksissa löytynyt hajontaa. 

 

Parijohtajien korkea tyytyväisyys saavutuksiin, yhdessä aikaansaatuihin tuloksiin ja 

parilta saatuun tukeen indikoi, että parin suoriutumisen pitäisi olla hyvää Paré et al. 

(2008) mukaan. Myös moni haastateltava näkee, että parina lähtökohtaisesti 

saadaan tehtyä enemmän, koska tekijöitä on kaksi:  

”(…) se aika minkä kumpiki meistä tähän laittaa (…) niin nyt sen pitäis 

kuitenkin sit olla parempi sen lopputuloksen.” … ”se niinku osaaminen 

on tupla” (H2) 

”(…) et oikeesti me pystytään parina tekemään tekemään parempaa 

kun, kun mitä yksin” (H3) 

”Etuja on mun mielest se, et voidaan saada tuplat aikaan” (H5) 

 

Lisäksi koetaan, että ajattelu ja tekeminen on parempaa ja laadukkaampaa, kun 

asioita tehdään parin kanssa (esimerkiksi H2-H3). Lisäksi koetaan, että päätöksiin 
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ja omaan ajatteluun tulee laajempaa näkökulmaa parin kanssa (H9). Suoriutumista 

ja aikaansaamista edesauttaa luonnollisesti resurssit, kun asioita on tekemässä 

kaksi: 

”Et käytännös täs saadaan kahden ihmisen resurssit tähän käyttöön.” 

(H4) 

 

On pääteltävissä, että hyvä suoriutuminen edistää organisaation tavoitteiden 

saavuttamista. Projektien toteutumista pidetään vähempiriskisenä parin kanssa 

(H2), sillä jos toinen parista luopuisi tehtävästä, on jäljellä vielä toinen 

varmistamassa jatkuvuutta. Erityisen työläissä ja monimutkaisissa tehtävissä, kuten 

uuden toiminnan aloittamisessa, parina työskentely nähdään jopa välttämättömänä 

(H4; H9). 

 

Parijohtajat arvioivat oman osaamisensa kehittymistä hyvin eri tavoin. Kaikki 

vastaajat kokevat oppineensa niin paljon, että oli jokseenkin vaikea eritellä, mikä 

osaaminen on kehittynyt. Osa koki hyötyneensä asiaoppimisesta (H4, H9), osa 

muodollisesta koulutuksesta (H1, H3) ja osa uuden asian johtamisesta tai 

uudenlaisen organisaation johtamisesta (H4-H5; H8-H9). Kaikki parijohtajat kokivat, 

että parijohtajuus itsessään on opettanut paljon, sillä parijohtajuus antaa 

mahdollisuuden tarkastella myös itseään. On opittu eri tapoja johtaa, käsitelty 

hankalia tilanteita ja organisaation tapaa toimia. 

 

Osaaminen on kehittynyt kaikilla parijohtajilla. Kehittyminen on todennäköisesti 

kohdistunut eri alueisiin osittain kokemuksesta riippuen. Selkeästi kokeneemmat 

partiojohtajat kokivat enemmän asiaoppimista (H4, H9), kun nuoremmilla johtajilla 

opittavaa voidaan ajatella olleen enemmän.  
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5.4 Parijohtaminen 

 

Parijohtajuudesta ilmiönä ei juuri noussut esille sellaista, mitä aikaisemmissa 

tutkimuksissa ei olisi tunnistettu. Partiossa parijohtajuudelle on tyypillistä, että 

vapaaehtoiset hakeutuvat pesteihin ennestään tutun henkilön tai kaverin kanssa. 

Kuitenkin niin, että vapaaehtoisilla johtajilla on mahdollisuutta monesti valita, kenen 

kanssa parijohtajuutta toteutetaan. Wilhelmsonin (2006) tutkimus viittaa siihen, että 

myös työelämässä on sijaa vaikutusmahdollisuuksille omalle parin valinnassa.  

 

Haastattelujen mukaan tärkeänä parijohtajuuden toimivuudelle pidetään 

johtajaparin tasavertaisuutta. Tämän tunnistaa myös aiempi tutkimus (Wilhelmson 

2006; Gottfridsson 2013).  

 

”(…) ja ollaan niinku nimenomaan tasavertasia parijohtajia. Et ei oo 

niinku kumpikaan meist ei oo leirinjohtaja ja toinen leirin varajohtaja 

vaan molemmat on leirinjohtajia. (H1) 

”ois se dynamiikka erilainen, jos (…) olis mun kakkonen, eikä niin et me 

ollaan yhdessä, niinku tasavertasia” (H3) 

”(…) se vastuu on ihan yhtä suuri siit projektista kun on tasavertanen 

johtaja sen toisen kanssa, mut se lievittää sitä omaa stressitasoo” (H6) 

 

Toisin kuin Gottfridssonin (2013) tutkimuksessa, tämän tutkielman vastaajat eivät 

nähneet valta-ajattelua ongelmallisena. Lähtökohtaisesti valta ajatellaan parin 

yhteisenä asiana. Voidaan paremminkin sanoa, että valtaa ei juuri ajatella ainakaan 

yksilön näkökulmasta. Suurin osa vastaajista haluaa toimia parijohtajana juuri sen 

takia, että on mahdollisuutta jakaa vastuu. Etenkin nuorille johtajille voidaan olettaa 

parijohtajuuden tarjoavan turvallisen kasvualustan oman johtamisen kehittämiselle. 

Oman edun tai menestyksen tavoittelu ei noussut haastatteluissa mitenkään esille. 

Löydös vastaa Jones (2012) tutkimusta hyvästä parisjohtajuudesta. Parina 
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työskentelyä ei nähdä heikkoutena, vaan etuna ja paria voimaannuttavana tapana 

johtaa ja tehdä asia. 

 

Lähes kaikissa vastauksissa nousi esille, että yksin tekeminen on usein 

nopeampaa, mutta siitä huolimatta parijohtajuuden mahdollistamaa 

keskusteluyhteyttä pidettiin tärkeänä. Ajattelua pidettiin laajempana ja 

laadukkaampana parin kanssa (H1-H2; H9). Lisäksi lähes kaikki parijohtajat 

katsoivat tekemisen ja lopputuloksen nähtiin olevan parempia parin kanssa tehtynä 

ja yleisesti saadaan enemmän aikaiseksi kahdestaan. Osaamisen tuplaantuminen 

nähtiin myös merkittävänä parijohtajuuden hyötynä ja että asioista on vastuussa 

kaksi henkilöä, mikä näyttää vahvemmalta myös ulos päin (H2, H4). 

 

Resurssihyöty nousi esille osassa vastauksissa (H4-H5; H8-H9), ja että käytössä 

on kahden ihmisen ajallinen panos. Tämä estää myös liiallisen kuormittumisen (H6-

H7). Siitä huolimatta nousi esille, että olosuhteista johtuen ei välttämättä ole ehtinyt 

tehdä niin paljon kuin haluaisi (H3-H4; H9). Kuten aiemassa yhteydessä nousi esille, 

parilta saatu henkinen tuki on vähintään yhtä tärkeä, kuin konkreettinen tehtävien 

jakaminen. Lisäksi esille nousi, että parijohtajilla on myös enemmän aikaa vastata 

johdettavien tarpeisiin, kuin yhdellä johtajalla olisi (H3). 

 

Parijohtamisen haasteita kysyttäessä kaikki vastaajat nostivat esille 

kommunikoinnin ja tiedon jakamisen asiana, joka pitää tiedostaa. Asiaa ei suoraan 

nähty haittana, vaan huomioitavana asiana. Esille nousi myös huoli siitä, että jokin 

asia jää tekemättä, jos molemmat olettavat toisen hoitavan (H3), kuitenkin todeten, 

että kommunikoinnissa pitää olla tarkkana. Viestintään liittyen nousi myös esille, että 

johdettavat eivät välttämättä tiedä, kehen olla yhteydessä (H3). Pitää muistaa 

kuljettaa paria mukana ja yleensä huomioida pari. Sinänsä ei haitta, vaan huomioita 

asia (H1; H4; H7). 
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Päätöksenteon hitaus nousi myös esille, mutta tätäkään ei nähty suoraan haittana 

kuin kahden vastaajan osalta (H3; H6). Asia kääntyi usein niin päin, että yhdessä 

päättäessä päätökset ovat parempia, mikä on parempi asia kuin hitaus päätöksissä. 

Mahdollisena haittana nähtiin, että parijohtajuudessa ei pysty tekemään täysin 

omannäköistä johtajuutta, samalla todeten, että omat resurssit eivät välttämättä olisi 

kuitenkaan riittäneet (H4).  

 

Parijohtajuus voidaan kokea myös kompromissina, jos kokee, että omat ajatukset 

olisivat parempia (H4). Yksittäisiä mainintoja nousi erilaisista tavoista tehdä asioita 

ja henkilökemia ja myös luottamuksen puute nähtiin mahdollisena haittana (H2; H5; 

H7). Erilaisten toimintatapojen voidaan myös kaikkien vastaajien mielestä nähdä 

mahdollisena erimielisyyttä aiheuttavana tekijänä. 

 

Henkilökemiat voivat vaikuttaa siihen, että parin välille ei rakennu luottamusta ja 

tehtävän hoitaminen hankaloituu. Yhteensopiva pari kuitenkin poistaa 

henkilökemiaongelman. Saman suuntaisia tuloksia parien yhteensopivuudesta löysi 

myös Wilhelmson (2006). Tyypillistä vastaajien keskuudessa oli, että parijohtajat 

tunsivat toisensa entuudestaan. Osa oli hakenut parinsa kanssa yhdessä pestiin, ja 

osa haastateltavista oli kutsunut parinsa tai tullut kutsutuksi parijohtajarooliin. 

 

5.5 Yhteenveto tuloksista 

 

Aineistosta esille nousseet keskeisimmät tulokset on koottu luokkien mukaan 

(taulukko 2). Tulokset muodostavat monipuolisen kuvan siitä, miten johtamisen 

käytännöt, oma johtajuus sekä osaamisen kehittyminen esiintyvät 

parijohtajuudessa. Parijohtamisen ilmiön ymmärtäminen selkiyttää käsitystä siitä, 

millaisen ympäristön parijohtajuus luo johtajan kehittymiselle. 
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Taulukko 2. Tutkimustulosten yhteenveto 

 

 

Johtamisen käytännöissä nousee esille keinot ja menetelmät, miten parijohtajuutta 

toteutetaan kahden johtajan voimin. Oma johtajuus -luokassa nähdään, millaisessa 

johtamisympäristössä vastaajat toimivat. Oman johtamisen kehittyminen ja erilaiset 

oppimistavat nousevat esille tässä luokassa. Osaamisen kehittymisessä nousee 

esille konkreettisempaa toimintaa, jossa osaamisen koetaan kehittyvän. 

Parijohtamisen luokassa korostuu se, miten ja millaisena parijohtajuus koetaan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoite oli selvittää, miten parijohtaminen voi edistää johtajana 

kehittymistä. Tutkimuskysymyksien avulla haluttiin selvittää, millainen ympäristö 

parijohtajuus on johtamisen kehittymiselle. Sen myötä voitiin tutkia, millaista 

oppimista parijohtajuus mahdollistaa ja miten parijohtajien oma johtaminen kehittyy 

parijohtajuudessa. 

 

Tämä tutkimus vahvistaa muun muassa Wilhelmson et al. (2006) ja Fjellvær (2010) 

havaintoa siitä, että parijohtajuutta esiintyy eri organisaatiotasoilla. Tutkimuksessa 

haastateltiin muun muassa leirinjohtajana toimivia parijohtajia, jotka vastaavat koko 

leiristä. Heillä on taustavoiminaan ohjausryhmä, joka toimii neuvoa antavassa 

roolissa. Leirinjohtajalla on johdettavia, jotka saattavat niin ikään toimia 

parijohtajana. Johdettavilla puolestaan on oma ryhmä johdettavana, jossa esiintyy 

parijohtajuutta.  

 

Aineiston perusteella voidaan nähdä, että parijohtajuus toteutuu 

vapaaehtoisorganisaation sisällä hyvin samanlaisena tehtävien erilaisuudesta ja 

parijohtajien kokemuksesta riippumatta. Lisäksi parijohtajuus työelämässä ja 

vapaaehtoistoiminnassa esiintyy pääpiirteissään samanlaisena (Döös & 

Wilhelmson 2003; Gottfridsson 2013). 

 

Edut ja haasteet parijohtajuudessa ovat niin ikään samansuuntaisia (esimerkiksi 

Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). Erona voidaan kuitenkin todeta, että edellä 

mainituissa tutkimuksissa valta-aseman kyseenalaistaminen tai vallan tavoittelu 

aiheutti haasteita. Tässä tutkielmassa ei nouse esille, että vallan jakaminen olisi 

haaste, vaan se nähtiin parijohtajuuden hyötynä. Tämä tutkimus tunnistaa pääosin 

samoja asioita parijohtajuuden toteutumisessa kuin aiemmat tutkimukset.  
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Voidaan todeta, että tutkimuksessa onnistuttiin saamaan vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymysten valinta on osoittanut hyväksi, sillä ne 

ovat ohjanneet tutkimuksen kulkua ja pitäneet huomion tutkimuksen tavoitteessa. 

Parijohtajuuden ymmärtäminen ilmiönä ja sen toteutuminen parijohtajien välillä on 

tuonut tutkimukselle hyödyllistä lisätietoa siitä, millainen kehittymisympäristö 

parijohtajuus on johtajana kehittymiselle ja oppimiselle. 

 

6.1 Parijohtajuus kehittymisympäristönä 

 

Parijohtajuus toteutuu erilaisena eri johtajien välillä (Gottfridsson 2013). On selvää, 

että johtajana kehittymistä tapahtuu myös ilman parijohtajuutta (Karp 2012; Zheng 

& Muir 2015). On kuitenkin tunnistettu, että johtaja oppii tehokkaimmin toiselta 

johtajalta (Karp 2012). Esimerkiksi laajasti käytetyssä mentoroinnissa on osaltaan 

kyse kokeneemmalta oppimisesta, vaikka aina ei olisi kyse vain johtamisesta. 

Wilhelmsonin (2006) tutkimus parijohtajien välillä tapahtuvasta oppimisesta on 

parijohtajuuden tutkimuksen tähän asti oleellisin viitekehys. Siinä parijohtajuudelle 

asetettiin kehittymistavoitteita ja parit pyrkivät tietoisesti kehittämään toisiaan. Tämä 

osoittaa, että parijohtamisessa on paljon potentiaalia organisaation 

osaamispääoman kasvattamisessa sekä yksittäisen esimiehen tai johtajan 

kehittymisessä.  

 

Kaksi johtajaa tuo päätöksentekoon enemmän osaamista ja kokemusta. (Paré et al. 

2008; Gottfridsson 2013). Tutkimustulokset tukevat vahvasti sitä, että osaamisen ja 

kokemuksen tuplaantuminen hyödyttää paria. Lisäksi päätöksiä pidetään tämän 

seurauksena laadukkaampina, joka on myös tunnistettu aiemmassa tutkimuksessa 

(Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). Vastaajien mukaan yhteinen 

päätöksenteko toteutuu isoissa linjoissa, kun pienemmistä asioista voidaan päättää 

yksin. Yksin päätettävien asioiden luonne perustuu usein myös ennalta määriteltyyn 

tehtäväjakoon. Päätöksissä pyritään vastaajien mukaan aina yksimielisyyteen. 

Yksimielisyys onkin parijohtajuuden toimivuudelle keskeistä (Sally 2002). 
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Valtapyrkimykset eivät nouse esille tutkimustuloksista, kuitenkin on tunnistettu 

(esimerkiksi Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015), että vallan tasainen 

jakautuminen parijohtajuudessa ei ole itsestäänselvyys. Nykyisellään trendinä on 

johdettavien vallan lisääntyminen (Allio 2016), mikä nousee myös tuloksissa esille. 

Usea haastateltava kertoo delegoivansa tehtäviä, mutta esille nousee myös 

parijohtajien omien johdettavien valmistaminen ja voimaannuttaminen 

päätöksentekoon. Tämä osoittaa, että partiossa parijohtajilla valta ei ole roolissa 

parijohtajuudessa. 

 

Haastatteluaineistossa tiedon jakaminen ja jatkuva viestintä korostuu 

parijohtajuuden toimivuutta tarkastella sekä toimintatapana oman parin pitäminen 

informoituna. Hyvän keskusteluyhteyden nähdään olevan parijohtajuuden 

toimivuuden tärkein edellytys. (Waldersee & Eaglesonin 2002; Wilhelmson 2006; 

Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). 

 

Vastaajien mukaan parijohtajat pyrkivät jakamaan työkuormaa tasaisesti, jotta 

kumpikaan ei kuormitu liikaa. Tehtävien tasainen jakaminen on tyypillistä 

parijohtajille (Döös & Wilhelmson 2003; Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). 

Vastuunjakoa on vastaajien mukaan tehty heti parijohtajuuden alkuvaiheessa. 

Tehtävien jako usein viestitään parin ulkopuolisille tahoille toiminnan selkeyden 

vuoksi. Tehtävien selkeys on etenkin johdettavien näkökulmasta hyödyllistä, kun 

tiedetään kumpi parista vastaa mistäkin asiasta (Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 

2015). Pari edustaa pääasiasiassa yhdessä vastaajien mukaan, mutta pari käyttää 

hyödykseen myös mahdollisuutta jakautua eri tapahtumiin. Tehtävien tasainen 

jakautuminen ja yhteinen edustaminen nähdään (Sally 2002) aineksina 

menestyvälle johtajaparille. 

 

Tutkimuksessa nousee esille, että partiossa parijohtajat opettelevat parijohtajuutta 

roolissa toimiessaan. Tämä viittaa vahvasti siihen, että parijohtajilla ei ole tiedossa 

toimintamallia, jonka mukaan parijohtajuutta tulisi toteuttaa. Frost & Wallingford 



  83 

 

(2013) kuvaa tilaa strukturoimattomaksi kehittymisympäristöksi, jossa 

pätevyysalueita ei ole määritelty.  

 

Parijohtajuuden hyötyjä ja haasteita tarkasteltaessa nousee esille ne pienet asiat, 

joiden kanssa johtajaparit kamppailevat toimiessaan parijohtajina. Tutkimus nosti 

esille pääosin samoja hyötyjä, kuin aiemmat tutkimukset (esimerkiksi Gottfridsson 

2013; Järvinen et al. 2015). Vastaajat näkevät, että työkuorman jakaminen, 

keskustelukumppani ja parilta saatu tuki ovat suurimpia hyötyjä parijohtajuudessa. 

 

Yksilö voi käydä läpi henkilökohtaista oppimisprosessia ja vahvistaa 

johtajuusidentiteettiään (Zheng & Muir 2015), vaikka pari ei aktiivisesti tukisi 

kehittymistä. Osa vastaajista oli samanaikaisesti pestin ulkopuolisessa 

johtajuuskoulutuksessa. Tällöin parijohtajuus ei välttämättä ole ensisijainen tai 

ainakaan tietoinen menetelmä kehittymiselle, vaan enemmänkin alusta soveltaa 

muualla opittua. Tämä vahvistaa käsitystä yksilön vastuusta omassa 

kehittymisessä, itsetuntemuksessa ja johtajuusidentiteetin luomisessa (Jones 2012; 

Karp 2012; Allio 2016).  

 

Nyt johtajaparit muodostuvat aineiston perusteella entuudestaan tutun ihmisen 

kanssa. Pestiin oli lähdetty yhdessä tai kutsumalla tuttu partiolainen pariksi. 

Wilhelmson (2006) havaitsi, että parijohtajien tulisi voida vaikuttaa oman parinsa 

valintaan Havainto perustuu parin oppimisedellytyksiin toimivan parijohtajuuden 

kautta. 

 

6.2 Parijohtajien kokemus johtajana kehittymisestä 

 

Parijohtajien kokemus johtajana kehittymisestä vaihtelee. Tutkimuksen parijohtajilla 

on keskimäärin hyvin laajat verkostot, tarjolla on riittävästi tukea ja osalla on 

käytössä mentori. Mentorointi nähdään epämuodollisempana lähestymistapana 
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oppimiselle (Frost & Wallingford 2013; Becker & Bish 2017). Samoilla edellytyksillä 

on mahdollista kehittää myös omia johtamistaitoja ja laajentaa ajattelua toimimalla 

parijohtajana.  

 

Vaikka parijohtajia on kaksi ja he aktiivisesti myötävaikuttaisivat toistensa 

oppimiseen (kuten Wilhelmson 2006), myös parijohtajuudessa oppiminen tapahtuu 

yksilötasolla oppijan luodessa uutta tietoa (Nonaka 1994). Tässä tutkielmassa 

parijohtajuus toteutuu pääasiassa kokemuksellisena oppimisena yksin tai parin 

kanssa tekemällä (Brown 2003), joskin parijohtajilla on neuvoa antava tukiverkosto, 

jonka puoleen voi kääntyä. Vaikka voidaan nähdä, että kokemuksellinen oppiminen 

tarvitsee eksplisiittistä tietoa (Svensson et al. 2004) toteutuakseen, tämä tutkimus 

viittaa siihen, että tekemällä oppiminen tukee yksilön kehittymistä. Myös Nonaka 

(1994) tunnistaa, että tekemällä oppiminen on tapa synnyttää uutta hiljaista tietoa, 

jonka avulla osaaminen kehittyy. Haastateltavat kokevatkin, että juuri pestissä 

toimiminen ja tekeminen on mahdollistanut oppimisen. Läheinen toiminta oman 

parin kanssa on vastaajien mukaan mahdollistanut oppia uusia tapoja käsitellä ja 

johtaa tilanteita. Tarkkailu ja johtamisen harjoittaminen ovat Allion (2016) mukaan 

keskeisimpiä tapoja oppia johtamista. 

 

Ensikäden kokemus johtamisesta katsotaan olevan kriittistä johtajan kehittymiselle 

(Brown & Posner 2001; Allio 2016). Osa vastaajista toimi ensimmäistä kertaa isossa 

johtamispestissä sekä suurin osa ensimmäistä kertaa parijohtajana. Uusi 

vastuualue on keskeisessä roolissa oman itsetuntemuksen ja johtamisidentiteetin 

kehittämisen kannalta (Karp 2012; Allio 2016). 

 

Haastatteluissa selvitettiin johtajien kokemaa epämukavuutta johtamisroolissaan. 

Kaikki vastaajat eivät tunnistaneet toimineensa mukavuusalueen ulkopuolella, 

joskin osa hoidettavista tehtävistä koettiin epämukavaksi eri syistä. Osa kuitenkin 

toimi asiaosaamisen näkökulmasta itselleen uudessa tilanteessa ja toisaalta 

parijohtajuus itsessään oli monelle uusi tapa johtaa. Johtamiskokemus myös auttoi 

hahmottamaan asioiden välisiä yhteyksiä, kun asioita katsoi isommassa 
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mittakaavassa. Rajojen laajentaminen, merkityksellinen johtamistoiminnan tarkoitus 

ja keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen ovat keskeisiä johtajana kehittymisen 

ulottuvuuksia (Zheng & Muir 2015).  

 

Tulosten perusteella vastaajien itsetuntemus on kehittynyt reflektoinnin, palautteen 

ja muodollisen johtamiskoulutuksen avulla. Itsetuntemus on välttämätöntä, jotta eri 

osaamisalueita voidaan kehittää (Karp 2012; Allio 2016). Usea vastaaja tunnisti 

johtamisosaamisessaan kehittämiskohtia. Suurin osa vastaajista myös koki, että 

parijohtajuus on tuonut varmuutta siihen, miten asioita voi tehdä hyvin tai huonosti. 

 

Parijohtajuuden voidaan nähdä tukeneen johtajana kehittymistä. Parijohtajuus 

tarjoaa olosuhteet, joita yksinjohtajuudessa ei ole. Wilhelmson (2006) kuvailee 

parijohtajuutta erityiseksi kasvualustaksi johtajana kehittymiselle. Tämä tutkimus 

tunnistaa parijohtajuudessa samanlaisia piirteitä. Tekemällä oppiminen ja 

johtajuuden harjoittaminen on keskeistä kehittymisen kannalta (Allio 2016), ja siksi 

jo parijohtajana toimiminen itsessään tukee kehittymistä. Kehittymistä arveltiin 

vastaajajoukossa tapahtuneen, vaikka kaikkea kehittymistä ei heti tiedosta ja 

toisaalta nähtiin, että kehittyminen kiihtyy myöhemmässä vaiheessa.  

 

Varsinaista kritiikkiä omalta parilta ei tutkimuksen mukaan juuri saada. 

Kritiikittömyys johtuu joidenkin vastaajien mukaan siitä, että 

vapaaehtoistoiminnassa kritiikin antaminen on vaikeaa. Yleisesti palautetta 

kuitenkin saadaan, lähinnä positiivisessa muodossa. Becker & Bish (2017) korostaa 

palautteen saannin merkityksen lisäksi palautteen laatua kehittymisessä. Heidän 

mukaan palautteen antajalla tulisi olla riittävää osaamista tukea palautteen saajan 

kehitystä. Tässä tutkielmassa nousi esille, että pääosin palaute keskittyy asioiden 

tekemiseen. Aineiston mukaan tutkitut parijohtavat reflektoivat toimintaansa. Esille 

ei noussut kuinka säännöllisesti reflektointia tapahtuu, mutta se kohdistuu yleensä 

saadun palautteen yhteyteen. Osa vastaajista pyytää palautetta oma-aloitteisesti 

esimerkiksi leirin ohjausryhmältä tai johdettavilta. Pidetäänkin hyvän johtajan 
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määritelmänä olla riittävän varma itsestään vastaanottaakseen palautetta 

suoriutumisestaan ja vaikutuksestaan toisiin (Jones 2012).  

 

6.3 Parijohtajien kokemus osaamisen kehittymisestä 

 

Parijohtajuus on ennen kaikkea vuorovaikutusta (Wilhelmson 2006; Järvinen et al. 

2015), kun kommunikoinnin on oltava jatkuvaa.  Oppimisen sosiaalisen luonteen 

takia (Nonaka 1994; LeNir 2016) parijohtajuus on tiiviin yhteistyön takia otollinen 

ympäristö oppimisille. Jatkuvan kommunikaation myötä mahdollistetaan tiedon 

siirtyminen, jalostuminen ja uuden tiedon luominen keskustelun, havainnoinnin ja 

oivaltamisen kautta. Johtajan kehittymisen kannalta merkityksellistä on olla 

vuorovaikutteisessa ympäristössä. Erityisesti johtamiseen liittyvän tietotaidon 

äärelle pääsee parhaiten parijohtamisella. Tekemällä oppiminen on merkittävin 

oppimisympäristö johtamistaitojen kartuttamiseksi (Brown & Posner 2001). 

 

Vastaajat ovat tunnistaneet omassa osaamisessaan kehittämiskohtia 

parijohtajuuden seurauksena. Osaamista on pyritty kehittämään kysymällä neuvoa 

sekä opiskelemalla omaehtoisesti esimerkiksi lukemalla aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta. Kaikkea ei kuitenkaan opetella itse, vaan asia luotetaan johdettavien 

käsiin. Vastaajat kokevat oppineensa uusia tapoja johtaa, menetelmiä tehdä asioita 

ja erilaista näkökulmaa asioihin. Myös erilaisten ihmisten kanssa toimiminen 

korostuu ja moni vastaaja kertookin, että hän ja pari ovat ihmisenä hyvin erilaisia. 

Tätä epämuodollista oppimista (LeNir 2016) on tapahtunut tietoisesti ja 

tiedostamatta, ja sillä on merkittävä rooli yksilön oppimisessa.  

 

Osa vastaajista osallistui pestin aikana erilliseen johtamiskoulutukseen. Lisäksi 

kaikki vastaajat ovat saaneet pohjaa nykyiseen pestiin partion oman 

partiojohtajakoulutuksen myötä. Nämä muodollisen oppimisen (Frost & Wallingford 

2013; Becker & Bish 2017) keinot ovat partion parijohtajilla vähäisiä. Aineistossa 
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esille nousee itsearviointi ja reflektointi osaamisen kehittämisen välineinä, mitkä 

ovat myös Becker & Bish’n (2017) mukaan keskeisiä kehittymismenetelmiä. 

Kehittyminen on todennäköisempää, mikäli muodollisen ja epämuodollisen 

oppimisen keinovalikoima on johtajalla tiedossa.  

 

Tämän tutkielman mukaan osaaminen on kehittynyt parijohtajuuden myötä. 

Parijohtajuus antaa mahdollisuuden asiaoppimiseen, mikäli parien osaaminen on 

selkeästi erilaista. Kokouskäytännöt, viestintä, johtamismenetelmät ja tiedon 

jakamisen tärkeys korostuvat opituissa asioissa. Lisäksi on opittu konkreettisia 

partion toimintaan liittyviä asioita, mikä oman johtajuuden ja osaamisen 

kehittämisen lisäksi tuo lisäulottuvuutta omaan harrastustoimintaan. Toki tämäkin 

oppiminen olisi voinut tapahtua ilman parijohtamista, mutta parijohtajuus 

mahdollistaa tehtävän eli pestin hoitaminen ylipäänsä. Aineistosta nousee esille, 

että ilman parijohtajuutta pestiä ei välttämättä haluttaisi hoitaa ollenkaan.  

 

6.4 Parijohtajuudessa kehittymisen viitekehys 

 

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia päätelmiä (Wilhelmsonin 2006) parijohtajuuden 

sopivuudesta johtajana kehittymisen ympäristöksi. Tuloksia tulee vertailla myös siitä 

näkökulmasta, että tässä tutkielmassa parijohtajuus toteutuu vapaaehtoisten 

johtajien välillä, ja parijohtajilla on johdettavinaan vapaaehtoisia. Parijohtajat eivät 

tarjoa toisilleen tietoisia ärsykkeitä samalla tavalla kuin Wilhelmsonin (2006) 

tutkimus esittää. Parijohtajuudessa oppimisessa on organisaation tuen lisäksi kolme 

tasoa: parijohtajien käyttämät menetelmät, parijohtajien toiminta sekä yksilön rooli 

(kuva 11). 
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Kuva 10. Parijohtajuudessa kehittymisen viitekehys 

 

Parijohtamisessa kehittymiselle luodaan pohja organisaation tarjoamalla 

infrastruktuurilla, joka tukee oppimista. Suorituksen johtamisen prosessi voi olla osa 

oppimisrakenteita. Lisäksi oppimisen keinovalikoima tulisi olla oppijalle näkyvä. 

(Becker & Bish 2017.) Oppimista edistää, jos organisaatiossa on määritelty johtajan 

osaamistarpeet ja taidot. Oppimisen kehittymistä tulee koordinoida, jotta 

oppimistavoitteet voivat toteutua. (Frost & Wallingford 2013.) 

 

Parijohtajuudessa toteutuvat menetelmät luovat edellytyksen parijohtajuuden 

toimivuudelle. Keskeisiä menetelmiä tutkimustulosten mukaan ovat tasavertaisen 

johtajuuden toteutuminen, tiedon jakaminen ja kommunikointi sekä yhteinen 

päätöksenteko. Myös teoreettinen viitekehys on tunnistanut nämä elementit 

tärkeimmiksi osa-aluseiksi toimivalle parijohtamiselle (Sally 2002; Döös & 

Wilhelmson 2003; Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). 



  89 

 

Parin olemassaolo koetaan vastaajien mukaan tukevan omaa toimintaa 

parijohtajana, mutta pari toimii myös keskustelukumppanina ja toimii saman asian 

puolesta. Parilta saadulla tuella on merkittävä rooli myös vaikeissa tilanteissa, kuten 

ihmisiin liittyvissä asioissa (Wilhelmson 2006). Erilaiset johtamistyylit ja parien 

erilainen osaaminen ovat keskeisessä roolissa vastaajien kuvaamassa 

parijohtamisen arjessa. Sosio-demografiset tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, 

millaisena parijohtajuus toteutuu ja millaisen syötteen yksilöt tuovat parijohtajuuteen 

(Paré et al. 2008). Oppiminen tapahtuu suurimmaksi osaksi harjoittamalla 

parijohtajuutta. Johtajana toimiminen on paras tapa johtajana kehittymisessä (Jones 

2012; Allio 2016). 

 

Parijohtajuutta harjoittaa aina yksilöt. Parijohtajuuden menetelmien ja toiminnan 

lisäksi yksilöllä on merkittävä rooli oppimisessa. Palaute, reflektointi ja havainnointi 

nousi aineistossa keskeiseksi tavaksi oman osaamisen kehittämisessä. Näitä 

pidetään yleisesti tärkeinä tapoina kehittää omaa osaamista (Jones 2012; Becker & 

Bish 2017).  Vaikka organisaation tuki parijohtajuudelle olisi vahva, johtajana 

kehittymistä ei Allion (2016) mukaan tapahdu, mikäli yksilö ei osaa reflektoida 

kokemaansa tai omaksua opittuja asioita osaksi henkilökohtaista johtajuuttaan. 

 

Parijohtajuus tarjoaa poikkeukselliset olosuhteet uuden oppimiselle, havainnointiin 

ja keskusteluun (Wilhelmson 2006), ja parijohtajuuden tiiviin yhteistyön takia se luo 

erinomaisen edellytyksen tehostamaan johtajana kehittymistä (Zheng & Muir 

(2015). Tämän tutkielman aineisto osoittaa, että parijohtajuudella on myönteinen 

vaikutus johtajana kehittymiselle (kuva 10). 

 

Parijohtajuutta käsittelevän tutkimuksen perusteella (esimerkiksi Wilhelmson 2006; 

Järvinen et al. 2015; Zheng & Muir 2015), tämä tutkimus mukaan lukien, voidaan 

nähdä, että parijohtajuudella on suoriutumista parantava vaikutus. Paré et al (2008) 

katsoo, että kaiken toiminnan lopputuloksena on suoritus. Vaikutus johtuu 

parijohtajien yksilöllisistä ominaisuuksista, osaamisesta ja taidoista, joita he tuovat 

parijohtajuuteen.  
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6.5 Tutkielman käytännön arvo 

 

Parijohtajuuden tutkimuksen vähäisyyden (Wilhelmson et al. 2006; Järvinen et al. 

2015; Thude et al. 2017) takia tällä tutkielmalla on merkitystä parijohtajuuden 

tutkimukseen yleisesti. Tiettävästi parijohtajuutta oppimisen ja kehittymisen 

ympäristönä ei ole tutkinut tätä ennen kuin Wilhelmson (2006). Sosiaalista oppimista 

johtamisen kehittämisessä tutkinut LeNir (2016) ei tutkinut parijohtajia, vaikka 

käsitteleekin vertaisoppimista toisilta johtajilta.  

 

Tämä tutkielma vahvistaa niin parijohtajuuden ymmärrystä ilmiönä sekä sen 

mahdollisuuksia johtamisen kehittämisen mallina. Parijohtajuus toteutuu hyvin 

samanlaisena työpaikoilla ja vapaaehtoisorganisaatiossa, jonka takia tutkimus 

vahvistaa myös Wilhelmsonin (2006) havaintoja poikkeuksellisena 

kehittymisympäristönä. Työelämän jatkuvassa organisaatiot etsivät uusia tapoja 

löytää tehokkuutta toiminnan organisointiin ja parijohtajuus voisi olla yksi vaihtoehto. 

Tämä tutkimus sekä lähes jokainen aikaisempi tutkimus (esimerkiksi Wilhelmson 

2006; Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015) parijohtajuudesta osoittaa, että 

parijohtajat kokevat saavansa enemmän aikaiseksi ja paremmin. Lisäksi 

päätöksenteko on parijohtajuudessa laadukkaampaa. Paré et al. (2008) osoitti, että 

parijohtajuus vaikuttaa suoritukseen. Siksi parin muodostamista voisi työpaikoilla 

miettiä myös tästä näkökulmasta.  

 

Parijohtajuutta toteutetaan tämän tutkimuksen mukaan partiotoiminnassa laajasti eri 

johtamisrooleissa. Parijohtajuudesta on tehty vain yksi aikaisempi tutkimus 

partioympäristössä (Gottfridsson 2013), mutta johtamisen kehittämisen 

menetelmänä aihetta ei ole käsitelty myöskään partion kontekstissa. Ottaen 

huomioon partioliikkeen laajuuden ja partion tavoitteellisen johtajakoulutuksen, tällä 

tutkimuksella on mahdollisuus kehittää partiojohtamista edelleen. Aineistosta 

nousee esille, että parijohtajat joutuvat opettelemaan parijohtamista. Saatavilla ei 

ole parijohtamista tukevaa materiaalia. Partiossa olisi mahdollisuus hyödyntää 

parijohtajuutta systemaattisemmin luomalla systeemi osaamisen kehittämisen 
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tueksi, jonka avulla kartoitettaisiin nykytilanne sekä kehittymistarpeet ja -toiveet 

(Frost & Wallingford 2013; Becker & Bish 2017). Tästä hyöty tulisi etenkin 

parijohtajille itselleen. Lisäksi parijohtajien osaamisen kehittyminen kasvattaa 

organisaation osaamispääomaa (Frost & Wallingford 2013) ja johtamisen 

kehittämisestä hyötyy myös johdettavat.  

 

Parijohtajuutta koskevan tietoisuuden lisäämisestä on hyötyä partiossa. Kun 

parijohtajat tunnistavat parijohtajuuden mahdollisuuden oppimiselle ja 

kehittymiselle, yksilöillä on paremmat mahdollisuudet suunnitella omaa partiouraa. 

Epämuodollisen oppimisen keinovalikoima tulisi olla näkyvä. Vaikka se on 

vähemmän jäsenneltyä, Becker & Bish (2017) näkee, että epämuodollista oppimista 

tulisi organisaatiossa johtaa strategialähtöisesti. Epämuodollinen oppiminen on 

myös helpommin räätälöitävissä yksilölle, kuin rakenteeltaan joustamattomampi 

muodollinen koulutus. 

 

Voidaan myös aineiston perusteella nähdä, että parijohtajuuden merkitys 

vapaaehtoistyössä on sosiaalinen. Tehtävien jakaminen keventää vapaaehtoisten 

johtajien taakkaa ja tekee vapaaehtoistyöstä mielekkäämpää, mikä edistää 

hyvinvointia. Kuten Posner (2015) tuo esille, vapaaehtoistoiminta tapahtuu usein 

sivutoimisesti päätoimisen työn ohessa. Parijohtajuus on sovellettavissa mihin 

tahansa vapaaehtoistoimintaan, jonka takia tällä tutkimuksella voidaan tuoda hyötyä 

järjestökentälle laajemmin. 

 

6.6 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkielman vastaajajoukossa ei ollut parijohtajia, joilla olisi huono kokemus 

parijohtamisesta. Parijohtamisen vaikutusta johtajana kehittymiselle olisi tarpeen 

tutkia myös tästä näkökulmasta, jotta voitaisiin kokonaisvaltaisemmin ymmärtää 

parijohtajuuden hyötyjä kehittymiselle sekä organisaatiolle. Wilhelmson (2006) 
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esittää, että toimiva oppiminen edellyttää toimivaa parijohtajuutta. Olisi 

mielenkiintoista ja hyödyllistä tunnistaa, mikäli on olemassa ihmistyyppejä, jotka 

eivät esimerkiksi persoonallisten ominaisuuksien puolesta sovellu parijohtajiksi. 

Toisin sanoen voitaisiin osaamiskartoituksen lisäksi hyödyntää persoonallisuuden 

piirteitä parien muodostamisessa, sekä mahdollisesti ennustaa parijohtajien 

todennäköistä menestymistä tehtävässään. Henkilö- ja persoonallisuusarviointeja 

käytetään jo nyt rekrytoinneissa ja vastaavat menetelmät voisivat soveltua 

parijohtajuudessa. Näiden tietojen valossa parijohtajuutta voitaisiin paremmin 

johtaa yksilön ja organisaation tarpeita ajatellen.  

 

Parijohtajuuden optimaalista kestoa johtajana kehittymiselle ei vielä ole tutkittu. 

Tässä tutkielmassa parijohtajat toimivat määräaikaisessa, keskimäärin 1-2 vuotta 

kestävässä pestissä. Tavallisesti partiopesti on kahden vuoden mittainen 

(ScoutWiki 2014b). Parijohtajuus käynnistyy helpommin ja nopeammin, kun pari 

tuntee toisensa ennestään (Wilhelmson 2006). Parijohtajuuteen oppiminen vie 

kuitenkin oman aikansa. Tämän tutkielman valossa on aiheellista miettiä, onko kaksi 

vuotta optimaalisen oppimisen kannalta riittävä aika. Asian tutkiminen partiossa 

edellyttäisi, että parijohtajilla olisi selkeät oppimistavoitteet sekä tavoitteille mittarit 

(kuten Becker & Bish 2017), jotta voisi selvittää, missä vaiheessa tavoite 

saavutetaan. Toisaalta oppimista voi jatkaa uudessa määräaikaisessa pestissä. 

Työorganisaation näkökulmasta parijohtajuuden keston vaikutus oppimiselle 

kuitenkin on oleellisempaa, sillä työorganisaatiossa urapolut on suunnitellummat 

kuin vapaaehtoisorganisaatiossa.   

 

Sekä työ- että vapaaehtoisorganisaatioiden hyödyn kannalta olisi kiinnostavaa 

tutkia edelleen, miten parijohtajuus voisi toimia työhyvinvoinnin kehittämisen 

menetelmänä ja edistää kokonaishyvinvointia organisaatiossa niin johtajien kuin 

johdettavien näkökulmasta. Aiempi parijohtajuuden tutkimus ei ole suoraan tutkinut 

asiaa, vaikka tuloksissa on nähtävissä viitteitä kasvaneesta hyvinvoinnista 

parijohtajuuden seurauksena, kuten työkuorman tasaantuminen ja vastuun 

jakaantumisen (Wilhelmson 2006; Gottfridsson 2013; Järvinen et al. 2015). 

Kasvanut hyvinvointi näkyy esimerkiksi parijohtajuuden vähentämänä stressinä, 
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kun vastuu ja tehtävät on jaettu. Jos yhteys parijohtajuuden ja työhyvinvoinnin välillä 

voidaan osoittaa, sillä olisi perustavaa laatua olevia vaikutuksia siihen, millaisia 

johtamisjärjestelmiä yrityksissä ja muissa organisaatiossa rakennetaan.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset  

1. Taustatietoja 

a) Nykyinen pesti, jossa toimit parijohtajana? 

b) Vastaatko johtajaparisi kanssa samasta ryhmästä tai tiimistä, vai onko erit? 

(kuva yllä) 

c) Kuinka kauan olet toiminut partiojohtajana? 

d) Kuinka kauan olet toiminut parijohtajana?  (näillä haetaan parijohtajuuden ja 

yksinjohtajuuden suhdetta) 

e) Kuvaile sinun ja johtajaparisi johtamiskokemusta. Onko toinen selkeästi 

kokeneempi? 

 

2. Parijohtaminen käytännössä  

a) Millaisia yhteistyön pelisääntöjä sovellatte vapaaehtoistyöhönne 

johtajaparisi kanssa? Esimerkiksi kuinka nopeasti parin tulisi olla 

tavoitettavissa, tehdäänkö vapaaehtoistyöstä arki-iltoina vai viikonloppuina. 

b) Miten organisoitte tehtäviä parisi kanssa? Esimerkiksi päätöksenteko, 

edustus kokouksissa, ongelmatilanteet. 

c) Kenelle tehtävänjaosta on viestitty? 

d) Miten teette päätöksiä tärkeissä asioissa? Eli millainen 

päätöksentekoprosessi? 

e) Delegoitko joitakin johtajan tehtäviä johdettaville? Millaisia tehtäviä? 

 

3. Johtajuusidentiteetti  

a) Millaisia henkilökohtaisia rajoja olet joutunut tai saanut ylittää 

johtajapestissä? Esimerkiksi poistumista mukavuusalueelta, vaikea 

päätöksenteko. (aktiivinen johtaja, vastuunotto) 

b) Miten käsittelet omia näkemyksiä ja ideoita suhteessa johdettavien 

näkemyksiin, esimerkiksi kun teet päätöksiä? Onko tavassa käsitellä 

johdettavien näkemyksiä ollut muutoksia? Millaisia?  
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c) Miksi sinä haluat toimia johtajana? 

 

4. Johtajana kehittyminen ja oppiminen 

a) Mitä tavoitteita sinulla on parijohtajuudellesi, jos ajatellaan pelkästään 

johtamista erillään pestin muista tehtävistä?  

b) Miten olet kehittänyt osaamistasi nykyisessä parijohtamispestissä? 

(muodollinen ja epämuodollinen oppiminen) 

c) Miten koet oman johtajuutesi kehittyneen parijohtajuuden seurauksena?  

d) Mitä olet oppinut omalta johtajapariltasi? Mainitse sinulle merkittävin asia ja 

perustele. 

e) Kuvaile tilannetta, jossa olet saanut pariltasi kriittistä palautetta 

toiminnastasi. Miten reagoit palautteeseen? 

f) Miten parisi tukee sinua ja miten olet kokenut saamasi tuen?  

g) Kuinka tyytyväinen olet henkilökohtaisella tasolla pestin saavutuksiin ja 

aikaansaannoksiin?  

h) Miten parijohtajuus on vaikuttanut saavutettuihin tuloksiin? Onko edistänyt 

tai rajoittanut saavutuksia? 

i) Millaisia hyötyjä ja haittoja olet tunnistanut parijohtajuudessa? 

 

5. Sosiaalinen pääoma 

a) Millaisissa verkostoissa olet mukana ja miksi? 

b) Onko sinulla mentoria tai vastaavaa tukihenkilöä johtajaparisi lisäksi? Missä 

roolissa tukihenkilö toimii? 

c) Saatko tehtävästäsi palautetta muilta kuin pariltasi? Miten käytät saamaasi 

palautetta? 

d) Käyttekö saamaanne palautetta läpi yhdessä vai käsitteletkö palautteen 

itseksesi? 
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Liite 2. Käsitekartta 

 


