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1. JOHDANTO 

Johtaja valmentaa, tukee ja motivoi tiimiään innostavalla tavalla. Siinä on liiketoimin-

taosaamisen lisäksi johtajan työnkuva tämän päivän yrityksessä. Enää ei vaadita 

käskyjohtamista vaan vuorovaikutustaidot ovat korostuneet ja on pystyttävä selittä-

mään tilanteessa kuin tilanteessa, miksi jotain pitää tehdä, jotta oman työn merkitys 

selviää työntekijälle. (Erkko 2011, 16) SOK:n entinen pääjohtaja Arto Hiltunen puhuu 

samansuuntaisesti johtajien vaatimuksien muuttumisesta: "Lyhyesti kuvattuna hyvä 

johtaja on empaattinen ja ennustettava. Empaattisuus ei tarkoita sitä, että hän olisi 

”lässyttelijä” tai ”pehmoilija”. Empatiakykyinen johtaja pystyy aistimaan ja ymmärtä-

mään erilaisten ihmisten tunteet, arvot ja ajattelutavat ja pystyy mukauttamaan oman 

johtamistapansa niihin." Hiltusen mielestä on outoa, että liikkeenjohtajat perinteisesti 

lähes halveksivat tunteita, jotka koetaan ”höpö-höpö”-juttuina. Kuitenkin henkilöstö-, 

asiakastyytyväisyys- ja yrityskuvatutkimukset ovat nimenomaan tunteiden mittaamis-

ta. Yrityksiltä puuttuvat tehokkaat välineet, joilla näihin tuloksiin vaikutetaan. Hiltusen 

mukaan johtajalle on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, miten tunnemaailmassa pitäisi 

liikkua, jotta ihmiset saadaan tekemään motivoidusti töitään. Hänen mielestään mie-

lestä myös vastuullisuus lähtee tunteista. (HS 2011) 

Vallitsevan johtajuusparadigman haastaminen on tärkeää johtajuustutkimuksen 

avaamiseksi uusille näkökulmille (Sydänmaanlakka 2003, 149; Pearce ja Manz 2005, 

134). Johtajuuden käsitettä on tutkittu hyvin paljon, mutta itse johtajuusilmiöstä tiede-

tään edelleen yllättävän vähän. Lisäksi johtajuustutkimuksessa vaikuttaa tutkijoiden 

trendimäinen käyttäytyminen. Stogdill (1974) ja Van Seters ja Field (1990, 29) väittä-

vät, että on olemassa lähes yhtä monta johtajuuskäsitettä, kuin on olemassa sen 

määrittelijää. 

Nissisen (2001) mukaan sekä hänen oma aineistonsa syväjohtamisesta että kan-

sainväliset tutkimukset osoittavat, että oppimista ja kehittymistä tukeva syväjohtami-

nen on kontrolloivaan tai passiiviseen johtamiseen verrattuna kaikkein arvostetuinta, 

tehokkainta ja tuloksellisinta johtamista. Myös Viitala (2004) on viitannut tutkimuksiin, 

jotka ovat osoittaneet uuden paradigman mukaisen johtamisen korreloivan vahvasti 

tuloksellisuuden, työtyytyväisyyden ja hyvän työilmapiirin kanssa. Viitalan (Ibid.) mu-

kaan osaamisen johtamisessa nousevat keskeisimmiksi tekijöiksi oppimista edistä-



2 

vän ilmapiirin luominen, oppimisen tukeminen ja omalla esimerkillä johtaminen. Saa-

rinen (2001, 2007) on tuonut suomalaiseen tunneälykeskusteluun oman näkemyk-

sensä, jossa hän on halunnut rajata ihmisten johtamisen ja esimiestyön käsittelyn 

ennen kaikkea emotionaalisten osaamisten eli kompetenssien alueelle. Tällöin kysy-

mys ei ole niinkään esimiehen viisaudesta ja karismaattisuudesta vaan siitä, miten 

hän hyödyntää erilaisissa tilanteissa tunteisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan. Johtami-

nen on taitolaji ja sen voi oppia. Myös tunteiden havainnointia, niiden käyttämistä ja 

niiden ymmärtämistä voi oppia. Nämä kaksi valtavan isoa aluetta ja ulottuvuutta voi-

daan myös yhdistää niin, että johtaja kasvaa paremmaksi johtajaksi. Näin täytyy us-

koa. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan tunteisiin liittyvän tunneälymallin sekä tunneälymalliin 

kiinteästi liittyvän transformationaalisen johtamisosaamisen ilmenevyyttä käytännös-

sä kosmetiikkamyyjien johtamisessa. Tutkimukselle on tarvetta, koska uudenlaisten 

johtamisen paradigmojen kehittyminen enemmän tunneälykkääseen ihmisten johta-

misen suuntaan kaipaavat uudenlaista tapaa käsitellä tunteita ja johtamista. Nämä 

ovat olleet perustana kiinnostukselle tutkimusaiheeseen ja innostukselle tutkia näiden 

suuntauksien ilmenemistä käytännön esimiestyössä. 

Tutkimus soveltuu erinomaisesti kosmetiikkatoimialalle, koska toimialan liiketoiminta 

perustuu kuluttajan hyvän olon tarpeiden tyydyttämiseen, kuluttajan tunnepohjaiseen 

päätöksentekoon ja luksuksen tuomiseen arkeen. Keskeistä tällaisessa myyntityössä 

on tuottaa kuluttajille sellaisia tunteita, jotka saavat palaamaan aina uudelleen asiak-

kaaksi. Näin ollen myyjien on osattava tunnistaa, arvioida ja toimia omien ja asiak-

kaiden tunteiden mukaan. Näiden asioiden lisäksi myymäläpäällikön vastuulla on 

kehittää ja ylläpitää kokonaisuutta sekä myyjien osaamista.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on siis etsiä ja ymmärtää tunteisiin liittyvän tun-

neälymallin ja siihen kiinteästi liittyvän transformationaalisen johtamisosaamisen il-

menemistä käytännössä, kun kosmetiikkamyymälän päälliköt johtavat alaisiaan eri-

laisissa johtamistilanteissa. Koska taitojen kehittämisen ensimmäinen askel on tie-

dostaa omat nykyiset taitonsa, tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää tiedostavat-

ko kosmetiikka-alan yrityksen myymäläpäälliköt itse johtamistaitojensa roolin ja mer-
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kityksen johtaessaan alaisiaan myymälässään. Tämä tutkimusongelma voidaan muo-

toilla seuraavaksi päätutkimuskysymykseksi:  

• Millaisia tunneälytaitoja ja transformationaalisia johtamismuotoja myymälä-

päälliköt hyödyntävät omassa tavassaan johtaa? 

Alatutkimuskysymysten avulla pyritään selventämään tutkimusongelmaa tarkemmin 

ja ne voidaan muotoilla seuraavasti: 

1. Tiedostavatko päälliköt mahdollisesti käyttävänsä tunneälytaitoja omassa 

tavassaan johtaa? 

2. Tunnistavatko päälliköt millaisia transformationaalisia ja transaktionaalisia 

johtamismuotoja he mahdollisesti käyttävät tavassaan johtaa? 

3. Miten nämä havaitut taidot ilmenevät johtamisessa? 

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma on alla esitetty kuvana ja se selventää tutkitta-

vien alueiden suhteita tutkimuksessa. 

 

 

 

Kuvio 1: Tutkimusasetelma 

1.2 Tutkimuksen teoreettinen tausta ja viitekehys 

Koska tieteellinen tieto kasautuu, on tärkeää tutustua valitun aihepiirin kirjallisuuteen 

ja aiempiin tutkimustuloksiin. Kirjallisuus tarjoaa tutkimusongelmaan soveltuvan teo-

reettisen pohjan ja se auttaa keskeisten ongelmien käsittelyssä. Teorioista löytyvät 

tutkimukselle käsitteet, joiden oikeellisuudesta riippuu tulosten hyvyys. Saatuja tutki-

mustuloksia voidaan verrata aiempiin tutkimustuloksiin. (Metsämuuronen 2006, 26)  

Tunneälyosaaminen on muun muassa Koskisen (2005) jaottelun mukaisesti sijoitettu 

johtamisteorioiden vuorovaikutussuuntauksen piiriin, missä korostuvat erityisesti alai-

sen ja johtajan välinen vuorovaikutussuhde, johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet 

ja johtamistilanteessa vaikuttavat muuttujat. Laajemmin ajateltuna tämä tutkimus ot-

taa ensiksikin kantaa enemmän johtamiskäyttäytymiseen, ei niinkään johtajan piirtei-

siin, karismaattisuuteen tai ympäröiviin tilannetekijöihin. Toiseksi, tunneälytutkimuk-

Tunneäly 

Transformationaalinen  
johtaminen 

Ilmeneminen käytännön  
esimiestyössä 
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sien anti voi hyvin tuottaa lisänäkökulmia varsinkin Suomessa johtamisen termistöön, 

joka keskittyy asia- ja ihmisjohtamisen jaotteluun (esim. Juuti 2001; Juuti ja Vuorela 

2002; Koskinen 2005) sekä maailmalla Yukl, Wall ja Lepsingerin (1990) johtamisen 

jaotteluun management- ja leadership -puoliin. Tunneälyosaaminen on valtaamassa 

johtamisen teorioissa alaa, mutta näkökulma on ollut aikaisemmin enemmän kasva-

tustieteellinen ja psykologia –lähtöinen ja kauppatieteellinen näkökulma on ollut vä-

häisempää. Aikaisempi teoreettinen keskustelu tunneälyn ja transformationaalisen 

johtamisen välillä vihjaa hyvin kiinteään yhteyteen kenttien välillä, siksi kolmanneksi 

tämä tutkimus keskittyy tutkimaan näiden alueiden välisiä yhteyksiä. Teoreettisen 

viitekehyksen muodostamisessa hyödynnettiin näihin teorioihin liittyvää kirjallisuutta 

ja ajankohtaisia tieteellisiä tutkimusartikkeleita.  

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

Tunneälyn ja transformationaalisen johtamisen kenttä on erittäin laaja ja syvä ja ai-

hetta on tutkittu erittäin paljon lyhyen ajan sisällä. Koska kysymyksessä on kandi-

daattitason tutkimus, on aiheen käsittely oltava suppea ja se on rajattu tässä painot-

tumaan enimmäkseen teoriaan, jota osin empiirisesti tutkitaan. Toisena rajauksena 

valittiin tutkimuksen kohteiksi sellaiset ihmiset, joiden työ on konkreettista ja käytän-

nön johtamistyötä. Kolmanneksi tutkimusta rajattiin valitsemalla asetelma, jossa saa-

daan haastattelun ja kyselylomakkeen avulla myymäläpäällikön itsearvio omasta joh-

tamisestaan, jota sitten verrataan muiden tutkimuskohteiden vastausten kesken. 

Tutkimuksen alkupuolen tutkimusasetelman ja johdannon jälkeen keskitytään luvus-

sa kaksi kosmetiikan toimialaan ja sen erityispiirteisiin. Tarkoitus on kuvata karkeasti 

alan liiketoimintamalli ja vaikuttavat voimat ja alan päätoimijat. Seuraavaksi luvussa 

kolme syvennytään ensimmäiseen tutkimuksen kivijalkaan eli tunneälyyn. Toinen 

tutkimuksen teoreettinen kivijalka on transformationaalinen johtamisteoria ja se käsi-

tellään luvussa neljä. Luvussa viisi pureudutaan näiden kahden tutkimuksen kivijalan 

väliseen suhteeseen ja alueen tutkimuksiin. Tutkimusmetodologia kuvataan tarkem-

malla tasolla luvussa kuusi ja tutkimuksen empiirinen osa puretaan auki luvussa seit-

semän ja yhdistetään teoriaan. Lopuksi luvussa kahdeksan vedetään yhteen empiiri-

sen osion löydökset ja pohditaan johtopäätöksiä. Perusta jatkotutkimustarpeille ra-

kennetaan luvussa yhdeksän. 
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen haastattelututkimus case-yrityksessä, jota 

tuetaan strukturoidulla kyselylomakkeella. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusme-

netelmä sopii käytettäväksi silloin, kun tarkoitus on pyrkiä kuvaamaan jotakin asiaa ja 

tuoda esiin merkityksiä. Haastattelun etuna on myös se, että sillä on mahdollista sel-

ventää ja syventää saatuja vastauksia, toisin kuin esimerkiksi kyselylomakkeen kaut-

ta. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2009, 135, 160–161, 205) Tutkimusmenetelmän 

valintaan vaikuttivat tutkimusongelma ja sen luonne, laadullisella tutkimuksella on 

mahdollista ymmärtää syvällisemmin ilmiötä mahdollisesti haastateltavan tarinoiden 

ja kokemusten kautta (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 15). Aineistonkeruumenetelmäksi 

valittiin ensisijaisesti haastattelu, koska tarkoituksena oli selvittää, millaisia tunteita 

esimiehet käyttävät johtamisessaan ja tutkimusongelman kannalta oli olennaista 

saada kerättyä kokemuksia ja käytännön esimerkkejä eri tilanteista. 

Haastattelutyypiksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu siksi, että se ei ole niin 

tarkkaan ennalta määritelty kuin strukturoitu haastattelu, vaan haastattelija voi esittää 

kysymyksiä vapaammin ja haluamassaan järjestyksessä. Lisäksi haastateltavat pys-

tyvät vastaamaan esitettyihin kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelun ennalta 

määritellyt teemat takaavat myös sen, että kunkin haastateltavan kanssa käydään 

läpi samoja asioita. Näin ei olisi ollut avoimen haastattelutyypin tilanteessa. (Hirsjärvi 

et al. 2009, 208; Eskola ja Suoranta 2000, 86–87) Kvantitatiivinen aineisto olisi toki 

mielenkiintoinen lisä tutkimukseen, mutta tämän tutkimuksen laajuus ei riitä niin kat-

tavan aineiston keruuseen ja analyysiin, myöskään valmiita mittareita aineiston ana-

lyysiin ei ole saatavilla sellaisenaan. Tutkimuksessa noudatettiin tutkimuseettisiä 

seikkoja ja tutkimusta voidaan pitää luotettavana tieteellisenä tutkimuksena.  

Kosmetiikka-alalla toimiva case-yritys valikoitui tutkimuksen kohteeksi ensisijaisesti 

sen soveltuessa hyvin valittujen teorioiden tutkimiseen empiirisesti, toiseksi tutkijalla 

oli jonkin verran toimialatuntemusta sekä kiinnostusta alaan ja aiheeseen. Kohdeor-

ganisaationa on pääkaupunkiseudulla toimiva suuri kosmetiikkaketju, joka halusi py-

syä tutkimuksessa anonyyminä. Tutkimuksen kohdehenkilöiksi saatiin kaikki kuusi 

seudun myymälöiden myymäläpäällikköä, osin myös heidän esimiehensä toivoi tätä 

tasapuolisuuden vuoksi. Myymäläpäälliköt eli käytännössä liikkeen johtajat ovat 
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yleensä yrityksen myynnin kannalta konkreettisesti vaikuttavimmassa roolissa, kuin-

ka he organisoivat myyntityötä ja motivoivat omia myyjiään.  

2. TOIMIALAN KUVAUS 

Kauneusbisnes on toimiala, jota hallitsevat muutamat massiiviset konsernit. Kosme-

tiikkateollisuudessa kilpaillaan markkinoinnin volyymillä, mainontaan ja myynninedis-

tämiseen käytetään huomattavan suuria osuuksia liikevaihdosta. Vuosittain hiuksiin 

käytetään 38 miljardia, ihoon 24 miljardia, meikkeihin 18 miljardia ja hajusteisiin 15 

miljardia yhteensä päivittäishygienia poislukien noin 160 miljardin dollaria. Rahalla 

luodaan mielikuvia. Markkinajohtaja L’Oreal käyttää markkinointiin noin neljänneksen 

tuloistaan. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen kosmetiikkateollisuudessa panostetaan 

vain murto-osalla liikevaihdosta. Toimialan luonteeseen kuuluu hyödyntää tunnettu-

jen muotivaatevalmistajien brändejä, koska kuuluisuus ja nimi myyvät ja nimensä 

käyttöön antanut muotitaiteilija tai julkisuuden henkilö saa tästä korvauksen. Alalla 

menestymistä ei kuitenkaan takaa yrityksen koko tai pitkään alalla olokaan. Perintei-

set kalliit huippubrändit ovat joutuneet kovaan kilpailuun kauppaketjujen omien hal-

vempien tuotteiden haastaessa ne. (Tolsa 2004)  

Perinteisesti kosmetiikka jaotellaan hygieniatuotteisiin ja kosmeettisiin eli kauneu-

denhoidollisiin tuotteisiin. Kosmeettiset tuotteet jaetaan usein vielä neljään ryhmään, 

selektiiviseen ja semiselektiiviseen, apteekki- sekä nutrikosmetiikkaan. Selektiivinen 

kosmetiikka tarkoittaa tarkasti valikoitua, harvojen liikkeiden myytäväksi ja edustetta-

vaksi annettua kosmetiikkaa. Valitut laadukkaat myyntipaikat korostavat päämiehen-

sä brändiä ja imagoa. Huomiota kiinnitetään henkilökohtaiseen ja ammattitaitoiseen 

palveluun. Tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä, ne sisältävät runsaasti laadukkaita ai-

nesosia. Koska tuotteiden laatuun, pakkaukseen ja brändimielikuvan syntymiseen 

panostetaan, selektiivinen kosmetiikka on hinnakkaampaa kuin semiselektiivinen eli 

päivittäiskosmetiikka, jota myydään lähinnä marketeissa ja tavarataloissa. Tuotteet 

ovat edullisia itsepalvelutuotteita, niiden koostumukset ja brändit ovat samankaltaisia. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole oleellista määritellä apteekki- ja nutrikosme-

tiikkaa tarkemmin. 
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2.1 Kosmetiikan myynti Suomessa ja muualla maailmassa  

Kosmetiikan kuluttajat ovat valistuneita ostajia ja he tietävät mitä haluavat. Näin ollen 

tuotevalikoimat kasvavat jatkuvasti ja tuotteilta vaaditaan yhä enemmän. Suomalai-

nen kuluttaja haluaa käyttää yhä enemmän rahaa itsensä huolenpitoon ja hyvinvoin-

tiin. Eniten suomalainen kuluttaa hiustenhoitoonsa. Meillä käytettävästä kosmetiikas-

ta 86 prosenttia on tuontitavaraa, kotimaisen tuotannon osuus on melko vähäinen. 

Kokonaisuudessaan suomalaisten kosmetiikan kulutus on kasvanut voimakkaasti 

viime vuosien aikana, mutta taloudellisen tilanteen odotetaan vaikuttavan kasvun 

hidastumisena pikkuhiljaa.  

Eurooppalaiset kosmetiikkamarkkinat panostavat ihonhoitoon, kun taas suomalaisilla 

markkinoilla tämä tulee hiuskosmetiikan jälkeen toisena tuoteryhmänä. Ihonhoidon 

tuoteryhmän osuutta on kasvattanut apteekeissa myytävät kosmetiikka- ja hy-

gieniatuotteet sekä anti-ageing -tuotteet. Vasta kolmantena tulevat tuoksut, joiden 

markkinaosuus taas on huimasti suurempi Keski-Euroopassa. Tyypillisesti suomalai-

nen kuluttaja ostaa kosmetiikkaa lähinnä tarpeeseen, suosien päivittäiskosmetiikkaa, 

kuin että kuluttaisi kosmetiikkaa itsensä hemmotteluun. Markkinoiden erot muun Eu-

roopan ja Suomen markkinoiden välillä selittyvät osin kulttuurisilla eroavaisuuksilla. 

Osittain eroja voidaan selittää tax-free-tuotteiden ja päivittäistavarakaupan kosmetiik-

katuotteiden suurempana kulutuksena Suomessa. (Teknokemian yhdistys ry 2008) 

2.2 Kosmetiikan markkinointi ja henkilökohtainen myyntiyö 

Kosmetiikkaa myydään mielikuvilla, ulkonäöllä ja tuoksuilla. Näin ollen kosmetiikka-

toimialalla markkinointi, brändi ja brändin rakentaminen nousevat hyvin tärkeään 

asemaan. Niiden avulla luodaan mielikuvia kuluttajien mielissä ja luottamusta tuot-

teeseen. Mainontaan investoidaan paljon, mutta se myös tuo asiakkaita ja se on nä-

kyvyyden ja tunnettuuden luomiseksi välttämätöntä. Selektiivisessä kosmetiikassa 

markkinointikustannukset näkyvät tuotteiden hinnassa, kun taas päivittäiskosmetii-

kassa kustannukset katetaan myyntivolyymilla. (Kalmari 2007) Kosmetiikkamarkki-

noinnin harhaanjohtaviin ja liiallisia lupauksia antaviin, jopa valheellisiin mainoksiin 

tuotteesta on puututtu EU:ssa. Uusilla säännöillä pyritään parantamaan kosmetiikka-

tuotteiden turvallisuutta ja puuttumaan liioittelevaan mainontaan. Nyt tuotemainoksis-

sa saa enää käyttää vain sellaisia väittämiä, jotka perustuvat tuotteen todellisiin omi-
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naisuuksiin ja antavat totuudenmukaisen kuvan tuotteesta. Tänä päivänä kosmetii-

kan markkinoinnissa mainostetaankin usein tiettyjen ainesosien vähyyttä tai niiden 

puuttumista tuotteesta sen sijaan, että korostettaisiin tuotteen ainesosia. Tämä kos-

metiikan no-markkinointi on lisääntynyt yliherkkyyksien ja allergioiden myötä ja vas-

taa kuluttajien tarpeeseen löytää turvallisia tuotteita. (Taloussanomat 2009) 

Myymälöille tai myymäläketjuille on muodostunut oma imagonsa asiakkaiden mielis-

sä ja niitä voidaankin vertailla keskenään kuin mitä tahansa tuotteita. Myymälällä voi 

olla elitistinen leima, jollakin toisella taas halpahallimainen leima asiakkaan mielessä: 

hän valitsee myymälän mielikuvansa perusteella, sen mikä miellyttää juuri häntä. 

Myymälän ilme, sijainti, tuotevalikoima ja sijoittelu sekä palvelun taso ovat ydinase-

massa, kun asiakas valitsee ostospaikkaansa. (Solomon, Bamossy ja Askegaard 

2002, 251) Kun asiakas on saatu myymälään, on paljon jo tehty. Tavoitteena on, että 

asiakas saa ostotarpeensa tyydytettyä ja siinä on henkilökohtaisen myyjän valtti. 

Myyjällä on asiakkaaseen persoonakohtaisen kontaktin kautta suurempi vaikutus 

kuin millään mainonnalla tai suorapostituskampanjalla, koska kohtaamistilanteessa 

voidaan sanoma muokata asiakkaalle juuri sopivaksi. Samalla myynti toimii hyvänä 

markkinointiviestinnän työkaluna ja mainonnan lupausten lunastajana. Kosmetiikan 

myynnissä käytetään siis paljon henkilökohtaista myyntityötä ja se voidaan jakaa 

kahteen päätyyppiin, toimipaikka- ja kenttämyyntiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

toimipaikkamyyntiin, jossa asiakas tulee myyjän luo. (Kotler 1999, 151-152, 281; 

Bergström ja Leppänen 2008, 218, 222) 

3. TUNNEÄLY 

Mayer ja Salovey esittivät alkuperäisen ajatuksen tunneälystä vuonna 1989, mutta 

Daniel Goleman toi tunneälyn käsitteen laajempaan julkisuuteen vuonna 1995. Vuo-

den 2005 jälkeen tunneälykeskustelu on julkisuudessa hiipunut, koska odotuksia ei 

lunastettukaan toivotulla tavalla, ja tunneälyn tutkiminen siirtyi enemmän tutkimuspii-

reihin. Nykyään tunneälykeskustelu on taas nousemassa pinnalle muutamien hyvien 

tutkimustulosten ansiosta, pienen tauon jälkeen myös Suomessa. (Saarinen 2007; 

Rantanen 2011) Kaiken keskiössä tunneälystä puhuttaessa on, että kun henkilö tun-

nistaa ja käsittelee omat tunteet tiedostetusti ja samalla yrittää ymmärtää muiden tun-

teita, on mahdollista, että varsinkin johtamisen vuorovaikutussuhteessa toiminta te-

hostuu ja paranee. Useat tutkimukset vahvistavat tämän ilmiön: mitä tunneälykkääm-
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pi henkilö sitä paremmin henkilö menestyy työssä ja elämässä. Tunneälyllä on var-

sinkin asiakaspalvelussa, myyntitehtävissä ja johtotason tehtävissä todettu positiivi-

nen vaikutus jopa suoraan liikevaihtoon ja organisaation ilmapiiriin (Goleman, McKee 

ja Boyatzis 2002; Kelner, Rivers ja O’Connell 1996). Vaikka myös kritiikkiä on esitetty 

varsinkin Golemanin suhteen, on tunneäly ja sen merkitys johtamiskeskusteluun ja 

organisaatioiden suorituskykyyn avanneet uuden tutkimussuunnan liiketaloudellises-

sa kentässä. (Goleman et al. 2002; O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver ja Story 

2010) 

Useissa nykyaikaisissa tutkimuksissa onkin todettu, että tunteilla on suoria vaikutuk-

sia työn tuottavuuteen ja työsuorituksiin sairauspoissaolojen tai työtyytymättömyyden 

vuoksi (Barsade ja Gibson 2009). Myös tunteiden positiivisuudesta ja negatiivisuu-

desta on viimeaikaisissa tutkimuksissa (Karren, Hafen ja Frandsen 2010) todettu kiis-

taton yhteys terveyteen, ajatteluun ja toimintaan, joka perustelee omalta osaltaan 

asian merkityksestä ihmisen elämään. Itsetuntemus auttaa myös stressinhallinnassa 

ja edistää omaa työhyvinvointia (Lämsä ja Hautala 2005, 61-62). Saarinen luettelee 

kolme tärkeintä työhyvinvoinnin tekijää tunneälyn väitöskirjansa (2007) pohjalta Talo-

uselämän artikkelissa (Myllyoja 2007). Ne ovat kokemus oikeudenmukaisuudesta, 

oman työn merkityksellisyys ja kyky vaikuttaa omaan työhönsä. "Nämä ovat pieniä, 

henkilökohtaisiin tunteisiin perustuvia asioita, mutta jos yksikin niistä on uhattuna, 

riski kuolla sydänkohtaukseen nousee 2,5-kertaiseksi", Saarinen kiteyttää. Samaan 

aikaan suomalaisten työviihtyvyys on laskenut jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt 

ovat suurin yksittäinen syy ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiselle. Niillä on jo vaiku-

tuksia yritysten tuloksentekokykyyn. Tunneälyosaamisella olisi Saarisen mukaan pal-

jon annettavaa työpaikoille sillä ongelmat ovat yleensä ilmapiiri- ja kemia-asioita, jo-

ten niihin pystyy tarttumaan vain tunteita ymmärtämällä.  

Isokorpi ja Viitanen (2001, 53-54) näkevät johtamistaitojen oppimisen niin, että se on 

kokonaisvaltainen prosessi, eikä tunteita voi erotella johtamistaidoista. Johtajan tulisi 

oppia käyttämään hyväkseen ja ymmärtämään alaistensa tunteita, uskomuksia ja 

odotuksia, koska johtaja ei voi suoraan niitä hallita, mutta hänen on siten mahdollista 

tulla paremmin toimeen alaisten tunteiden kanssa. Johtaja myös vaikuttaa omilla re-

aktioillaan ja yleisellä suhtautumisella alaisiin ja sen vuoksi johtajan itsetuntemuksen 

ja tunnetaitojen kehittäminen nousee tärkeään asemaan, sillä vain oman itsetunte-

muksen kautta voi ymmärtää toisen tunne-elämää. 



10 

3.1 Tunteen määritelmä 

Koska tutkimuksessa on tarkoitus käsitellä tunneälyn käsitettä, on sana ”tunne” mää-

riteltävä tarkemmin. Sanalla ”emotion” tarkoitetaan tunteen fysiologispohjaista nope-

asti viriävää osaa, joka ilmenee muun muassa autonomisessa hermostossa ja kas-

vonilmeissä (Saarinen 2007). Tunteet siis liikuttavat, vaikuttavat käyttäytymiseen ja 

suuntaavat sitä (Rantanen 2011). Tunteet ovat lyhytkestoisia eli ne syntyvät nopeasti 

ja häviävät nopeasti. Mieliala on pidempiaikainen taipumus tuntea tiettyä tunnetta 

uudestaan (Damasio 2000). Jos on kysymys pysyvästä taipumuksesta tuntea tiettyjä 

tunteita, on kysymys enemmän persoonallisuuden piirteestä (Rantanen 2011). Saari-

nen (2007) puolestaan viittaa tutkimuksessaan tunne-sanalla etupäässä tunteisiin, 

joihin ihminen on kontaktissa tietoisella ajattelullaan. Emootio- termillä hän viittaa 

osin tietoisuuden ohittaviin ”pika-tunteisiin”. Yhteyttä tai siltaa tunteiden ja ajattelun 

välillä hän nimittää tunneälykkyydeksi ja siihen liittyviä kompetensseja tunneäly-

osaamisiksi. 

Tunteet ovat moniulotteisia useassa mielessä ja ne ovat monitieteinen ilmiö, ainakin 

biologia, psykologia, sosiologia, filosofia ja lingvistiikka käsittelevät tunteita tutkimus-

kohteina. (Klemelä 2010; Tuovila 2005) Tunteilla on hyvin kompleksiset yhteydet toi-

siinsa (tunnedynamiikka) ja toimintaan. Tunteilla on myös eri tasoja: ensimmäisenä 

primaariset, jotka tarkoittavat, että tunteiden ilmaisu on kulttuurista riippumatonta ja 

on emotionaalisen käyttäytymisen perusmekanismi muun muassa onnellisuus, surul-

lisuus, pelko, viha, yllättyneisyys ja inho. Toisena sekundaariset, jotka ovat enemmän 

sosiaalisia tunteita, muun muassa nolostuminen, mustasukkaisuus, syyllisyys sekä 

taustatunteet, jotka ovat nimensä mukaisesti taustalla vaikuttavia, muun muassa hy-

vänolontunne ja jännitys. (Damasio 2000) 

3.2 Älykkyyden määritelmä 

Galton (1857-1911) määritteli älykkyyden 1900 –luvun alussa tarkaksi havaintoky-

vyksi ja aistiherkkyydeksi. Binet ja Simon (1916) kehittivät älykkyyden mittaamiseen 

menetelmiä, jotka ovat vieläkin monen nykyisen älykkyystestin perustana. Syntyi kä-

site älykkyysikä ja tästä älykkyysosamäärän käsite. (Saarinen 2007) Sittemmin Ter-

man (1916) ja Wechsler (1939) kehittivät omat älykkyystestinsä, jotka ovat merkittä-

västi määrittäneet länsimaista käsitystä älykkyydestä. Suppeimmillaan yleisälykkyy-
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dellä tarkoitettiinkin aluksi lähinnä matemaattis-loogista päättelykykyä, verbaalista 

kykyä, yleistietämystä ja visuospatiaalista hahmottamiskykyä. (Saarinen 2007) Beha-

vioristinen suuntaus (muun muassa Thorndike, Watson ja Skinner) määritteli ihmisen 

älykkyyden yhä holistisempana ilmiönä, johon vaikuttavat biologiset, sosiaaliset ja 

psyykkiset tekijät. Erilaisia älykkyyden ilmenemismuotoja tuli yhä enemmän esille. 

Gardner (1983) laajensi älykkyyskäsitettä mallillaan, johon kuuluivat aikaisempien 

mitattavien kykyjen lisäksi musikaaliset ja kinesteettiset kyvyt sekä intra- ja interper-

soonalliset älykkyystekijät. Sternberg (1985) lisäsi määritelmään käytännöllisyyteen 

ja luovuuteen liittyvät älykkyyskomponentit, jotka auttoivat tunneperäisten ongelmien 

ratkomisessa. Kaplan ja Sadock (1991) määrittelivät yleisälykkyyden kyvyksi ymmär-

tää, oppia, muistaa, ajatella rationaalisesti, ratkaista ongelmia ja soveltaa oppimaan-

sa. (Saarinen 2007) 

Tutkiessaan pitkittäistutkimuksessaan lahjakkaita (äo yli 140) lapsia, Terman (1930) 

havaitsi, ettei älykkyys selitä kaikkea elämässä menestymistä. Heikoimmin elämässä 

menestyneessä tutkimusryhmässä nimittäin esiintyi poikkeuksellisen paljon erilaisia 

psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia, joita ei yleisälykkyyden vaikutuksella voitu 

selittää. Tämän havainnon vahvistivat monet muut älykkyyden pitkäaikaistutkimukset 

(esim. Felsman ja Vaillant 1987; Vaillant 1977). Näistä lähtökohdista lähdettiin selvit-

tämää tutkittavia ilmiöitä ja syntyi teoria tunneälykkyydestä. (Mayer ja Salovey 1989-

90) Saarisen (2007) mukaan tunneälytutkimus on laajentanut älykkyyden suppeaa 

määrittelytapaa edelleen ja keskittynyt tunteiden ja tunneinformaation käsittelyyn. 

Tunneälyosaaminen vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti selviytymistä ja hyvin-

vointia ennustaviin tekijöihin, joilla on huomattavasti suurempi ennustearvo työ-

menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta, kuin perinteisillä länsimaalaisilla yleisälyk-

kyystekijöillä. 

3.3 Aiempi tieteellinen keskustelu tunneälyteoriasta 

Tunneälyn eli Emotional Intelligencen (EI) lyhyessä lähihistoriassa on käyty kiivasta 

keskustelua tunneälyn merkityksestä johtamiselle (esim. Ashkanasy ja Daus 2002; 

Brown ja Moshavi 2005b; George 2000). Varsinkin toiminta- ja käytäntösuuntautu-

neet tutkijat ja toimijat ovat sortuneet ylireagointeihin sen merkityksestä johtajan me-

nestymiselle. Goleman väittää jopa, että tunneäly on johtamisessa elintärkeää (Go-

leman 2000; Lämsä et al. 2005, 61-62). Akateemisessa tieteellisessä keskustelussa 
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on sävy ollut kriittinen ja tuloksia odottava (Antonakis, Ashkanasy ja Dasborough 

2009; Locke 2005). Useat tutkijat ovat kuitenkin kritiikistä huolimatta kehittäneet omia 

mallejaan johtamisen ja tunneälyn välille ja yrittäneet tutkia empiirisesti niiden välisiä 

linkkejä (esim. George 2000; Côté, Lopez, Salovey ja Miners 2010; Rubin, Munz ja 

Bommer 2005). 

Miksi tunneälyä sitten kannattaa tutkia johtajuuden yhteydessä? Yuklin (2002, 5) mu-

kaan useat nykyaikaiset johtajuuskäsitykset painottavat emotionaalisia ulottuvuuksia 

enemmän kuin puhdas järkeilyn käyttö ja hän onkin kehottanut etsimään empiiristä 

tukea ja avoimuutta tunneälyn merkityksestä johtajuuden tutkimukseen. Useissa tut-

kimuksissa on kiistattomasti osoitettu, että perinteinen älykkyys, loistavat ideat, kou-

lutus ja työkokemus eivät enää riitä työssä ja elämässä menestymiseen (Isokorpi 

2004, 13). Tunteiden hallinta, yhteistyökyky, keskustelutaidot ja johtajuus korostuvat 

entisestään (Goleman 1999, 22) ja on julkaistu tutkimuksia, joissa tulokset kertovat, 

että kaikissa töissä, kaikilla aloilla, tunnetaidot ovat vähintään kaksi kertaa puhtaasti 

älyllisiä kykyjä tärkeämpiä ja että huippuosaamisen tasolla menestyminen riippuu 

lähes kokonaan tunneälystä (Lämsä et al. 2005, 61-62). Eli onnistuneessa johtami-

sessa tarvitaan tunneälytaitoja, pelkkä tekninen osaaminen ei enää riitä (Isokorpi 

2004, 13). Edut ovat osin itseään selittäviä: toimivan tunneälyn avulla syntyy raken-

tavalle kritiikille ja moniarvoisuuden kunnioitukselle pohjautuva ilmapiiri ja se auttaa 

myös hyvän ihmissuhdeverkoston luomisessa (Lämsä et al. 2005, 61-62). 

Sekä karismaattisen johtamisen (Conger ja Kanungo 1998; Shamir 1995) että trans-

formationaalisen johtamisen (Bass 1996; Conger 1989; Bennis ja Nanus 1985; Burns 

1978) tutkimuskentästä löytyy rivien välistä ajatuksia, että tunneälyn vaikutus on joh-

tamisessa vahvasti läsnä. Varsinkin pelottomat ja päättäväiset sankarijohtajat on 

usein yhdistetty positiiviseen ja vahvoihin luonteenpiirteisiin, jotka inspiroivat ja innos-

tavat alaisia. Myös transformationaalisen johtajan kyvyissä luoda visio, motivoida ja 

inspiroida henkilökohtaisesti alaisiaan on selkeitä ulottuvuuksia tunneälyn ulottu-

vuuksista. (Bass ja Avolio 1990, 1994; Bass 1998; Ashkanasy et al. 2002) 

Ashkanasy ja Daus (2005) ja Walter, Cole ja Humphrey (2011) ovat vetäneet yhteen 

viimeaikaisen tieteellisen keskustelun tunneälyn tutkimuskentästä ja ovat kiteyttäneet 

keskustelun kolmeksi eri lähestymiskulmaksi tai virraksi (streams). Ensimmäinen tut-

kimusvirta perustuu Mayer ja Saloveyn (1997) määritelmille tunneälystä toisistaan 
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riippuvaisina tunteiden kykymallina, joka tutkii henkilön suorituskykyä tunneälyssä 

kykypohjaisen testin kautta (Mayer, Salovey ja Caruso 2004; Nowicki ja Duke 2001). 

Toinen tutkimusvirta perustuu myös Mayerin ja Saloveyn työlle, mutta tutkimustyöka-

luna käytetään joko itsearviointia tai muita lähestymistapoja (Jordan, Ashkanasy, 

Härtel ja Hooper 2002; Wong ja Law 2002). Kolmannessa tutkimusvirrassa lähesty-

tään aihetta laajemmin ja näissä sekoitetuissa tunneälyn malleissa esiintyy useita 

kompetensseja ja jäsentelyitä (Ashkanasy et al. 2002; Bar-On 2000; Goleman 2000) 

ja niissä käytetään työkaluina useimmiten itsearviota tai muiden arvioita henkilön 

tunneälystä. Jokaisessa tutkimusvirrassa on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne 

ovatkin tuoneet oman mausteensa tunneälyn tutkimuskenttään.  

Walter et al. (2011) vetivät yhteen tunneälyn ja johtajuuden välisen viimeaikaisen tut-

kimuksen, jossa he keskittyvät kolmeen erilliseen johtamisen ilmiöön ja mikä on nii-

den suhde tunneälyn eri tutkimusvirtoihin: 1. Kuinka johtajuus ilmenee 2. johtamis-

käyttäytymiseen ja 3. johtamisen tehokkuuteen. Johtajuuden ilmenemisen tutkimus-

kenttä tarkoittaa sitä, miten johtajuus havaitaan tietyssä henkilössä riippumatta siitä, 

onko hänellä virallista vaikutusvaltaa ryhmän jäseniin vai ei (Taggar, Hackett ja Saha 

1999). Tätä kenttää on tutkittu tunneälyn suhteessa vielä vähän ja vain Côté et al. 

(2010) tutkimus voidaan luokitella ensimmäisen kykypohjaisen tutkimusvirran edusta-

jaksi. Suurin osa tutkimuksista sijoittuu toiseen (Kellett, Humphrey ja Sleeth 2006) tai 

kolmanteen virtaan (Higgs ja Aitken 2003; Kellett, Humphrey ja Sleeth 2002; Offer-

man, Bailey, Vasilopoulos, Seal ja Sass 2004; Wolff, Pescosolido ja Druskat 2002). 

Kaikissa tutkimuksissa oli kuitenkin löydettävissä havainto, että tunneälykkäät henki-

löt nousevat todennäköisemmin johtajiksi.  

Johtamiskäyttäytyminen on ollut myös useissa tutkimusasetelmissa huomion arvoi-

nen näkökulma, kun tutkitaan tunneälyä. Pääpaino tutkimuksissa on ollut transforma-

tionaalisen johtamiskäyttäytymisen ja tunneälyn suhde (Harms ja Credé 2010). Tu-

lokset eivät kuitenkaan ole aivan kiistattomat, kun on tutkittu tunneälyn ensimmäisen 

virran näkökulmaa (Leban ja Zulauf 2004; Weinberger 2009; Rubin et al. 2005; Jin, 

Seo ja Shapiro 2008). Tutkimusvirroissa kaksi (Groves 2005; Middleton 2005; Walter 

ja Bruch 2007) ja kolme (Barbuto ja Burbach 2006; Barling, Slater ja Kelloway 2000; 

Sosik ja Megerian 1999) löytyy mielenkiintoisia tuloksia transformationaalisen johta-

misen ja tunneälyn välillä: osa tutkijoista löysi positiivisia linkkejä näiden välillä, mutta 

tunneälyn itsearviota käytettäessä huomautetaan, että erityinen huomio pitäisi kiinnit-
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tää tulosten tulkintaan (Gardner ja Stough 2002; Mandell ja Pherwani 2003; Palmer, 

Walls, Burgess ja Stough 2001; Saarinen 2007). Johtamisen tehokkuus ja tunneäly 

on ehkä yksi lupaavimmista tutkimusalueista, joissa nähdään positiivisia tuloksia. En-

simmäisessä tutkimusvirrassa löytyy useita tunneälyn kykytestien ja johtamisen te-

hokkuuden välisiä positiivisia tutkimuksia (Byron 2007; Kerr, Garvin, Heaton ja Boyle 

2006; Weinberger 2009). Myös toisessa (Carmeli 2003; Sy, Tram ja O’Hara 2006; 

Wong et al. 2002; Wong, Wong ja Peng 2010) ja kolmannessa (Boyatzis 2006; 

Brown, Bryant ja Reilly 2005a; Hopkins ja Bilimoria 2008; Koman ja Wolff 2008; 

Young ja Dulewicz 2007) virrassa löytyi positiivinen yhteys. 

Tunneäly saattaa myös olla joillekin ammattialueen ja toimialojen tehokkaalle johta-

miselle tärkeämpi kuin toisille (Humphrey 2000; Wong et al. 2002). On todennäköis-

tä, että johtamistehtävissä jotka vaativat enemmän vuorovaikutusta ja kontaktia työn-

tekijöiden ja asiakkaiden kanssa, kuten myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä ja palve-

lualoilla, saattaa ympäristö luoda myös enemmän paineita tunneälykkyyden kasvat-

tamiselle. Toisaalta johtaja saattaa toimia tehtävissä, jossa hän ei kehity tunneälyn 

alueella ja siten tehtävät rajoittavat hänen kehitystään. On siis tärkeää vähintään 

ymmärtää, mitä tunneäly merkitsee tulevaisuuden johtamiselle. 

Yhteenvetona Walter et al. (2011, 52) päätyvät tunneälyn rooliin johtamisessa siihen, 

että alueiden yhteys on edelleen tutkimisen arvoinen ja että tunneälyssä on potenti-

aalia tuoda lisäarvoa johtamisen kenttään, mutta tietyin varauksin. Varaukset liittyvät 

muun muassa tulevien tutkimusten tutkimusasetelmien selkeyden ja tarkkuuden 

huomioon ottamiseen, valmiimpien teoreettisten mallien testaamiseen sekä uusien 

tutkimusalueiden etsimiseen. 

3.4 Tunneälymallit 

Tunneälyn suhteellisen lyhyen historian aikana Bar-Onin tunneälymalli ja sen tut-

kimustyökalu Emotional Quotient Inventory (EQi) on osoittanut voimansa ajan ham-

paassa ehkä sen levinneisyyden vuoksi, kritiikistä huolimatta (Mayer, Salovey ja Ca-

ruso 2000; Hedlund ja Sternberg 2000; Matthews, Zeidner ja Roberts 2002; Livings-

tone ja Day 2005; Saarinen 2007). EQi on ensimmäinen tieteellisesti dokumentoitu ja 

parhaiten validoitu tunneälyn mittari maailmassa (Bar-On 1996; Dawda ja Hart 2000; 

Newsome, Day ja Catano 2000) ja se on julkistettu vuonna 1997 Kanadassa, Suo-
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meen se on tullut vuonna 2000. Testillä selvitetään mitkä tunneälyalueet henkilöllä 

ovat toimivalla tasolla ja mitkä kaipaavat kehittämistä. 

Bar-Onin tutkimukset ovat osoittaneet, että tunneäly (EQ) yhdessä perinteisen älyk-

kyyden (ÄO) kanssa antaa paremman kuvan yksilön mahdollisuuksista onnistua 

työssään. Bar-On (1996) määrittelee tunneälyn seuraavasti: ”Tunneäly tarkoittaa 

non-kognitiivisia kykyjä, kompetenssia ja taitoja, jotka vaikuttavat siihen, miten me-

nestyksekkäästi kykenemme toimimaan ympäristöstämme tulevien vaatimusten ja 

paineiden keskellä.” Tunneälyä voi kehittää ja siksi tunneälytesti soveltuu hyvin 

osaksi muun muassa johtamistaitojen kehittämisohjelmissa, esimiesvalmennuksissa, 

myynnin ja palvelun kehittämisessä, kompetenssien arvioimisessa ja kehittämisessä 

sekä tiimityöskentelyn kehittämisessä. 

Bar-Onin (1996) tunneälymallin viisi päätekijää: Intrapersoonallinen, Interpersoonalli-

nen, Sopeutuminen, Paineensieto ja Yleinen hyvinvointi kuvaavat tunneälyn ilmene-

misen ulottuvuuksia toiminnassa. Saman mallin tunneälyn 15 osatekijää kuvaavat 

asenteita, ajattelu-, toiminta- ja reagointitapoja. Lopuksi mallissa tunneälyn osatekijät 

jakaantuvat keskinäisten riippuvuuksien suhteen, tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 1 

ja 2. 

Vaikka Golemanin tunneälymalli on saanut osakseen rankkaakin kritiikkiä (Saari-

nen 2007; Caruso, Mayer ja Salovey 2002) tunneälyn popularisoimisesta ja tutkimuk-

sellisesti kyseenalaisten johtopäätösten vetämisestä, on hänen teoksissaan kuitenkin 

usein hyvin ajateltu ja jäsennelty kokonaisuus tunneälystä. Hänen kirjoissaan (1995, 

1998a, 1999, 2006) kyllä luokitellaan ihmisiä pahimmillaan mallikansalaisiin ja huo-

nompiin sellaisiin, mikä on aina kyseenalaista. Lisäksi kirjat rakentuvat ajatukselle 

menestyvistä ja epäonnistuvista johtajista, joten niihin tulee hieman onnistumisoppai-

den sävyä. Myös tekstissä esiintyviin tunneälyn neurologiseen taustaan ja selityksiin 

kannattaa suhtautua hiukan varauksellisesti. Sen sijaan stressin fysiologinen proses-

si on yleensä hyvin ja asianmukaisesti kuvattu. Tunnetaidot voidaan jaotella Gole-

manin (1999) mukaan kahteen ryhmään ja useaan alakohtaan (katso liite 3). 

Mayerin ja Saloveyn tunneälyn kykymalli eroaa tunneälyn sekoitetuista malleista eli 

muun muassa aikaisemmin mainituista EQi:sta ja Golemanin mallista siinä, että se 

pyrkii nojaamaan älykkyyden tutkimuksen tieteelliseen traditioon ja sitä kautta sen 
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teoreettinen ja metodologinen pohja on vahvempi. Heidän määritelmänsä tunneälys-

tä on sanatarkasti: ”Tunneäly pitää sisällään kyvyn havainnoida oikein, arvioida ja 

ilmaista emootioita; kyvyn tavoittaa ja/tai tuottaa tunteita silloin, kun ne edesauttavat 

ajattelua; kyvyn ymmärtää emootioita ja emotionaalista tietoa; ja kyvyn säädellä 

emootioita edistääkseen emotionaalista ja intellektuaalista kasvua” (Mayer et al. 

1997, 5). Muun muassa Matthews et al. (2002) ja Conte (2005) olivat sitä mieltä, että 

Mayerin ja Saloveyn teoria ja mittausmalli ovat tieteellisen tutkimuksen kannalta suo-

tavin vaihtoehto tarjolla olevista vaihtoehdoista.  

Tunneäly jaettiin neljään osa-alueeseen: Ensimmäisenä Tunteiden havainnoinnin, 

arvioinnin ja ilmaisemisen alue sisältää monia taitoja, kuten kyvyn identifioida tuntei-

ta, ilmaista niitä tarkasti ja erottaa todellinen ja teeskennelty tunteen ilmaisu (Caruso, 

Salovey ja Mayer 2003, 56). Toisena Ajattelun tunnepitoisen tukemisen alue vaatii 

kykyä asettua itsensä ulkopuolelle reflektoimaan omia tunteita, omaa ajattelua ja 

käyttäytymistä, siksi on katsottu, että se on yksi tunneälyosaamisen abstrakteimmista 

ja vaikeimmista alueista. Kolmantena Tunteiden ymmärtämisen ja analysoinnin alu-

eella tarkoitetaan yleistä ymmärrystä tunteiden välisistä yhteyksistä ja lainalaisuuk-

sista eli miten henkilö osaa yhdistää eri tunteita toisiinsa, tulkita esille nousseiden 

tunteiden merkityksiä ja ymmärtää sitä, miten tunteet kehittyvät ja muuntuvat koko 

ajan (Mayer et al. 1997). Neljäntenä Tunteiden reflektiivisen säätelyn alueella tarkoi-

tetaan jo syntyneiden tunteiden hallintaa tilanteen vaatimalla tavalla ja kykyä ottaa 

etäisyyttä tunteisiin ja arvioida niitä pienen välimatkan päästä.  

Mayer et al. (2000) olettavat järjestäytyneen hierarkkisesti siten, että tunteiden ha-

vaitseminen ja tunnistaminen muodostavat perustan, jolle korkeammat tunneälytai-

dot, kuten tunteiden reflektiivinen säätely, pohjaavat. Mallin pohjalta he rakensivat 

ensimmäisen teoriaansa perustuvan kykytestin MEIS ja myöhemmin MSCEIT -

kykytestin (Mayer, Salovey ja Caruso 2002). 

3.5 Tunneälyn mittaaminen ja kehittäminen  

Tunneäly on siis kykyä hyödyntää tunteita ja tunnetietoa omassa ajattelussa ja toi-

minnassa. Tunneäly ei siis liity persoonallisuuteen tai ihmisen sosiaalisuuteen tai 

mukavuuteen vaikka tunneälyn puute saattaa näissä näkyäkin. Tunneälyä voi mitata 

joko itsearvioinnilla, kykytestillä ja muiden tekemällä arvioinnilla. Itsearviointi on epä-

luotettavin, koska ihmiset saattavat herkästi antaa sosiaalisesti suotuisia vastauksia, 
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mutta samalla se on helpoin toteuttaa. Kykytesti on eräänlainen palikkatesti, jossa 

kartoitetaan kykyä tunnistaa, arvioida ja käyttää tunteita. Muiden tekemässä arvioin-

nissa ihmisen toimintatavan tunneälykkyyttä arvioivat kollegat sekä alemmassa ja 

ylemmässä asemassa olevat. (Saarinen 2007) 

Voiko tunneälyä ja transformationaalista johtamisosaamista sitten oppia ja kehittää? 

Useat tutkimukset (Barling, Weber ja Kelloway 1996; Riggio ja Lee 2007; Mayer, 

Nishii, Schneider ja Goldstein 2007) osoittivat, että niitä voi kehittää ja paras hyöty 

niistä saadaan sekä henkilölle itselleen ja organisaatiolle, kun niitä kehitetään sa-

maan aikaan. Pesuric ja Byham (1996) raportoivat useista hyödyistä organisaatiolle 

ja työntekijöille esimerkiksi tulosten parantumisista, työtapaturmien ja poissaolojen 

vähentymisistä, kun esimiehet olivat saaneet valmennusta tunneälystä. 

4. TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN 

Johtajuustutkimuksen lähestymistavoissa ja teorioissa on aina keskusteltu siitä onko 

johtajuus ominaisuus, joka on ihmisillä sisäsyntyistä vai onko se opittavissa ja kehit-

tävissä oleva taito. Syvälle juurtunut näkemys ominaisuusteorioista on hyvä esimerk-

ki miksi johtajuuden käsitettä on ollut vaikea lähteä muuttamaan yleisessä johtajuus-

keskustelussa. Näkemys karismaattisesta ja suurten tekojen johtajasta, jolle johta-

juus on annettu syntymälahjana, on myös ollut omiaan hidastamaan johtajuuden ja 

johtajuustutkimuksen kehittymistä (Van Velsor ja McCauley 2003; Goleman 1998b). 

Ehkä vasta kontingenssiteoriat tai soviteteoriat (Bryman 1996, 27-31) antoivat en-

simmäisiä vinkkejä siitä, että erilaisissa tilanteissa oli hyödyllistä käyttää erilaista joh-

tajuustyyliä. Sitä ennen tietyt johtajuustyyliteoriat ja osa tilannesidonnaisista johta-

juusteorioista antoivat ymmärtää, että tietynlaiset johtajat sopivat tietynlaiseen johta-

mistilanteeseen. Vielä myöhemmin tuli näkemys, jossa johtajuus nähtiin ylhäältä-alas 

vuorovaikutuksen lisäksi myös alhaalta-ylös tapahtuvana vuorovaikutuksena. Trans-

formationaalisten teorioiden aikakautta Van Seters et al. (1990) pitivät merkittävänä, 

sillä niissä otettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti huomioon persoonat, tilan-

teet ja näiden keskinäiset vuorovaikutukset sekä myös alaisten rooli johtamisen tilan-

teissa.  

Bryman (1996) onkin löytänyt tutkimuksissaan kolme tekijää, jotka yhdistävät use-

ampia johtajuuden määritelmiä. Ensiksi johtajuus on vaikutusprosessi, jossa johtajal-
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la on tietty vaikutus suhteessa toisten toimintaan. Toiseksi itse vaikutusprosessi 

koostuu ja muodostuu aina ryhmäkontekstissa. Kolmanneksi johtaja vaikuttaa toimin-

taan suhteessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Northouse käsittelee mana-

gement-leadership jaottelua niin, että leadershipillä ja managementillä on paljon yh-

teistä, mutta ne ovat ennemminkin kolikon kääntöpuolet kuin toistensa vastakohdat. 

Management on enemmän järjestystä ja pysyvyyttä aikaansaava, kun taas lea-

dership on muutoksen ja liikkeen aikaansaamista vuorovaikutuksen kautta (Northou-

se 2004, 8-10). Nykyään johtajuus nähdään yhä enemmän kehitettävänä ja opittava-

na taitona ja osaamisena. 

4.1 Transformationaalisen johtamisteorian käsitteet ja määritelmät  

Transformationaalisen johtajuuden lähtökohtana ja samalla koko uuden johtajuuden 

paradigman synnylle pidetään Burnsin teosta Leadership (1978). Siinä johtajuutta 

lähestytään vallan ja vaikuttamisen näkökulmasta niin, että kaikki johtajat ovat aktiivi-

sia tai potentiaalisia vallankäyttäjiä, mutta kaikki vallankäyttäjät eivät suinkaan ole 

johtajia. Johtajuus määritellään uudelleen siten, että kun tiettyjen motiivien ja tavoit-

teiden pohjalta otetaan käyttöön organisatorisia, poliittisia, psykologisia ja muita re-

sursseja, alaiset sitoutuvat näihin yhteisiin tavoitteisiin. Teorian ydinajatuksena on 

tutkia sitä johtajan prosessia, millä hän kykenee innoittamaan ja energisoimaan alai-

siaan niin, että he kykenevät voittamaan suuriakin haasteita (Sydänmaanlakka 

2004). Transformationaalinen johtajuus edellyttää myös johtajan ja alaisten jatkuvaa 

kasvua ja kehittymistä, joka voi tapahtua sosiaalisen ympäristön vaikutuksessa. Sitä 

on ehkä vaikea hahmottaa johtamistyössä, mutta teorian näkökulmat ovat kuitenkin 

valtaamassa alaa johtajien arjessa. Transformationaalinen johtamisteoria voidaan 

sisällyttää humanistiseen johtajuuden perusteoriaan ja sen lähisukulaisia on karis-

maattinen johtaminen, visiojohtaminen ja inspiroiva johtaminen (Burns 1978). Kes-

keisiä käsitteitä teoriassa ovat oppiva organisaatio sekä elinikäinen oppiminen.  

Burns (1978) erotti toisistaan kaksi johtajuuden muotoa, joista transaktionaalinen joh-

tajuus nousee normaalisti useimmiten esiin. Se perustuu välineellisyyteen ja vasta-

vuoroiseen toimintaan, jossa johtaja vaihtaa esimerkiksi palkkaa työhön. Olennaista 

siinä on, että johtaja pyrkii saavuttamaan tietyt tavoitteet palkkioperusteisesti ja vai-

kuttaa alaisiin niin, että ei ota huomioon, mitkä alaisten tavoitteet ovat. Transaktio-

naaliselle johtajuudelle rinnasteinen käsite on asioiden johtaminen tai management, 
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mikä ei ole välttämättä tehokkainta johtamista, koska siitä puuttuu ihmisiä sitouttava 

ulottuvuus. Transformationaalinen johtaminen toimii monimutkaisemman kaavan 

kautta. Siinä johtaja pyrkii sitouttamaan alaiset arvojen, päämäärien ja toiminnan ta-

voiteltavuuden kautta ja näin toiminnan ideologinen tausta ja arvot nousevat enem-

män pinnalle. Aito johtajuus sisältää kaikkia niitä osa-alueita, joita tarvitaan huipputu-

losten aikaansaamiseksi eli mukana on myös ihmisten johtaminen, leadership. Tut-

kimustulosten perusteella organisaation tehokkuuteen vaikuttaa eniten transforma-

tionaalinen johtaminen (Bass 1997). (liite 4) 

4.2 Aiempi tieteellinen keskustelu transformationaalisesta johta-
misteoriasta 

Brown et al. (2005a) ovat tutkimuksessaan varmistaneet useiden eri tutkijoiden (Lo-

we, Kroeck, ja Sivasubramaniam 1996; Avolio ja Bass 1997; Tichy ja Devanna 1986) 

havainnot transformationaalisen johtamiskäyttäytymisen ja organisaation tulosten 

positiivisesta yhteydestä. Tutkimuksessa, jossa 2400 alaista arvioi 161 johtajan joh-

tamiskäyttäytymistä, selitti transformationaalinen johtamiskäyttäytyminen yli 80 pro-

senttisesti organisaation tuloksien muodostumisen kolmen riippuvan muuttujan va-

rianssista. Bassin (1990) ja Krishnanin (2001) varmistamat tulokset transformationaa-

lisen johtamisen ylivoimaisesta tuloksellisuudesta ovat vakuuttaneet muutkin johta-

misen tutkijat alueen tutkimiseen. 

Johtamisen uutta paradigmaa on vienyt eteenpäin Burnsin lisäksi Bass (1985), Avolio 

et al. (1997) sekä Atwater ja Yammarino (1992), joiden ajatuksia on muun muassa 

johtajan tehtävät, jotka liittyvät selkeän vision luomiseen ja viestimiseen organisaati-

olle, transformationaalisen johtajan karismaan, hänen luottamukseensa ja merkityk-

sen ja muutoksen tuomiseen koko organisaation elämään. Lisäksi Tichy et al. (1986) 

tutkivat muutosprosessia ja miten johtaja sitoo muutoksen organisaation jäseniin. 

Mukana kehittämässä teoriaa ovat olleet myös Bennis et al. (1985), joiden mielestä 

ihmisten johtamisessa tärkeää on osaaminen ja sen kehittäminen, innostaminen, yh-

teiset tavoitteet ja muutos sekä innovaatiot. Heidän mielestään transformationaaliset 

johtajat käyttävät neljää eri strategiaa johtamisessaan: 1. Heillä on kirkas visio orga-

nisaationsa tulevaisuudesta ja he viestivät sen kaikille, jolloin alaisten on helpompi 

oppia tavoitteiden saavuttaminen 2. He toimivat organisaationsa sosiaalisina arkki-

tehteinä ja muokkaavat organisaation arvoja ja normeja muovatakseen ihmisiä hy-
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väksymään uuden filosofian tai ryhmän identiteetin 3. Kun he vahvistavat omaa us-

kottavuuttaan seisomalla ajatustensa takana, he luovat samalla tulevaisuuden uskoa 

organisaatioonsa epävarmojenkin aikojen aikana 4. Tuntemalla omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa he käyttävät positiivisuuttaan hyväksi luomalla luottamuksen tunteen 

alaisiinsa.  

Bass (1985) väittää, että transformationaalinen johtaja saa alaisensa tekemään 

enemmän kuin he aikoivat tehdä. Bass (1985) esittää oman näkemyksensä johtajan 

strategioista, miten sisäsyntyinen motivaation nousu on mahdollista saada aikaan. 

Ensinnäkin johtaja nostaa alaistensa tietoisuuden tasoa tavoitteiden tärkeydestä ja 

keinoista niiden saavuttamiseksi. Toiseksi hän saa alaisensa asettamaan ryhmän 

edun henkilökohtaisen edun edelle ja kolmantena keinona johtaja pystyy nostamaan 

alaisensa henkisesti sellaiselle tasolle, jossa toimintaa ohjaavat yhä enemmän 

ylemmän tason kasvutarpeet. 

4.3 Transformationaalisen johtamisen ilmeneminen johtajuudessa 

Transformationaalinen johtajuuden teoria tähtää työyhteisön syvälliseen muutokseen 

merkitysten, arvojen ja visioiden johtamisen kautta. Pääideana on, että johtaja yh-

dessä alaisen kanssa pyrkii parantamaan toimintaa vuorovaikutuksen kautta pääs-

täkseen tavoitteisiin. Burnsin (1978) sanoituksen mukaan johtajuuden perustehtävä-

nä on yhdistää sekä johtajan että alaisten yksilölliset tavoitteet ylemmän tavoitteen 

saavuttamiseksi niin, että kaikissa asioissa ihmisten ei tarvitse olla samaa mieltä 

vaan toiminnan suunnan ja vision on yhdistettävä yksilöt. Johtajan rooli onkin teori-

assa enemmän ennakoiva ja avoin uusille ideoille, jotta löytyisi vaihtoehtoisia suuntia 

työyhteisön toiminnalle. Näin ollen johtaja pystyy omalla toiminnallaan luomaan ja 

jopa muuttamaan alaisten asioille antamia merkityksiä. Ydinasemassa johtamisen 

taitojen näkökulmasta ovat vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida ja vaikuttaa ihmi-

siin, mutta jotta tavoitteisiin päästään, se edellyttää avointa ja kriittistä keskustelua 

päämääristä, niiden sisällöstä ja suunnasta (Lämsä ja Uusitalo 2002). Keskeistä on 

myös se, että johtaja nähdään alaistensa kehittymisen ja kasvamisen mahdollistaja-

na siten, että työ voi yhä laajemmin tyydyttää myös alaisten kasvutarpeita, johon 

myös transformationaalinen johtaja voi vaikuttaa saaden aikaan merkittävää sitoutu-

mista. Johtajan ihmiskäsitys täytyy olla myönteinen ja kasvuhakuisuutta korostava ja 
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hänen täytyy uskoa alaistensa kehittymishaluun ja kehittämisvalmiuteen. (Burns 

1978) 

Transformationaalisen johtamisen yhteydessä tulisikin puhua enemmän johtajuudes-

ta, jonka laadun määrää ensisijaisesti johtajan kokonaispersoonallisuus ja joka pe-

rustuu johtajan persoonan suhteellisen pysyviin elementteihin kuten arvoihin, ihmis-

käsitykseen, itsetuntoon ja tunne-elämän tasapainoisuuteen. Näin ollen ei voida enää 

puhua jostakin tietystä johtamisen tyylisuunnasta tai tyyliteorioista. Tämä on erityisen 

tärkeää paineen alaisessa työssä tai kiireisissä tilanteissa, koska voimakkaalla stres-

sillä on taipumus tuhota ne tyylit, jotka perustuvat vain opeteltuun käyttäytymiseen 

ankkuroitumatta johtajan persoonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen persoona ja 

perusluonne ovat täysin ratkaisevassa asemassa, kun puhutaan johtamisesta ja joh-

tajan tehtävässä onnistumisesta. Tällöin johtamiskoulutuksella sekä asioiden opette-

lulla tulisi pyrkiä muuttamaan näitä perusasioita. (Nissinen 2000) 

Transformationaalinen johtaminen vahvuuksiksi voi mainita sen, että malli on nykyai-

kainen ja se on saanut runsaasti tutkijoiden huomiota ja että se on intuitiivisesti puo-

leensavetävä. Se korostaa seuraajien merkitystä johtamisprosessissa ja sisällyttää 

johtajuuden kenttään kontrolloivan johtamisen lisäksi myös kehittävän johtamisen. 

Lisäksi se korostaa moraalin ja arvojen merkitystä johtamisessa. Heikkouksiksi voi 

nähdä, että käsitteellinen selkeys puuttuu ja malli voidaan nähdä elitistisenä ja epä-

demokraattisena. On jopa vihjattu, että transformationaalinen johtaminen on piirre-

teorian mukaisen johtamisen kaltaista. Se ei välttämättä ole kaikkien johtajien paras 

tyyli, varsinkin, kun tutkimusaineisto painottuu vahvasti ylimmän tason johtajiin (Sy-

dänmaanlakka 2004). Suomessa transformationaalisen johtamisen piirteitä löytyy 

paljon myös Syväjohtamisen mallista (Nissinen 2001) tai Älykkään johtamisen mallis-

ta (Sydänmaanlakka 2003). 

5. TUNNEÄLYN JA TRANSFORMATIONAALISEN JOHTAMI-
SEN SUHDE 

Palveluyritysten organisaatioille on tyypillistä sen organisaatiotasojen vähyys ja johta-

jien uskottavuus edellyttää lähellä asiakasta toimimista sekä esimerkin avulla johta-

mista (Lehtinen ja Storbacka 1986). Palveluyrityksien johtamisessa korostuu ihmisten 

johtaminen ja johtajan yhtenä roolina on toimia jäsenenä muiden joukossa. Kun ih-
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misten avulla menestyminen ymmärretään oikein, se näkyy asiakkaalle hyvänä pal-

veluna ja ilmapiirinä. Hyvää palvelua ei voi tehdä varastoon vaan se syntyy asiakas-

kohtaamisessa. Asiakkaan kokema palvelun laatu ei ole pelkästään tosiasioihin pe-

rustuvaa, vaan siihen liittyvät olennaisesti myös esteettiset ja eettiset näkemykset, 

asenteet, tunteet, arvot ja mieltymykset. Näiden luomisessa ja rakentamisessa myy-

mälän päällikkö on avainasemassa avoimen ilmapiirin luomiseksi tälle keskustelulle. 

(Lämsä et al. 2002) Myyntiä ei synny, ellei myös asiakaspalvelu vastaa asiakkaan 

odotuksiin, sillä enemmän ja enemmän ostopäätöksiä ohjaavat yksilöiden tunteet. 

Palveluyrityksen johtaminen vaatii siis tunneälyä, mutta myös transformationaalisia 

johtamistaitoja. 

5.1 Aikaisempien tutkimusten opit 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen tehtiin useita tutkimuksia, joiden mukaan tunneäly 

on kiinteässä yhteydessä tranformationaaliseen johtamiseen (Barbuto et al. 2006; 

Barling et al. 2000; Leban et al. 2004; Prati, Douglas, Ferris, Ammeter ja Buckley 

2003; Riggio ja Riechard 2008; Stokely 2008). Gardner et al. (2002) ja myöhemmin 

Barbuto et al. (2006) totesivat, että johtajien tunneäly selitti suurimman osan varians-

sista transformationaalisessa johtamisessa. Yksi selitys asialle on kiinnostava: tun-

neälykkäät johtajat saattavat käyttää tarkoituksellisesti transformationaalisia johta-

miskäyttäytymismalleja, koska he huomaavat niiden vaikuttavan positiivisesti suori-

tuksiin. McColl-Kennedy ja Anderson (2002) totesivat tutkimuksessaan, että trans-

formationaalisten johtajien kyvyllä vaikuttaa alaistensa turhautumisen tai optimismin 

tunteisiin oli suuri vaikutus alaisten suoritukseen. 

Yksi uusimmista kiehtovimmista löydöksistä tunneälyn ja transformationaalisen johta-

juuden välisen kentän tutkimisessa on tehnyt Hur, van den Berg ja Wilderom (2011). 

Heidän tutkimuksessaan transformationaalinen johtajuus on pääselittäjänä ja välittä-

jänä tunneälyn ja palveluyrityksen johtajan suorituskyvyn välillä sekä tunneälyn ja 

palveluilmaston välillä. Tutkimuksessa myös kaikkein tunneälykkäimmät johtajat sai-

vat alaisiltaan parhaimmat arvosanat johtajan tehokkuudesta sekä tunne- ja palve-

luilmaston kehittämisessä, koska he käyttivät luonnostaan sellaisia transformationaa-

lisia johtamiskäyttäytymisiä, jotka loivat alaisille tunteen heidän huomioon ottamises-

taan. Tämä tutkimus vahvisti empiirisesti alustavat tulokset, joita Zhou ja George 

(2003) olivat samansuuntaisesti omassa tutkimuksessaan esittäneet. 
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5.2 Tunneäly ja transformationaalinen johtaminen palveluyrityk-
sessä 

Asiakaspalvelutilanteessa myyjältä vaaditaan tunteiden hallintaa sekä asiakkaan 

tunnetilan hahmottamista, jotta myyntitilanne sujuisi myönteisesti. Asiakaspalvelijan 

on usein valittava juuri oikeat sanat, ilmeet ja eleet toimiessaan erilaisten ihmisten 

kanssa. Asiakkaan positiiviseen tunnetilaan on lähdettävä mukaan innostuneesti ja 

negatiivinen tunnetila täytyy ottaa haasteena, kuinka pystyy kääntämään asiakkaan 

niin, että hän voi tyydyttää tarpeensa. Myös myyjän on ymmärrettävä oman mielensä 

oikea viritystaso, jotta asiakas kokee myyntitilanteessa itsensä tasaveroiseksi. Kor-

kea tunneäly on siis tärkeässä osassa asiakaskohtaamisessa. 

Myymäläpäällikön työympäristö on sirpaleinen ja tuloksia ei synny ilman erinomaista 

johtamiskäyttäytymistä. Käytettävissä olevaa aikaa ja energiaa voi suunnata sekä 

toiminnan selkiinnyttämiseen, asioiden hoitamiseen (management) tai ihmisten joh-

tamiseen ja ihmisten toiminnan suuntaamiseen innostamalla (leadership). Pääasia 

on, että energia suuntautuu oikeisiin asioihin ja työympäristössä saadaan aikaan si-

toutuneisuutta yrityksen tarkoituksen ja tavoitteiden saavuttamiseksi (Lehtinen et al. 

1986). Työssään tyytyväinen alainen näyttää hyvän olonsa ulospäin asiakkaille ja 

asiakkaat saavat näin ollen hyvää palvelua ja ovat tyytyväisiä, jos muutkin olosuhteet 

täsmäävät. Näin ollen taloudellinen tulos voidaan lopulta johtaa henkilöstön hyvin-

voinnista ja sitoutumisesta. 

Onkin olemassa paljon tutkimuksia (Schneider, Ehrhart, Mayer, Saltz ja Niles-Jolly 

2005; Salvaggio, Schneider, Nishii, Mayer, Ramesh ja Lyon 2007), jotka ovat osoit-

taneet, että asiakastyytyväisyyden parantamisen kautta saadaan huomattavaa liike-

vaihdon kasvua. Hur et al. (2011) tutkimuksen tuloksista voikin päätellä, että palve-

luilmaston ja sitä kautta asiakastyytyväisyyden parantaminen nousisi yhdeksi esimie-

hen pääprioriteeteiksi. Saman löydöksen on tehnyt myös Schneider, White ja Paul 

(1998). Hui, Chiu, Yu, Cheng ja Tse (2007) peräänkuuluttaakin palveluorganisaation 

ylimmän johdon vastuuta suunnitella sellaisia asiakaspalvelu-, viestintä- ja kompen-

saatioprosesseja ja -rakenteita, jotka kannustaisivat nostamaan palveluilmaston pa-

rantamisen johtamisen päätehtäviksi. Duckett ja Macfarlane (2003) päättelivät omas-

sa tutkimuksessaan, että myymäläpäälliköiden ideaalissa johtamisprofiilissa pitäisi 

olla mukana tiettyjä transaktionaalisiakin johtamisulottuvuuksia, kuten työhön sitou-
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tuminen ja yksityiskohtiin paneutuminen vaikka useimmat tutkimukset (Burns 1978; 

Bass 1990; Eisenbach, Watson ja Pillai 1989; Krishnan 2001) viittaavat että trans-

formationaaliset johtamisulottuvuudet kuten organisaation kehittäminen ja alaisten 

tyytyväisyys olisivat tärkeämpiä. 

Myös rekrytointiin ja johdon kehittämiseen tunneälyn ja transformationaalisen johta-

misen alueiden vaikutukset ovat suuret (Hur et al. 2011). He ehdottavat tutkimukses-

saan, että palveluyritysten pitäisi palkata organisaatioihinsa juuri niitä henkilöitä, joilla 

on pitkälle kehittyneet transformationaaliset johtamistaidot ja se taas vaatii hyviä tun-

neälytaitoja. Edelläkävijänä toimivat rekrytointi- ja johdon kehittämisyritykset ovatkin 

heränneet tunneälytaitojen testaamiseen ja niiden kehittämiseen. 

6. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä osuudessa kerrotaan tutkimuksessa käytetystä tutkimusmenetelmästä. Aineis-

ton analyysissä selostetaan kuinka tutkimustulokset syntyivät litteroidusta aineistosta. 

Osuudessa käsitellään myös tutkimuksen luotettavuutta tarkastelemalla sen validi-

teettia ja reliabiliteettia. Tutkimuksen empiirinen osuus luvussa 7 tulee koostumaan 

siis puolistrukturoiduista teemahaastatteluista ja strukturoidun kyselylomakkeen tu-

loksista ja tulkinnoista. Saatuja vastauksia tullaan peilaamaan tutkimuksen viiteke-

hyksen mukaisiin teorioihin ja saatuja tuloksia käydään läpi luvussa 8. 

Tässä case-tutkimuksessa tulee esille laadulliselle tutkimukselle tyypillinen hypo-

teesittomuus, narratiivuus ja haastateltavien näkökulmien korostaminen. (Eskola ja 

Suoranta 2008, 18-20) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyk-

siin, vaan kuten tässäkin tutkimuksessa, tarkoituksena on kuvata jotakin tapahtumaa, 

ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa teoreettinen tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola et 

al. 2008, 15, 61) Eli tässä tapauksessa tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää myymä-

läpäälliköiden johtamiskäyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Kvalitatiiviselle tutkimuk-

selle on myös tyypillistä, että uusi tieto rakentuu vanhan päälle ja niitä voidaan ver-

tailla keskenään. Lisäksi tieteellinen tieto ja tutkimus tulee voida olla toisen tutkijan 

toistettavissa ja tutkijan on oltava kriittinen omaa työtään ja muiden tutkijoiden tutki-

musraportteja kohtaan. (Metsämuuronen 2006, 17–18) Hirsjärven et al. (2001, 48) 

mukaan teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän anta-

mia merkityksiä ja sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. Tämä valittu 
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haastattelumenetelmä sopii erityisen hyvin, kun käsitellään arkoja aiheita tai heikosti 

tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia, ihanteita ja perusteluja (Metsämuuronen, 

2006, 115). 

6.1 Tutkimusaineisto ja sen analysointi 

Tutkimusprosessi alkoi syksyllä 2011 ja tutkimusaihe muodostui nopeasti tunneälyn 

ja transformationaalisen johtamisen teorioiden ympärille niiden kiinnostaessa tutkijaa 

ja tutkimukseen pyydetyn case-organisaation soveltuessa erinomaisesti tutkimuksen 

kohteeksi. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimet ja taustat sekä organisaa-

tion nimi pidetään tutkielmassa salaisina, koska lupaamalla anonyymiys saatiin lupa 

haastatteluihin ja tutkimuksen tekoon. Täten uskotaan saatavan avoimempia ja rehel-

lisempiä haastattelutuloksia eikä ole vaaraa, että haastateltavalle aiheutuu tutkimuk-

sesta haittaa. Nimien julkituonnilla ei olisi tutkimukselle lisäarvoa. 

Tutkimuskohteena olivat kuusi pääkaupunkiseudulla toimivan kosmetiikkaketjun 

myymälän naismyymäläpäällikköä. Taustatietoina kirjattiin koulutus, ikä, kokemus 

esimiehenä, kokemus ketjussa, uran muut eri vaiheet ja käydyt esimiesvalmennuk-

set. Lähes kaikilla on pitkä kokemus ketjussa työskentelyssä ja heidän koulutuksensa 

on pääosin kosmetiikkataustainen, esimerkiksi kosmetologi, tuotepäällikkö ja kau-

neushoitolayrittäjä. Keski-ikä oli 45 vuotta ja he ovat olleet työsuhteessa kyseisessä 

ketjussa esimiestehtävissä keskimäärin 6 vuotta, vaihteluvälin ollessa 2-9 vuotta. 

Työkokemusta henkilöillä on muualta vaihtelevasti 0-16 vuotta. Kaikkiaan eri työpai-

koistaan heillä on esimieskokemusta keskimäärin hieman yli 9 vuotta, vaihteluvälin 

ollessa 6,5-12 vuotta. Viisi heistä oli suorittanut syväjohtamisen kurssin, yksi oli käy-

nyt esimiesten erikoisammattitutkinnon (JET) ja neljä henkilöä kaupan erikoisliiketoi-

minnan kurssin.  

6.1.1 Tutkimusaineiston keräysmenetelmä 

Haastateltaville lähetettiin strukturoitu esikyselylomake (liite 5) etukäteen sähköpos-

titse heidän oman esimiehensä kautta noin viikkoa ennen haastatteluiden aloittamis-

ta. Haastatteluajat sovittiin puhelimitse ja paikaksi sovittiin jokaisen kanssa heidän 

oman liikkeensä sopiva ja rauhallinen tila, yleensä takahuone. Haastateltavia ei pyy-

detty valmistautumaan haastatteluun muuten kuin varaamalla tunti aikaa. Haastatte-

luihin valmistauduttiin suunnittelemalla ennalta haastattelurunko (liite 6), joka pohjau-
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tui valittuihin teorioihin. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisella puolistrukturoidulla 

teemahaastattelulla marraskuussa 2011 ja niiden kesto vaihteli 35-50 minuutin välillä. 

Haastattelukysymyksiä ei lähetetty etukäteen haastateltaville eikä niitä näytetty itse 

haastattelutilanteessakaan. Täten toivottiin saatavan mahdollisimman spontaaneja ja 

rehellisiä vastauksia. Tilanteen mukaan haastatteluissa kysyttiin tarkentavia kysy-

myksiä. Haastateltavat olivat saaneet täyttää kyselylomakkeen etukäteen tai heillä oli 

mahdollisuus täyttää se ennen haastattelun alkua. Lomake palautettiin haastattelun 

aluksi tutkijalle. Haastattelut nauhoitettiin ja ennen aloittamista haastateltaville kerrot-

tiin miten haastatteluaineistoa tullaan käsittelemään ja säilyttämään. Vastausten luot-

tamuksellisuutta korostettiin. Haastattelut litteroitiin ja poimitut lainaukset esitetään 

tutkimuksen tekstissä nimettöminä ja ne erotetaan muusta tekstistä sisennyksillä ja 

kursivoinneilla. 

6.1.2 Kysymysten valinta  

Empiirisen osuuden kysymykset muotoiltiin kahteen tietojenkeräyksen muotoon: 

haastattelukysymyksiin ja kyselylomakkeeseen. Molemmissa muodoissa käytettiin 

useasta eri lähteestä olevia kysymyksenasetteluja, joista on selvitys seuraavassa. 

Lomakkeen kysymyksissä pyydettiin arvioimaan oman toiminnan nykytilaa asteikolla 

1-5 ja toisaalta kyseisen asian tärkeyttä omalle johtamistyölle samoin asteikolla 1-5. 

Tällä tärkeys –ulottuvuudella saatiin kuva haastateltavan arvostuksesta juuri hänen 

omalle johtamistavalleen ja sitä kautta voitiin havaita tiettyjä painotuseroja eri henki-

löiden kesken. 

Transformationaalisen johtajuuden ulottuvuuksista valittiin “The Multifactor Lea-

dership Questionnaire” -perusteisia kysymyksiä (MLQ-Form 5X-Short, Bass ja Avolio 

2000), jotka käännettiin suomeksi ja itsearvion muotoon. Judge ja Piccolo (2004) ra-

portoivat meta-analyysissaan, että nämä ulottuvuudet MLQ:sta ovat erittäin valideja 

ja luotettavia. Johtajan tehokkuudesta valittiin samoin MLQ -perusteisia kysymyksiä. 

Palvelu- ja tunneilmaston kysymyksiä valittiin yleisesti organisaatioiden ilmapiiritutki-

muksien perusteella, joista löytyy erilaisia versioita liiketaloustieteen kirjallisuuksista 

ja aikakauslehdistä. Tunneälyn kysymykset valittiin Bar-Onin (1996) EQi -mittarista, 

jotka olivat jo valmiiksi suomennettu. Muita kysymyksiä valittiin sen mukaan, mitä 

johtamisen alueiden tutkimuksissa yleensäkin mitataan esimerkiksi 360 -

palautekyselyiden kautta. Nämäkin alueet haluttiin saada mukaan, jotta esimiehen 
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työstä tulisi kokonaisvaltaisempi käsitys. Kysymykset kerättiin erilaisista johtamisop-

paista ja johtamisen artikkeleista. 

Tulosten saavuttaminen –kysymyksen muotoilussa on käytetty retrospektiivistä ky-

symyksenasettelua. Retrospektiivistä ajattelua tapahtuu, kun nykyhetkellä ajatellaan 

kuvitellun johtamistilanteen menneisyyttä ja kysymys on menneessä aikamuodossa, 

aivan kuin tilanne olisi jo tapahtunut. Toisin sanoen ideoita tuodaan tähän hetkeen 

käyttämällä menneisyyden kuviteltuja tapahtumia jo toteutuneena. Tässä tutkimuk-

sessa käytettiin yhtä retrospektiivistä kysymystä, jotta saatiin päälliköiden ideoita 

esiin oman johtamisen mahdollisuuksista ja toiminnan kehittämisestä. Kysymys kuu-

lui: ”Kuvittele, että olet johtanut oman yksikkösi tuplasti parempiin tuloksiin kuin muut 

yksiköt viimeisen kahden vuoden aikana. Miten sait sen aikaan?” On havaittu (Weick 

1979; Rollier ja Turner 1994), että tällainen retrospektiivinen ajattelu tuottaa huomat-

tavasti enemmän ideoita ja ajatuksia kuin normaali eteenpäin ajattelu. Tämän ajatte-

lutekniikan heikkous on kuitenkin siinä, että kaikki eivät sitä hallitse tai pitävät sitä 

epämiellyttävänä (Rollier et al. 1994). 

6.1.3 Aineiston käsittely ja analyysi 

Koskisen et al. (2005, 229) mukaan tutkimuksen on tarkoitus johtaa selkeään tulkin-

taan ja saattaa tulkinta keskusteluun aiempien tutkimuksien kanssa. Juuri tulkinta 

erottaa tutkimustiedon arkijärjestä. Aineistoa analysoitaessa tukeuduttiin Koskisen et 

al. (2005) esittelemiin tapoihin tutkia aineistoa.  Haastatteluaineisto luettiin läpi ja luo-

tiin yleisnäkemys. Sen jälkeen aineistosta havainnoitiin toistuvia teemoja ja yhteisiä 

piirteitä sekä etsittiin aineistosta poikkeavuuksia. Aineistoa analysoitiin tarkemmin 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla muodostettujen teemojen kautta.  

Kysymysten luokittelussa käytettiin EQi:n mukaisia viittä pääluokkaa sekä aikaisem-

min mainittuja transformationaalisia ja transaktionaalisia johtamisosaamisten luokkia. 

Tutkimus oli tarkoitettu laadulliseksi, joten kaikki analyysi ja tulosten tulkinta tapahtui 

induktiivisen tulkintaprosessin mukaisesti ja kyselylomake toimi haastattelua täyden-

tävänä tiedonkeräystyökaluna. Kysymykset ryhmiteltiin kysymys- sekä analyysivai-

heessa eri johtamismuotojen mukaisiin luokkiin. Vastaajat eivät tienneet vastates-

saan, mitkä väittämät kuuluivat mihinkin johtamismuotoon. Saman johtamismuodon 

väittämät olivat tyyliltään samanlaisia. Kyselylomakkeen vastaukset syötettiin Exceliin 

ja niistä muodostettiin ristiintaulukko, jossa olivat rinnakkain kaikkien vastausten ny-
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kytila ja asian koettu tärkeys vastaajan johtamiselle. Haastattelut äänitettiin tietoko-

neelle Audacity –äänieditorille ja litteroitiin, luettiin läpi ja merkattiin vastauksista yh-

teisiä piirteitä sekä toistuvia teemoja tunneälyyn ja transformationaaliseen johtami-

seen liittyvistä maininnoista. Sen jälkeen etsittiin poikkeavuuksia eri henkilöiden välil-

lä ja sijoitettiin havainnot etukäteen muodostettuihin luokkiin tavoitteena löytää yh-

teneväisyyksiä tai eroavaisuuksia haastateltavien mielipiteiden väliltä. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen arvioinnissa käytetään käsitteitä reliaabelius ja validius, jossa reliaabe-

lius tarkoittaa saatujen tulosten toistettavuutta eli sitä, että tulokset eivät ole sattu-

manvaraisia ja validius kertoo, onko tutkimusmenetelmällä pystytty mittaamaan juuri 

sitä, mitä on ollut tarkoituskin mitata (Hirsjärvi et al. 2009, 231). Kvalitatiivisen tutki-

muksen arviointiin eivät edellä mainitut käsitteet ainakaan perinteisessä muodossaan 

sovellu (Eskola et al. 2000, 211; Hirsjärvi et al. 2001, 185, 188). Kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa tutkija on aina osa tutkimusta, joten tutkimusta arvioitaessa pitää kiinnit-

tää huomiota myös tutkimusprosessiin (Eskola et al. 2000, 210). Luotettavuutta ja 

laatua lisää tarkka raportointi tutkimuksen teknisestä toteuttamisesta ja sen eri vai-

heista, kuten haastattelutilanteen olosuhteista ja paikoista sekä huolellisesta haastat-

telurungon valmistelusta ja säännönmukaisesta litteroinnin tulkinnasta (Hirsjärvi et al. 

2001, 184–185; Hirsjärvi et al. 2009, 232). Koska tässä tutkimuksessa haastatteluky-

symykset ja teemat on luotu teorioiden pohjalta, on tutkimustulosten ja teorioiden vä-

lille pystytty rakentamaan vuoropuhelua. Tämän tutkimuksen uskottavuutta ja luotet-

tavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimusprosessi ja käytetyt menetelmät on ker-

rottu selkeästi. Lisäksi haastatteluiden ja kyselylomakkeen suunnittelu, sisällöt ja to-

teutus on kuvattu tutkimuksessa johdonmukaisesti. Näin ollen haastattelut voidaan 

toistaa helposti. 

7. TUNNEÄLYN JA TRANFORMATIONAALISEN JOHTAMI-
SEN ILMENEMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 

Tässä luvussa esitellään myymäläpäälliköiden haastatteluiden ja kysymyslomakkei-

den vastauksia ja niiden keskeisimpiä havaintoja. Empiirisen aineiston analyysia esi-

tellään haastatteluiden ja kyselylomakkeen yhtäaikaisena tulkintana. Empiirisestä 

aineistosta peilataan tunneälyn ja transformationaalisen johtamisen teorioihin. 
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Litteroitujen haastatteluiden vastaukset luokiteltiin joko tunneälyn tai transformatio-

naalisen johtamisen pääluokkaan, jotka olivat etukäteen määritelty teorian mukaises-

ti. Koska samainen haastatteluvastauksen lause saattoi kuitenkin viitata yhtäaikai-

sesti useampaan pääluokkaan, vastauksen sijoittaminen, kategorisoiminen, vain yh-

teen valittuun pääluokkaan koettiin haastatteluaineiston kuvaamisen kannalta sel-

keimpänä ratkaisuna. Alla olevista taulukoista 1 ja 2 voi havaita selkeästi, miten tun-

neälyn ja transformationaalisen johtamisen jaottelut on tehty.  

Taulukko 1: EQi:n tunneälyn teorian mukainen jaottelu (Bar-On 1996) 

 

Taulukko 2: Transformationaalisen johtamisteorian mukainen jaottelu (Bass  2000) 

 

Haastatteluaineistoa käsitellään tekstissä yksi pääluokka tai päämuoto kerrallaan 

käyden läpi kaikki tunneälyosaamisen viisi pääaluetta ja kaksi transformationaalisen 

johtamisen päämuotoa. Jokaiselle pääluokalle oli asetettu kysymyslomakkeessa (llite 

5) eri määrä väittämiä. Kunkin pääluokan mukaisten kysymyslomakkeen väittämien 

Tunneälyn (EQi) viisi pääluokkaa: Tunneälyn pääluokat voidaan jakaa 15 alaluokkaan: 

1. lntrapersoonalliset tekijät   
(18 väittämää) 

• Itsetuntemus  
• Omien tunteiden tiedostaminen 
• Vakuuttavuus 
• ltsenäisyys 
• ltsensä toteuttaminen 

2. lnterpersoonalliset tekijät    
(15 väittämää) 

• Empatia  
• Sosiaalinen vastuu  
• Ihmissuhteet 

3. Sopeutuminen  
(10 väittämää) 

• Todellisuuden taju  
• Joustavuus  
• Ongelmanratkaisu 

4. Paineensietokyky  
(8 väittämää) 

• Stressinsietokyky  
• Impulssien hallinta 

5. Yleinen hyvinvointi  
(6 väittämää) 

• Optimismi 
• Onnellisuus 

Transformationaalisen johtamisen 
teorian kaksi päämuotoa: 

Transformationaalisen johtamisen päämuodot voidaan jakaa kuu-
teen johtamisen alamuotoon: 

6. Transformationaalinen johtami-
nen (leadership)  
(36 väittämää) 

• Transformationaalinen: karismaattinen ja henkilökohtaista sitoutu-
mista tukeva johtamistapa  

• Transformationaalinen: älykkyyttä stimuloiva, voimaannuttava joh-
tamistapa  

• Transformationaalinen: henkilökohtaisesti sitouttava johtamistapa 

7. Transaktionaalinen johtaminen 
(management)  
(20 väittämää) 

• Transaktionaalinen: aktiivinen, yrityksen tavoitteiden toteutumista 
tukeva johtamistapa   

• Transaktionaalinen: passiivinen, korjausta vaativissa tilanteissa 
suoritusta johtava, passiivisesti tai aktiivisesti puuttuva johtamistapa 

• Laissez- faire -johtamistapa 
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määrät on mainittu taulukossa pääluokan nimen jälkeen. Teorioiden pohjalta luodut 

haastattelukysymykset (liite 6) olivat laajoja ja niiden avulla toivottiin löydettävän 

päällikön johtamiskäyttäytymisen yhteys tunneälyteorian mukaisiin pääluokkiin tai 

transformationaalisen johtamisteorian johonkin päämuotoon. 

7.1 Tunneälyn 1. pääluokka: Intrapersoonalliset taidot  

Intrapersoonalliset taidot vastaavat yleisellä tasolla kysymyksiin kuinka hyvin henkilö 

hallitsee omia tunteitaan, kuinka tyytyväinen hän on itseensä ja tämän hetkiseen työ-

hönsä. (Bar-On 1996) Jos johtaja ei ole tietoinen omista tunteistaan, hänen on vaikea 

lukea tai erottaa niitä myös toisten ihmisten ilmaisuista. Emotionaalinen itsetuntemus 

antaa Golemanin (2002) mukaan perustan toisten tunteiden havainnoinnille ja ym-

märtämiselle, jotka lisäävät merkittävästi yksilön sosiaalista toimintakykyä. Erään 

päällikön johtamiskoulutuksessa saadun palauteraportin lukemisen ensireaktio kertoo 

hyvin tunteiden käsittelyn tärkeydestä itsensä kehittämiseen:  

”Kun sain raportin ensin käteen, tuli että APUA, tällainenko minä muiden silmis-

sä olen? Joutu ihan katsomaan tuloksia kaksi kertaa, piti kyllä suodattaa jotkut 

asiat.” 

Tunneälyosaamisen perustan johtamisessa muodostaa tunteiden havaitseminen, 

arviointi ja ilmaiseminen (Caruso et al. 2003). Heidän mukaansa näiden alueiden 

osaaminen lisää johtajan itsetuntemusta ja myös Churchin (1997) tulokset osoittavat, 

että juuri itsetuntemus on yhteydessä menestyksekkäänä pidettyyn johtamiseen. Iso-

korven (2003) mielestä kyky itsetarkkailuun on tärkein tunneälytekijä ja se on myös 

tehokkain väline johtajan ohjatessa ryhmäänsä. Haastatetuilla korostuivat päällikön 

tehtävissä toimiessaan hyvä itsetuntemus eli varmuus omasta itsestään useimmissa 

tilanteissa ja he kykenivät tekemään itsenäisesti päätöksiä.  

Jotta toimialan kilpailun paineisiin voi vastata, täytyy olla tarpeeksi vakuuttava ja osa-

ta hyödyntää omia vahvuuksiaan. Selvisi, että päälliköt kokivat näiden vakuuttavuu-

den tunneälyalueiden olevan heillä erittäin hyvällä tasolla. Myös itsensä toteuttami-

nen nousi korkealle arvostuksissa eli he pitävät suhteellisen hyvää huolta omasta 

jaksamisestaan ja osaavat hyödyntää henkilökohtaisia vahvuuksiaan. Hyvä oivallus 

erilaisuuden ymmärtämisestä, itsetietoisuudesta ja joustavuuden kehittymisestä oli 

eräällä esimiehellä:  
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”Olen tarkka itseäni kohtaan ja ajattelen joskus, että miksei kaikki tee sitten sa-

malla tavalla kuin minä, mutta otan kyllä huomioon, että kaikki eivät ole saman-

laisia.” 

Haastatteluissa myymäläpäälliköt pystyivät näkemään itsensä monipuolisesti ja rea-

listisesti, joka selkeästi välittyi haastattelutilanteessa sisäisenä varmuutena ja tervee-

nä itseluottamuksena. He suhtautuivat omiin kehittymistarpeisiin ja mahdollisuuksiin 

realistisen myönteisesti, kuten yksi päällikkö kiteytti johtamiskoulutuksen palautteis-

taan:  

”Sparrausten kautta oivalsin jälkikäteen paremmin, että pystyy itse tekemään 

valintoja miten toimii, olin ehkä kärsimätön aikaisemmin. Jälkimittauksessa tulos 

oli erilainen ja kehitystä oli tapahtunut. Minusta tulin enemmän harkitsevam-

maksi ja ymmärrys muista ja itsestä kasvoi.” 

Kun puhutaan johtajan minkä tahansa osaamisen alueen kehittämisestä, on tärkeää 

tuntea itsensä realistisesti ja myöntää mahdolliset virheet ja heikkoudet ja olla tyyty-

väinen itseensä niistä huolimatta. Tämä taas edellyttää omien tunteiden tiedostamis-

ta ja kriittisen palautteen vastaanottamista kypsästi. (Bar-On 1996) Päälliköt ovat 

osanneet mielestään hyvin nöyrästi myöntää virheitään ja olla varmoja siltikin itses-

tään.  

7.2 Tunneälyn 2. pääluokka: Interpersoonalliset taidot  

Interpersoonalliset taidot vastaavat yleisellä tasolla kysymykseen miten henkilö suh-

tautuu muihin ihmisiin, miten kannustaa ja antaa palautetta, kuinka aktiivisesti hän 

hoitaa ihmissuhteitaan sekä miten hän kantaa vastuuta yhteisöstään. (Bar-On 1996) 

Cooperin ja Sawatin (1997) mallissa emotionaalinen lukutaito on johtajan tunneälyn 

neljästä kulmakivestä ensimmäinen ja sen varaan rakentuvat muut tunnetaidot. Myös 

Feldman (1999) nimeää johtajan tunneälyn ydintaidoiksi kykyä havaita ja tunnistaa 

tarkasti omia ja toisten tunteita. Hänen mukaansa nämä tunnetaidot antavat parem-

mat mahdollisuudet analysoida erilaisia johtamistilanteita, tehdä oikeampia päätöksiä 

ja auttavat valitsemaan tilanteisiin sopivampia toimintamalleja. Kaikki tämä lisää 

myös johtajan vaikuttavuutta alaisten suuntaan. (Feldman 1999) Kun haastateltavat 

puhuivat asiakaspalvelun laadukkuuden vaatimuksesta, ilmaisivat he myös samalla 

vaatimuksia omille tunteiden havainnointikyvyilleen: 
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”Myyjän ammattitaito ja persoona korostuu äärettömän vahvasti. Pitää olla vä-

risilmää, tyylitajua ja asiakkaan persoonaan menemistaitoa.”  

Koska palvelulla on erittäin suuri merkitys myynnille, on oltava empatiakykyinen eli 

osattava tunnistaa muiden ihmisten tunteet ja tunnistaa oman käyttäytymisen vaikut-

tavan siihen, millainen käsitys alaisille ja asiakkaille muodostuu yrityksestä. Eräs 

haastattelukommentti kuvaakin erittäin hyvin tilannetta: 

”Pitää tykätä ihmisistä. Pitää olla pelisilmää asiakkaiden kanssa, ja pitää opetel-

la miten on asiakkaiden kanssa. Sulla on asiakaspalvelu joko selkärangassa tai 

sitten ei ole. Meillä ei voi käpertyä hyllyjen väliin.”  

Tämä teema nousi yhdeksi tärkeimmistä ja nykytilaltaan parhaimmista alueista pääl-

liköiden tunneälyssä. 

Toinen yhtä vahva alue kuin empatiakyky päälliköillä oli sosiaalinen vastuu, jossa 

nousee auttamisen halu ja kyky, ihmisten kunnioittaminen ja hyvinvoinnin tukeminen. 

Se, miten sosiaalinen vastuu kannetaan eli miten johtajat pystyvät tarkastelemaan 

omaa ja muiden toimintaa tavoitteisiin kannustamisen, yhteistyön ja asiakkaan näkö-

kulman kautta, näkyy eräässä haastattelukommentissa: 

”Käytännössä myyntiraportit kannustavat, kun näkee omat ja muiden tulokset, 

mutta oma esimerkkinikin voi kannustaa. Joskus kailotan asiakkaalle: Mites su-

kat ja shamppoot? On tullut ihan vitsiksi.” 

Asiakaspalveluammatissa, jossa käytännössä myös päälliköt toimivat, on ihmissuh-

teiden vaikutus erittäin tärkeä. Sen pitää olla erityisen hyvällä tasolla, kuten olikin. 

Myös helppo lähestyttävyys ja olemalla hyvää seuraa niin alaiselle kuin asiakkaalle 

olivat kaikilla haastateltavilla hyvällä tasolla. Yksi haastatteluhavainto kuvaakin hyvin 

itsensä sijoittamista ryhmän jäseneksi, mikä auttoi johtamaan paremmin:  

”Olen tunnepohjainen henkilö, en oo nostanu itteäni mitenkään tyranniksi vaan 

oon aika samalla tasolla muiden kanssa.” 

Samalla tietty luontaisuus ja sisäsyntyisyys asiakaspalveluun empatiakyvyn ja tuntei-

den lukemisen kautta on edellytys tehokkaaseen johtamiseen. Näillä päälliköillä on 

joitakin pieniä eroja lukuun ottamatta hyvät edellytykset toimia valmentajana ja hyvä-

nä esimerkkinä tällä alueella. Caruson et al. (2003) mukaan tarkka tunteiden havain-

nointi ja arviointi antaa johtajalle tietoa niin omista kuin oman ryhmänsä tunteista ja 

helpottaa siten tunteiden käsittelyä. Mikäli johtaja ei huomaa tunnepitoisia ilmaisuja 

itsessään tai toisissa, ihmisten johtamisen kannalta tärkeää informaatiota menete-
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tään. Kun haastateltujen johtajien tehtävänä on luoda yhteishenkeä liikkeeseen, kyp-

sät sosiaaliset suhteet mahdollistivat tämän.  

7.3 Tunneälyn 3. pääluokka: Sopeutuminen 

Seuraava pääluokka sopeutuminen vastaa yleisellä tasolla kysymykseen kuinka on-

nistuneesti henkilö toimii ympäristön haasteissa ja ongelmallisissa tilanteissa. (Bar-

On 1996) Suurimmat haasteet kosmetiikan toimialalla ovat hinta ja kova kilpailu, li-

säksi ala on suhdanneherkempi kuin esimerkiksi päivittäistavarakauppa. Maahan-

tuojat ja ketju hoitavat pääsääntöisesti mainonnan ja muutenkin ketjutoiminnan 

säännöt ja rajoitteet tuovat omat kiemuransa vaikutusmahdollisuuksiin toiminnan 

suunnittelussa. Tämän todellisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tuli esille 

useissa haastatteluhavainnoissa, joskus huumorinkin kautta: 

”Vastuuta on enemmän kuin valtaa. Jos ei ihan fifti-fifti niin sitten fifti-siksti.” 

Laajemmin ajateltuna vallan ja vastuun teema vaikuttaa useaan tunneälyn ulottuvuu-

teen. Ei voi vaan koko ajan vaatia, vaan pitää olla myös valtaa itse vaikuttaa. Kaikkiin 

asioihin ei voi kuitenkaan vaikuttaa ja siksi terve sopeutumiskyky ja todellisuuden taju 

ja mittakaavan pitäminen oikeassa suhteessa sekä joustavuuden on oltava hyvällä 

tasolla. Tässäkään suhteessa päälliköillä ei ollut suuria vaikeuksia, vaan sopeutu-

miskyky oli pääosin hyvällä tasolla. Se, miten asioihin suhtautuu, voi olla myös omas-

ta työyhteisöstä kiinni:  

”Omalla esimiehellä on suuri vaikutus, ei ole kyttäysmeininkiä eikä tartte olla 

varpaillaan. Myös kollegat ovat tukena ja heihin voi luottaa.” 

Se, miten pystyy johtamaan liikettään tällaisessa ympäristössä, vaatii päälliköiltä sub-

jektiivisen ja objektiivisen todellisuuden selkeää erottamista kuitenkaan olematta liian 

inhorealistinen. (Bar-On 1996)  

Alan luonteeseen kuuluu, että palvelukonsepteilla erotutaan ja ekstraa tulee tarjota 

aina esimerkiksi näytteitä ja veloituksettomia kauneustunteja. Eräs haastatteluha-

vainto tuki päällikön sopeutumista erilaisiin tilanteisiin: 

”Pitää olla koko ajan hermolla, seurata trendejä, kouluttautua ja pitää olla tarjol-

la sitä, mitä mainostetaan.” 

Yhtenevä mielipide oli, että kilpailuun voi vastata vain palvelulla ja ammattitaidolla, 

koska kaikilla on samat tuotteet ja laatikot. Tämän vuoksi itselle ominaiset ongelman-

ratkaisukyvyt nousevat erityisen vahvasti esille. Erään päällikön mukaan: 
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”Ammattitaito on sitä, että pystyy perustelemaan miksi jokin kalliimpi tuote on se 

ainoa mahdollinen, kun tiettyyn tarkoitukseen ei edes ole olemassa halvempaa 

vaihtoehtoa.” 

Toimialalla on siis sopeuduttava sen raakaan todellisuuteen ja kaikki päälliköt tunsi-

vatkin asian tärkeäksi, mutta osalla päälliköistä oli asiassa pieniä kehittämisen kohtia 

joustavuuden ja mielipiteiden helpon muuttamisen suhteen. 

7.4 Tunneälyn 4. pääluokka: Paineensietokyky  

Paineensietokyky vastaa yleisellä tasolla kysymyksiin kuinka rauhallisesti henkilö 

suhtautuu eri tilanteisiin ja kuinka hyvin hän toimii paineen alla. (Bar-On 1996) Alan 

luonne on sellainen, että vastoinkäymisiä ja yllättäviä tilanteita nousee jatkuvasti esil-

le samaan aikaan, kun hyvää tulosta täytyy tehdä. Kaikki esimiehet puhuivat teemas-

ta kuin yhdestä suusta: 

”Rooli on sellainen, että ei voi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Kun on tulos-

vastuullinen, on kuin itsenäinen yrittäjä, mutta meillä on sabluuna taustalla ja tu-

losta mitataan.” 

Se, miten johtaja kestää kaiken tämän paineen alla itsevarmana ja keskittyneenä ja 

miten hän kokee tunteensa joko levollisena tai ahdistuneena, on liikkeen johtamisen 

kannalta kriittistä. Stressinsietokyky vaihtelikin päälliköillä hieman. Osalla päälliköistä 

oli hieman vaikeampaa kohdata epämukavia asioita, mutta he eivät kuitenkaan nosta 

niitä omassa käyttäytymisessään esiin kovin selvästi. Toisilla päälliköillä on selviyty-

miskeinona tietoinen impulssien hallinta ja tunteiden säätely, toisilla taas stressi saat-

taa välittyä ympäristöön kärsimättömyytenä:  

”Huonona puolena olen kärsimätön, ei ole pitkäpinnaisuutta. Pitäisi olla joustoa 

enemmän.” 

Paineensietokyky on yhteydessä moneen eri tunnetaitoon ja ei sinänsä yksinään vie-

lä kerro johtajan menestyksellisyydestä mitään. Perusta paineensietokyvylle on tie-

toisuus omista tunteista eli tunnetietoisuudessa taitavat johtajat tietävät, mitä tuntevat 

ja miksi, ymmärtävät miten tunteet liittyvät siihen mitä he sanovat, ajattelevat tai te-

kevät ja miten tunne vaikuttaa työsuorituksen laatuun (Bar-On 1996).  

Stressin sietäminen vaikuttaa johtajan kykyyn saavuttaa muiden luottamus, pitää 

kiinni hyvästä työntekijästä tai pysyä budjetissa, joten tunteiden tiedostaminen on 
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siinäkin suhteessa tärkeää. (Goleman 1999, 73-81) Kaikki päälliköt ilmaisivat nautti-

vansa työstään, eräs päällikkö mainitsi paineen jopa hyväksi työlle: 

”Tykkään kylläkin stressaavasta työstä ja kun on pieni paine päällä.” 

Myös terve itseluottamus on tärkeää paineensiedolle. Itseensä luottavat johtajat 

omaavat luontaista karismaa, uskaltavat esittää epäsuosittuja näkökantoja ja puolus-

taa arvoja, heillä on kykyä päättäväisyyteen ja perusteltuihin ratkaisuihin epävarmuu-

desta ja paineista huolimatta. Monta kertaa itseluottamus on edellytys haasteisiin 

tarttumiselle. (Goleman 1999, 88-93) 

Bar-Onin (1996) tunneälymallin paineensietokyky liittyy hyvin läheisesti Golemanin 

(1999) tunneälymallin itsehallintaan. Hyvä itsehallinta johtaa hyvään itsekuriin, jonka 

ansiosta taitavat johtajat kykenevät hallitsemaan mielihalujaan ja ahdistavia tuntei-

taan, pysymään tyynenä, hyväntuulisena ja järkkymättömänä vaikeinakin aikoina. 

Heillä on myös kyky pitää pää kylmänä ja keskittyä olennaiseen paineista huolimatta. 

Hyvän itsekurin omaava johtaja voi käsitellä vihamielistä ihmistä ilman vastahyökkä-

ystä tai lamaantumista. (Goleman 1999, 105-112) Monella päälliköllä olivatkin asia-

kaspalvelun vaikeat tilanteet hyvässä hallussa, josta esimerkkinä haastattelukom-

mentti: 

”Asiakkaalle pahoittelen virhetilanteissa, että emme ole koneita vaan ihmisiä, se 

antaa esimerkkiä muillekin.” 

Tunteiden täydellinen hallitseminen ei ole toki tarpeen, tunteiden tukahduttaminen, 

rusentaminen ja säilöminen ovat haitallisia, joten tavoitteena on enemmänkin ilmaisu-

tavan hallitseminen. Mielihalujen hallinta ja vaikeuksien sietäminen ovat edellytyksiä 

itsekurin, luotettavuuden, tunnollisuuden, joustavuuden ja innovatiivisuuden syntymi-

selle. Tunteiden tunnistaminen ja tunteminen on edellytys niiden hallinnalle. (Gole-

man 1999, 105-112) 

7.5 Tunneälyn 5. pääluokka: Yleinen tyytyväisyys  

Yleinen tyytyväisyys vastaa yleisellä tasolla kysymyksiin miten henkilö suhtautuu eri 

tilanteisiin ja elämään yleisesti. Tämä tarkoittaa kykyä nauttia itsestään, muista ja 

tekemisistään sekä tuntea tyytyväisyyttä omasta elämästään. Jos tämä alue toimii 

hyvin, henkilöt ovat yleensä rentoja ja osaavat nauttia tekemisistään. Yleensä henkilö 

on myös järjestänyt elämänsä siten, että saa riittävästi toteuttaa itselleen tärkeitä, 

merkityksellisiä asioita. Kaiken kaikkiaan yleinen tyytyväisyys ja optimismi näkyvät 
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myös innostuneisuutena asioihin. Tyytyväisyys on vahvasti yhteydessä koko tun-

neälyyn: miten henkilö suhtautuu itseensä, muihin, muuttuviin tai painetilanteisiin. 

(Bar-On 1996) Esimerkiksi haastatteluissa kysytty tasapainottaminen työn ja vapaa-

ajan välillä toimii, jos on hyvä tunne ja käsitys siitä, miten toteuttaa itseään elämässä. 

Työn ja vapaa-ajan sovittamisessa yhteen löytyi pieniä eroja päälliköiden välillä, mut-

ta pääsääntöisesti tasapaino oli kohdallaan: 

”Aikaisemmin oli stressiä, joskus heräsin keskellä yötäkin. Mutta nyt olen ope-

tellut unohtamaan työasiat, jaksaa siten paremmin pitkässä juoksussa.” 

Päälliköiden vastauksissa korostuivatkin enemmän onnistumisen tarinat ja hyvin vä-

hän tuli kommentteja, mitkä asiat eivät toimi. Asioiden toimimattomuudenkin eteen 

tullessa, kaikilla oli kyky toimia ja pitää yllä tervettä optimismia ja positiivisuutta, kuten 

hyvin tilannetta kuvaava kommentti paljastaa:  

”On pikkuisen turhauttavaa, kun meillä on joitain tuotekonsultaatiota hakevia 

asiakkaita, jotka kuitenkin tilaavat sitten samat tuotteet kotonaan netistä tai os-

tavat ne viereisestä tavaratalosta. On vaan parempi ajatella, että pitkällä täh-

täimellä hyvä palvelu tuo asiakkaan takaisin meille epäonnistuneen itseostok-

sen jälkeen.” 

Optimismia täytyy olla paljon, jotta jaksaa uskoa tulevaisuuteen hyvin kilpaillulla toi-

mialalla ja tunne olikin vahva kaikilla päälliköillä. Goleman kiteyttääkin, että optimisti-

set johtajat motivoituvat onnistumisen toivosta pikemmin kuin epäonnistumisen pe-

losta ja he tulkitsevat epäonnistumisia pikemminkin olosuhteista kuin henkilökohtai-

sista puutteista johtuvaksi (1999, 147-156). 

7.6 Päämuoto 6. Transformationaalinen johtaminen 

Tämän tutkimuksen yhteydessä käsitellään haastateltavien kommentteja omasta joh-

tamisestaan transformationaalisen johtamisen alamuotojen tasolla. Ensimmäisen 

alamuotoa eli karismaattista johtamismuotoa kuvataan alaisia energisoivaksi ja eetti-

seksi roolimalliksi, joka auttaa heitä samaistumaan johtajansa visioon ja näkemyksiin 

tehtävistä ja auttaa heitä huippusuorituksiin (Bass et al. 1994). Karismaattinen johta-

juus on johtamista vahvasti henkilön oman persoonan kautta ja karismaattinen johta-

ja inspiroi, ihastuttaa ja innostaa alaisiaan. Johtaja on jopa alaistensa esikuva ja 

ihanne. Jotkin myymäläpäälliköt havaitsivat näitä taitoja omassa johtamisessaan:  
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”Johdan niin etten ole itse ylhäällä vaan innostan ja motivoin muita.”  

Tämä johtamistapa tuodaan esille mallina johtajan vahvuuksien ottamisesta osaksi 

yrityksen tavoitteiden asettamista ja niiden viestimistä (Groves 2005). Karismaattinen 

johtajuus kuvataan kirjallisuudessa myös johtamiseksi vision ja mission viestinnän 

kautta (Hartog, Van Muijen ja Koopman 1997). Tämä johtamistapa ruokkii luottamus-

ta sekä kunnioitusta ja vahvistaa alaisten optimismia työtehtävissään (Hartog et al. 

1997). Tämä optimismi ja tavoitteisiin pyrkiminen tulee esille erään päällikön kom-

mentista: 

”Kun saa myytyä, tulee JES –fiilis ja se tarttuu muihinkin ja sitä kautta  sitoutu-

minenkin tapahtuu” 

Karismaattisessa johtajuudessa on havaittu sosiaalisten ja emotionaalisten ominai-

suuksien ilmenevän voimakkaina, esimerkiksi itsetarkkailu, sosiaaliset suhteet ja so-

siaalinen kontrolli (Sosik ja Dworakivsky 1998). Tämä näkyi myös kyselylomakkeen 

vastauksissa, jossa he arvioivat itsensä lähes poikkeuksetta erinomaiselle tasolle 

näillä ulottuvuuksilla.  

Karismaattiset johtajat ovat taipuvaisia myös osoittamaan hyväksyntää ja myötäelä-

mistä alaistensa tarpeisiin ja havaita myös toimintatavasta seuraava henkilöstön si-

toutuminen (Conger et al. 1998; Bass 1985). Tämä kiteytyi erittäin hyvin eräässä 

haastattelumaininnassa:  

”Omalla ittelläni johdan, millainen mäkin oon. Varmistan että heillä on hyvä olla. 

Puolin ja toisin venytään.” 

Karismaattinen johtaja saa aikaan alaisissaan arvojensa mukaista, tavanomaisesta 

poikkeavaa toiminnallisuutta ja heidän on havaittu kommunikoivan alaisten kanssa 

vahvasti, itsevarmasti ja dynaamisesti, käyttäen samalla retorisia metodeja ja vahvaa 

non-verbaalia kommunikointia puheissaan (Bass 1985; Eatwell 2005). Haastatteluis-

sa havaitut vaikutelmat monipuolisesta elekielestä tukivatkin useiden haastateltujen 

johtajien karismaa.  

Toinen transformationaalisen johtamisen alamuoto eli henkilöiden älyllinen aktivoimi-

nen antaa alaisilleen haasteita ja rohkaisee johdettavia ongelmanratkaisuun kysy-

mysten kautta, joita he sitten ratkaisevat. Se pyrkii motivoimaan alaisia pyrkimällä 

antamaan kullekin hänen osaamistaan ja kehittymismahdollisuuksiaan vastaavia teh-

täviä, ja siten saamaan heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen tehtävissään. 
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(Avolio et al. 1999) Kysyttäessä mitkä ovat hyväksi havaitsemat tavat saada alaiset 

oppimaan, nousi joitakin havaintoja esille, kuten: 

”Juttelen ja keskustelen paljon. Oma esimerkki. Valmennan, näytän ensin, jos 

tarve, henkilökohtaisella otteella. Virheistä opitaan.”  

Henkilökunta tiesi aika tarkkaan omat tehtävänsä useissa tilanteissa ja päällikön oma 

esimerkki toimi enemmän oppina. Kyselylomakkeen arviot itsestä nousivat korkealle, 

joten kannustaminen uusien ideoiden esille tuomiseen ja muiden näkemysten huo-

mioon ottamiseen olivat kohdallaan. 

Kolmas näkökulma transformationaalisessa johtamisessa on henkilökohtaisen sitou-

tumisen johtamismalli. Johtaja, joka käyttää tätä mallia, kuuntelee alaistensa mielipi-

teitä tarkkaavaisesti ja pyrkii huomioimaan heidän kasvutarpeensa ja kehittämään 

heitä työssä näiden tarpeiden mukaan (Tracey 1998; Avolio et al. 1999). Tavoitteena 

on saavuttaa työssä kehittymällä jokaisen henkilön täysi toimintapotentiaali. Erona 

tässä johtamistavassa karismaattiseen johtamistapaan on se, että johtaja ei ole kai-

ken olemassaolon ja toiminnan keskipiste. Hän on eräänlainen promoottori, joka saa 

asiat tapahtumaan alaistensa toiminnan kautta, valtuuttamalla ja vastuuttamalla nä-

mä toimimaan yrityksen mission mukaan ja linkittämällä missio osaksi johdettavien 

henkilökohtaisia kehittymistarpeita (Hartog et al. 1997). Haastatteluissa tuli ilmi alan 

luonteen mukaisesti koulutuksien arvostus:  

”Pitää olla koko ajan hermolla, seurata trendejä, kouluttautua ja pitää olla tarjol-

la sitä, mitä mainostetaan.”  

Päälliköt osasivat antaa palautetta ja ovat tietoisia myös heikkouksistaan: 

”Heikkous on negatiivisen palautteen antaminen, siinä on aina parannettavaa.” 

Henkilökohtaisen sitouttamisen kautta tapahtuva johtaminen muistuttaa valmentavaa 

ja mentoroivaa työtapaa ja johdettaville tarjotaan jatkuvaa palautetta heidän teke-

mästään työstä. (Bass ja Avolio 1990)  

Yhteishenki oli liikkeissä pääosin hyvästä mahtavaan. Päälliköt viestivät jatkuvasti ja 

avoimesti porukkansa kanssa. Ilmapiirin rakentaminen pitkäjänteisesti vaatii johtajalta 

ymmärrystä tunneviesteistä ja niiden arvioinnista sekä reagoimisesta niihin. Ilmapiirin 

tukeminen onkin kriittisessä asemassa, kun halutaan sitouttaa henkilöstöä. Tämä 

näkyi useassa eri kommentissa: 
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”Tietysti taustalla on saada hyvä tulos, mutta kaiken A ja O on henkilöstön hy-

vinvointi ja se, kuinka he viihtyvät ja kokevat itsensä tärkeäksi. Heillä on tärkeä 

rooli myymälän toiminnassa.”  

Kun kysyttiin henkilöstön motivoimisen keinoja, nousi esille palkitsemisen eri kirjo. 

Samanlaisia keinoja oli kaikilla päälliköillä ainakin myyntikilpailut, herkkujen hankki-

minen, ja perinteinen kiitoksen sanominen. Suurimpia palkintoja olivat talon myöntä-

mät vapaapäivät ja bonukset, mutta ylimääräisiä päälliköiden tarjoamia kiittämisen 

tapojakin oli käytössä:  

”Käyn joskus hakemassa skumppaa omasta pussista ja hätäpullat toisinaan 

kaupasta” 

Palkitseminen on taitolaji, jossa pätee sääntö kohtuus kaikessa, joten perspektiivin 

käyttäminen ja sosiaalisen vastuun tiedostaminen yhdessä transformationaalisen 

johtamisen henkilökohtaisella sitouttamisen tasolla on toimiva yhdistelmä. Näissä-

kään ulottuvuuksissa ei ollut suuria eroja eri päälliköiden kanssa, toisilla oli vaan 

enemmän välineitä ja mielikuvitusta palkitsemiseen ja motivoimiseen. Käyttämällä 

transformationaalista ja henkilökohtaista innostamista sitouttamiseen, kasvattaa se 

samalla myös pidempiaikaista suhdetta ryhmään ja ketjuun. Joillakin päälliköillä tätä 

oli enemmän, toisilla se korostui vähemmän. 

7.7 Päämuoto 7. Transaktionaalinen johtaminen 

Transaktionaalinen johtamismuoto, joka tunnetaan myös management- johtamistyyli-

nä tai asioiden kautta johtamisena, on toinen hyväksi havaittu perusjohtamistyyli. 

Transaktionaalinen johtaminen perustuu viralliseen määräysvaltaan ja esimiehen lail-

lisiin oikeuksiin johtaa työtä eli esimiehen direktio-oikeuteen (Fuller 1999).  Ensim-

mäinen toimintatapa on aktiivinen, yrityksen tavoitteiden toteutumista tukeva johta-

mistapa. Tässä tavassa on tärkeää ryhmän vahvistaminen tai palkitseminen ja se, 

että johtaja vaatii johdettaviltaan tarkoin määriteltyä toiminnan tasoa ohjeiden mu-

kaan. Chung ja Lo (2007) kuvaavat tätä tapaa johtaa jatkuvaksi neuvotteluprosessik-

si johtajan ja johdettavien välillä esimerkiksi aikatauluista, palkkioista ja toimintata-

voista. Neuvottelu tapahtuu myymälöissä käytännössä päällikön aktiivisen viestinnän 

kautta ja lähes jokainen päällikkö kantoi huonoa omatuntoa siitä, ettei ole omasta 

mielestään järjestänyt yhteisiä palavereja niin usein kuin olisi tahtonut. Usein syyt on 

ymmärrettäviä henkilöstön vuorotyön vuoksi, mutta osa päälliköistä oli kehittänyt 

omia viestivihkojaan ja ”lippulappuja” ja apulaismyymäläpäälliköt toimivat varaviesti-
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kapuloina. Henkilökohtainen kontakti joko kasvotusten tai puhelimen kautta olivat 

yleensä tärkeimpiä tapoja viestiä uudet asiat. Kuvaava oli eräs kommentti viestinnän 

käytännöstä: 

”Viestintä on se mun akilleen kantapää.” 

Taitoja päälliköillä kyllä oli, joten edellytykset hyvälle viestinnälle ovat olemassa. 

Viestinnällä on myös sitoutumista lisäävä vaikutus, kun henkilöt pystyvät puhumaan 

vapautuneesti ja avoimesti toisilleen. Toistaiseksi viestintä toimi näinkin, koska työyh-

teisö oli pieni, mutta sen kasvaessa lippusysteemit eivät enää välttämättä toimi. Sa-

moin, jos on aina tavoitettavissa, on tällöin kolikon kääntöpuolena se, että kuluttaako 

se liikaa esimiestä itseään? 

Käytännössä liikkeen johtaminen on myös asioiden hoitoa ja se nousikin päälliköiden 

transaktionaalisen johtamisen kysymysten kautta esille erittäin vahvana. Päälliköt 

näkivät itsensä aktiivisena asioiden hoitajana ja alaistensa ohjaajana sekä kykenivät 

hallitsemaan omaa ajankäyttöään ja toimimaan johdonmukaisesti ja organisoidusti. 

Eroja päälliköiden kyselylomakkeen vastauksissa ei juuri ollut, mutta päälliköiden 

käytännön tavoissa hoitaa asioita löytyi pieniä eroja, joista yksi lause: 

”Tykkään, kun puolet päivästä on asiakaspalvelussa ja puolet on takahuonees-

sa hoitamassa johtamistyötä, se on mukavaa.”  

Päälliköiden tapa toimia on ketjuohjattua, mutta tietyllä vapausasteella. Ketju kuiten-

kin vaatii jokaiselta perusraportoinnit myynneistä sekä brändin ylläpitämistä ja näiden 

asioiden eteenpäin vieminen on liikkeen johtajan tehtävä. Joillakin päälliköillä oli mai-

nittu enemmän henkilökohtaisiksi vahvuuksiksi transaktionaalisen asioiden johta-

misulottuvuuksia, kuten substanssiosaaminen ja tavarapelin hallinta, kuin muita joh-

tamisen osa-alueita. 

Toinen transaktionaalisen johtamisen tapa on passiivinen, korjausta vaatisissa tilan-

teissa suoritusta johtava tapa, josta erotetaan sekä passiivisesti että aktiivisesti puut-

tuva toimintamalli. (Chung ja Lo 2007, 84) Aktiivisessa johtamistavassa johtaja aset-

taa tavoitteita arvioidakseen henkilöstön onnistumista tehtävissään. Hän arvioi tavoit-

teiden asettamisen tekemisen laatua, henkilöstön toimia ja aktiivisuuden tason. Pääl-

liköiden tehtävien tasapuolinen jako ja asioiden organisointi viittaa transaktionaalisen 

johtamisen alueisiin, jotka ovat tämän päällikköryhmän yksi vahvuuksista. Hyvin ku-

vaava oli eräs kommentti päällikön omasta toiminnasta ja konseptiin turvautumisesta: 
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”Toisaalta taustalla on ketjun konsepti miten asioita pitää hoitaa ja sen mukaan 

toimitaan aika tiukkaan ja 90 %:sti toteutuu. Kyllä muuten puututaan toimintaan. 

Ei voi esimerkiksi päästää asiakkaita ohi.” 

Passiivisessa johtamistavassa johtaja delegoi tehtäviä alaisilleen, mutta ei seuraa 

tehtävien suorittamista aktiivisesti. Hän ottaa kantaa asioihin vasta kun jotakin on 

tapahtumassa tai on tapahtunut. Tiimi johtaa omaa työtään hyvin itsenäisesti. (Hartog 

et al. 1997) Suoranaista passiivisuutta ei päälliköillä ollut, enemmänkin he luottivat 

alaisiinsa: 

”Eipä niitä tarvitse paljon jakaa, kaikki tekee kaikkea ja jokainen tietää kyllä teh-

tävät, mitä pitää tehdä.” 

Sekä transformationaalinen että transaktionaalinen tapa johtaa ovat aktiivista johta-

mista ja ne pyrkivät aktiivisesti työssä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen ja estä-

miseen. (Avolio et al. 1997) Nämä johtamistavat asetetaan usein vastakkaisiksi toi-

mintatavoiksi hyvin passiiviselle johtamistyylille, jota nimitetään Laissez-faire tai An-

taa mennä -tyyliksi. Tunnusomaista Laissez-faire -tavalle on päätösten tekemisen ja 

vastuun ottamisen välttäminen sekä reagoimattomuus ja ennakoimattomuus (Hartog 

et al. 1997). Tätä johtamistyyliä ei haastatteluissa eikä kyselylomakkeissa havaittu 

lainkaan kenelläkään päälliköllä, mikä on erittäin ymmärrettävää. Henkilöt valikoituvat 

ketjussa esimiestehtäviin aktiivisen otteen kautta ja tällainen Laissez-faire -tapa ei 

käytännössä myymälätyön johtamisessa ole mahdollista ainakaan kovin pitkään. 

7.8 Tulosten saavuttaminen – retrospektiivisen tekniikan ideat 

Retrospektiivisen ajattelun kautta ajatteleminen tuotti päälliköissä erittäin innostunut-

ta vastaanottoa ja kielenkannat aukesivat. Ideoita pulppusi runsaasti, mutta niiden 

takana olevien todellisten tunnetaitojen tulkinta on vaikeaa, sillä kysymyksessä on 

kuviteltu tilanne omasta ihanne -johtajaminästä, eivätkä oikeat taidot välttämättä 

pääse esille. Mutta tämän ajattelun kautta saatiin perspektiiviä nykyisen toiminnan ja 

tulevaisuuden ihannetilanteen välillä, jota voi käyttää sellaisenaan päällikön johtaja-

taitojen kehittämisessä. Listaus asioista oli erittäin mielenkiintoinen ja ne raportoi-

daan liitteessä 7. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, etsiä ja ymmärtää tunteisiin liittyvän tun-

neälymallin sekä tunneälymalliin kiinteästi liittyvän transformationaalisen johta-

misosaamisen ilmenemistä päälliköiden käytännön esimiestyössä kosmetiikkamyyji-

en johtamisessa. Aihetta tarkasteltiin myymäläpäällikön oman johtamisen arvioinnin 

näkökulmasta. Tutkimuksessa esiteltiin haastattelujen ja kyselylomakkeen avulla ke-

rättyä empiiristä aineistoa, joista nostettiin esille tutkimuksen kannalta keskeisiä seik-

koja.  

Tutkimuksessa selvitettiin tiedostivatko nämä myymäläpäälliköt itse tunneälytaitojen-

sa roolin ja merkityksen johtaessaan myyjiään liikkeessään. Etsittiin myös vastausta 

kysymykseen tiedostivatko päälliköt mahdollisesti käyttävänsä tunneälytaitoja omas-

sa tavassaan johtaa ja tunnistivatko päälliköt millaisia transformationaalisia ja trans-

aktionaalisia johtamismuotoja he mahdollisesti käyttivät tavassaan johtaa. Lisäksi 

tutkittiin miten nämä havaitut taidot ilmenivät heidän esimiestyössään.  

Tässä luvussa käydään läpi haastattelu- ja kyselytuloksista tehtyjä keskeisiä havain-

toja sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa myös esitellään tutkimuksen joh-

topäätökset. Haastattelujen ja kyselyn perusteella tehtävät huomiot perustuvat yksit-

täisten myymäläpäällikköasemassa olevien henkilöiden näkemyksiin johtamisestaan 

sekä tutkijan omaan tulkintaan. Tuloksista ei voi suoranaisesti tehdä kosmetiikkatoi-

mialaa tai päällikön toimenkuvaa koskevia yleistyksiä vaan tulkinnat ja päätelmät 

ovat case-organisaation tilanteeseen liittyviä pohdintoja.  

8.1 Yhteenveto haastattelu- ja kyselytuloksista 

Haastatteluvastauksista ja kyselylomakkeen vastauksista pystyi selvästi havaitse-

maan, että päälliköillä olivat hyvin kehittyneet tunneälytaidot intrapersonaallisella 

alueella ja että he pystyivät kehittämään tunneälytaitojaan tietoisesti. He myös ilmai-

sivat kyselylomakkeessa intrapersoonallisten tunneälyn alueiden olevan erittäin tär-

keitä omassa johtamisessaan. Vieläkin vahvemmat tunneälytaidot olivat interpersoo-

nalliset taidot, joita myymäläpäälliköt käyttivät lähes sisäsyntyisesti eri johtamistilan-

teissa ja he myös arvostivat johtamisessaan nämä taidot erittäin tärkeiksi osata. 

Tunneälytaidoista sopeutumiskyky vaihteli hieman päälliköiden kesken, ollen kuiten-

kin kaikilla vähintään hyvällä tasolla. Kaikki näkivät tämänkin taidon tärkeänä johta-
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misessaan. Paineensietokyvyssä oli päälliköiden kesken hieman vaihtelevuutta ja 

heillä oli jokaisella erilaisia selviytymiskeinoja paineisissa johtamistilanteissa, muun 

muassa päälliköiden itseluottamus auttoi monessa tilanteessa selviytymään. Yleinen 

tyytyväisyys tunneälyn viimeisenä osa-alueena oli suhteellisen tasainen päälliköiden 

kesken: optimismi ja kyky toimia tilanteiden selvittämiseksi nousivat vahvaksi päälli-

köiden tunneälyssä. Myös tämä alue koettiin tärkeäksi johtamisen alueeksi. 

Transformationaalisia johtamismuotoja löytyi usean päällikön johtamiskäyttäytymi-

sestä kyselylomakkeen vastausten kautta, mutta hieman vähemmän kommentteja oli 

löydettävissä haastatteluiden kautta. Nämä alueet koettiin kyselylomakkeessa lähes 

poikkeuksetta erittäin tärkeäksi omassa johtamisessa. Muutamista haastattelukom-

menteista löytyi kolmenlaisia transformationaalisia johtamismuotoja eli karismaattista 

ja henkilöiden älyllisen aktivoimisen johtamismuotoa, lisäksi useat päälliköt käyttivät 

henkilökohtaisen sitouttamisen johtamismallia johtamisessaan.  

Transaktionaalisen johtamisen aktiivinen, yrityksen tavoitteiden toteutumista tukeva 

muoto nousi päälliköiden haastatteluissa esille viestintätaitojen taitojen olemassa-

olemisena mutta käytännössä viestinnän vaikeutena. Käytännön asioiden johtaminen 

oli kaikilla päälliköillä vahvasti hallussa, joillakin se korostui hieman enemmän. Kaikki 

kokivat asian tärkeyden johtamiselleen korkeaksi. Toinen muoto eli passiivinen, kor-

jausta vaativiin tilanteisiin suoritusta johtava tapa samoin kuin Laissez-faire –

johtamistyyli jäi päälliköiden johtamisessa taka-alalle ja niitä ei juuri havaittu johtami-

sen käytännöissä. Erot transformationaalisen ja transaktionaalisen johtamismuodon 

välillä olivat pieniä päälliköiden kesken ja kukaan ei käyttänyt ainoastaan toista ääri-

laitaa vaan he käyttivät taitoja hyvin tilannesidonnaisesti ja suosivat toista tapaa hie-

man enemmän kuin toista. 

8.2 Johtopäätökset  

Tutkimuksen tutkimuskysymykseen siitä tiedostivatko myymäläpäälliköt itse tunneäly-

taitojensa roolin ja merkityksen johtaessaan myyjiään liikkeessään voidaan vastata 

myöntävästi. Päälliköt myös tiedostivat hyvin mitä tunneälytaitoja he käyttivät tavas-

saan johtaa ja tunnistivat millaisia transformationaalisia ja transaktionaalisia johta-

mismuotoja he käyttivät johtamisessaan. Tutkimuksessa on kuvattu tarkasti myös 

niitä asioita miten havaitut taidot ilmenivät heidän esimistyössään.  
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Tutkitusta aineistosta nousi esille useita yhteneväisyyksiä aikaisempiin tutkimuksiin ja 

teorioihin. Esimerkiksi myymäläpäälliköiden kuvaukset myymälän hyvästä ja rakenta-

vasta ilmapiiristä tukevat Golemanin et al. (2002) ja Kelnerin et al. (1996) johtopää-

töksiä johtajien korkean tunneälyn positiivisesta yhteydestä asiakaspalvelu- ja myyn-

tiorganisaation ilmapiirin kehittymiseen. Samoin päälliköiden hyvä itsetuntemus, mer-

kityksellisyyden tunto, realismi ja sopeutumiskyky auttoivat heitä stressin hallinnassa 

ja työhyvinvoinnissa, jotka myös Lämsä et al. (2005), Saarinen (2007) ja Church 

(1997) olivat nostaneet esille korkean tunneälyn omaavien johtajien selviytymiskei-

noiksi. Kun päälliköt osasivat ottaa vastaan ja antaa vaihtelevasti rakentavaa kritiikkiä 

ja luoda kestäviä ihmissuhdeverkostoja, viittasi se myös Lämsän et al. (2005) mainit-

semaan toimivaan tunneälyyn. Humphrey (2000) ja Wong et al. (2002) väittivät, että 

joillekin ammattialueelle ja toimialoille korkea tunneäly on tärkeämpi kuin toisille ja se 

voidaan vahvistaa tässä tutkimuksessa usean eri päällikön kommenttien kautta. 

Päälliköt tarvitsevat erittäin vahvoja vuorovaikutustaitoja, kontakteja ja ongelmanrat-

kaisutaitoja pärjätäkseen kilpailussa asiakkaista ja toimialan ympäristö luo paineita 

jatkuvalle tunneälytaitojen kehittämiselle. 

Transformationaalisten johtamisosaamisten ilmentyminen päälliköiden johtamiskäyt-

täytymisessä näkyi myös useassa kommentissa. Esimerkiksi päälliköiden tapa johtaa 

ja sitouttaa alaisiaan yhteisten tavoitteiden ja arvojen sekä oman esimerkin kautta 

tukee Bassin (1997) johtopäätöstä, missä organisaation tehokkuuteen vaikuttaa eni-

ten juuri transformationaalinen johtaminen. Päälliköt käyttivät myös useita eri Bennis 

et al. (1985) luomia johtamisen strategioita, jolla he loivat luottamusta ja yhteishen-

keä. Näitä oli muun muassa oma positiivisuus ja jatkuva vuorovaikutus sekä palaut-

teen antaminen. Hyvin keskeistä päälliköiden johtamisessa oli myös toimia alaisten 

kasvamisen mahdollistajana ja valmentajana sekä uskomalla heihin. Tämä oli Burn-

sin (1978) ydinajatuksia transformationaalisen johtamisen mallissa. Tässä tutkimuk-

sessa vahvistettiin Duckett et al. (2003) tutkimuksen johtopäätöksiä myös siitä, että 

myymäläpäälliköiden ideaalisessa johtamisessa pitäisi olla mukana myös transaktio-

naalisia johtamisen alueita. Päälliköt kokivat tärkeiksi, että esimerkiksi työhön sitou-

tuminen, juoksevien asioiden hoito ja töiden tasapuolinen jako ovat myymäläpäälli-

kön menestykselliseen johtamiseen kuuluvia asioita. 

Tästä tutkimuksesta voidaan havaita myös yhteneväisyyksiä tunneälyn ja transforma-

tionaalisen johtamisen välisestä vuoropuhelusta. Päälliköt loivat alaisiinsa optimismin 
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tunteita ja ottivat heidän tunteensa huomioon erittäin hyvin eri johtamistilanteissa hy-

vin usein aivan tiedostetusti. Nämä toimintatavat olivat myös McColl-Kennedy et al. 

(2002) tutkimuksen keskiössä, kun he pohtivat alaisten suorituskykyyn liittyviä tekijöi-

tä. Myös Hur et al. (2011) tutkimuksen johtopäätökset olivat yhteneväisiä tämän tut-

kimuksen havaintoihin, joissa päälliköt loivat alaisille tunteen heidän huomioon otta-

misesta. Selkeästi päälliköt ovat myös ymmärtäneet asiakastyytyväisyyden paranta-

misen keinoja, kun he parantavat ensin myymälän palveluilmastoa. Nämä johtopää-

tökset on löydetty useista tutkimuksista (Hur et al. 2011; Schneider et al. 1998; Hui et 

al. 2007). Kosmetiikkatoimialan luonteeseen kuuluu lähes koko ajan paineen alla 

työskentely ja silloin päälliköiden suhteellisen pysyvät elementit kuten arvot, ihmiskä-

sitys, itsetunto ja tunne-elämän tasapainoisuus ovat auttamassa johtamista. Tässä 

tutkimuksessa päälliköt johtivat suurimmaksi osaksi omalla persoonallaan ja perus-

luonteellaan, joka vihjaa siihen suuntaan, mitä Nissinen (2000) on kiteyttänytkin nä-

kemyksekseen onnistuvasta johtajasta. 

Jos myymäläpäälliköiden johtamisesta tekisi keskimääräisen johtamisprofiilin, olisi se 

kutakuinkin seuraavanlainen: Tunneälytaidoltaan päälliköt käyttävät johtamisessaan 

itsetuntemusta, itsenäisyyttä ja sosiaalista vastuuta sekä hyödyntävät omia vahvuuk-

siaan, tiedostavat rajansa ja ovat realisteja. Lisäksi myymäläpäälliköt ovat itseensä 

luottavia, vakuuttavia sekä empatiakykyisiä ja he tiedostavat hyvin vahvasti oman 

käyttäytymisen vaikutuksen asiakkaan ja alaisten käsityksiin liikkeestä ja päälliköstä 

itsestään. Myös ihmissuhdetaidot, helppo lähestyttävyys ja tietty joustavuus ja herk-

kyys ovat johtamisessa mukana. Transformationaalista johtamisen innostavaa ja mo-

tivoivaa ja henkilökohtaisesti sitouttavaa tapaa johtamisessa on mukana hiukkanen ja 

transaktionaalista, asioiden johtamista tyyppistä tapaa hieman enemmän. Kaiken 

taustalla on johtamisen käytännön moniosaaminen ja sitä kautta käytettävä tunnere-

pertuaari on moniulotteista ja rikasta. Mielenkiintoista oli, että kun tutkimuksessa ky-

syttiin retrospektiivisen kysymyksen kautta kuviteltua tilannetta, oli sen vaikutus yllät-

tävän suuri. Aivan kuin päälliköt olisivat kuvitelleet tunneälykkään ja idealistisen joh-

tajan, joka vain odottaa puhkeamistaan omassa, todellisessa minässä.  

Tästä tutkimuksesta ja tunneälyn ja transformationaalisen johtamisteorian tutkimuk-

sista voidaan vetää johtopäätökset, että varsinkin palveluyritysten liiketoiminnan kas-

vupotentiaali, ilmapiirin luominen ja motivoivalla tavalla innostaminen lepää korkean 
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tunneälyn ja transformationaalisen johtamistyylin omaavien esimiesten ja johtajien 

harteilla.  

9. JATKOTUTKIMUSTARPEET 

Tutkimuksessa on yritetty tulkita käsiteltyjen teorioiden ja analysoidun aineiston pe-

rusteella tunneälyn ja transformationaalisen johtamisen ilmiöitä myymäläpäällikön 

itsearvioina ja tarkoitus oli löytää yhteneväistä ja syvällisempää ymmärrystä (her-

meneuttista kehää) tutkimusalueen vaikutuksista päällikön johtamiseen. Jatkotutki-

musaiheena alue on kiehtova ja sitä tutkimalla esimerkiksi Pro gradu työssä tarkem-

min empiirisesti voisi tuoda syvempää tietoa tutkittujen teemojen yhteyksistä. Esi-

merkiksi tutkimalla jo mukana olleiden myymäläpäälliköiden alaisten ja/tai oman esi-

miehen arviota esimiehen tunneälytaidoista ja vertaamalla saatuja näkemyksiä it-

searvioon, saataisiin useasta näkökulmasta lisävahvistuksia ja luotettavampaa tietoa 

tunneälyn ja transformationaalisen johtamisen vaikutuksista palveluorganisaation 

käytännön johtamiseen. Koska tunneälyn ja transformationaalisen alueen tutkimuksia 

on tehty vuosien varrella enimmäkseen ylimmän johdon ollessa tutkimuksen kohtee-

na (Spencer, McClelland ja Kelner 1997; Hunter, Schmidt ja Judiesch 1990; McClel-

land 1999), olisiko nyt jo aika tutkia tarkemmin ensimmäisen tason esimiesten johta-

juutta, jossa käytännössä tulos tehdään? 
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LIITTEET 

Liite 1: Bar-Onin (1996) tunneälymalli 

Tunneälymallin viisi päätekijää: 

• Intrapersoonallinen 

• Interpersoonallinen 

• Sopeutuminen 

• Paineensieto 

• Yleinen hyvinvointi 

Saman mallin tunneälyn 15 osatekijää kuvaavat asenteita, ajattelu-, toiminta- ja rea-

gointitapoja: 

• Itsetuntemus, omien tunteiden tiedostaminen, itsenäisyys, itsensä toteuttami-

nen 

• Empatia, sosiaalinen vastuu, vuorovaikutus 

• Todellisuuden taju, ongelmanratkaisu, joustavuus 

• Stressinsieto, impulssien hallinta 

• Onnellisuus, optimismi  

Lopuksi mallissa tunneälyn osatekijät jakaantuvat keskinäisten riippuvuuksien suh-

teen  

• ydintekijöihin (core factors): tietoisuus omista tunteista, vakuuttavuus, empaat-

tisuus, todellisuuden taju, impulssien hallinta 

• seuraamus- tai tulostekijöihin (resultants): itsensä toteuttaminen, vuorovaiku-

tus / ihmissuhteet, ongelmanratkaisu, onnellisuus 

• näitä yhdistäviin välittäviin tekijöihin (supporting factors): itsenäisyys, itsetun-

temus, sosiaalinen vastuu, joustavuus, stressinsieto, optimismi 

 

 

 

 



 

Liite 2: Tunneälytaitojen keskinäisiä riippuvuussuhteita (Bar-On, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 3: Golemanin tunnetaidot (1999) 

• Henkilökohtaiset taidot 
o Itsetuntemus 

 itsearviointi 
 itseluottamus 

o Itsehallinta 
 itsekuri 
 luotettavuus 
 tunnollisuus 
 innovatiivisuus 
 joustavuus 

o Motivoituminen 
 kunnianhimo 
 sitoutuminen  
 aloitekyky  
 optimismi 

• Sosiaaliset taidot 
o Empatia  

 muiden ymmärtäminen  
 muiden kehittäminen  
 palvelualttius  
 moninaisuuden hyväksikäyttö  
 yhteisötuntuma 

o Sosiaaliset kyvyt  
 vaikuttaminen  
 viestintä  
 ristiriitojen hallinta  
 johtajuus  
 muutosvalmius  
 suhteiden solmiminen  
 yhteistyö  
 tiimityötaidot 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 4: Transformationaalisen johtamisen malli (Northouse 2001; Sydänmaanlakka 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 5: Esikyselylomake 

Taustatiedot 

Nainen / Mies                Ikä _____ 

Kuinka kauan olet ollut työsuhteessa xxx? ___ vuotta. Niistä esimiestehtävissä ___ vuotta. 

Oletko ollut työsuhteessa muualla xxx? ___ vuotta. Niistä esimiestehtävissä ___ vuotta. 

Urasi aikaisemmat työpaikat ja tehtävät lyhyesti? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Montako vuotta sinulla on esimieskokemusta yhteensä urallasi?  _______  vuotta. 

Koulutustaustasi? 

__________________________________________________________________________________ 

Nimeä tärkeimmät esimiestyötä tukevat suorittamasi kurssit. Kuinka hyödylliseksi ne koit? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OHJEET KYSELYN TÄYTTÄMISEKSI 

Kysely koostuu väittämistä, joiden avulla voit kuvailla itseäsi/tilannetta merkitsemällä, missä määrin 

kukin väittämä vastaa tunteitasi, ajattelutapaasi tai käyttäytymistäsi yleensä ja useimmissa tilanteis-

sa. Vastaa väittämiin mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti. Vastauksesi käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. 

Väittämiin vastataan kahdella eri asteikolla, joissa molemmissa on vaihtoehdot 1-5.  

Väittämän ensimmäisessä sarakkeessa on kysymys: ”Nykytila: Kuinka totta asia kohdallasi on?”  

Ympyröi vastausvaihtoehdosta se, joka kuvaa sinua/tilannetta parhaiten. 

Lisäksi samassa väittämässä on kysymys: ”Kuinka tärkeänä pidät asiaa työssäsi?” Ympyröi vastaus-

vaihtoehdosta se, joka mielestäsi kuvaa asian tärkeyttä sinulle parhaiten. 

 



 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

 
1 = Hyvin harvoin tai ei totta  
2 = Harvoin totta  
3 = Joskus totta  
4 = Usein totta  
5 = Aina totta tai totta  

Kuinka tärkeänä pidät 
asiaa työssäsi? 

 
1 = Ei merkitystä 
2 = Vähän tärkeä    
3 = Melko tärkeä   
4 = Tärkeä 
5 = Erittäin tärkeä   

 
 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Olen varma itsestäni useimmissa tilanteissa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Työskennellessäni muiden ihmisten kanssa uskallan luottaa yleensä 
enemmän omiin ideoihin kuin muiden. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kykenen kunnioittamaan muita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pystyn muuttamaan vanhoja tapojani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Painotan johtamisessani yrityksemme yhteisiä arvoja ja aatteita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tuen alaisiani heidän tehtävissään ja ponnistuksissaan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan johtaa strategiasta selkeitä tavoitteita omalle yksikölle. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan antaa kriittistä palautetta rakentavalla tavalla. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Delegoin tehtäviä tarkoituksenmukaisesti. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan hyödyntää henkilökohtaisia vahvuuksiani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pyrin itse aktiivisesti tarkastelemaan omaa toimintaani myös asiak-
kaan näkökulmasta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan palkita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ottaen huomioon sekä hyvät että huonot puoleni olen tyytyväinen 
itseeni. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo tehdä päätöksiä omin päin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo saada ystäviä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Yrittäessäni ratkaista ongelmaa tutkin kaikki mahdollisuudet, ennen 
kuin valitsen niistä parhaan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen kärsivällinen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Puhun tehtäviin liittyvistä asioista innostuneesti ja positiivisesti. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 



 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Palkitsen hyvät suoritukset ja toiminnan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen hyvä tunnistamaan muiden mielialoja ja tunnetiloja. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kuuntelen ja olen aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Jaan vastuuta alaisilleni oikeudenmukaisesti.  1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Uskallan myöntää omat virheeni ja heikkouteni. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tunnistan oman käyttäytymiseni vaikuttavan siihen, minkälainen 
käsitys alaisilleni ja asiakkaille muodostuu yrityksestämme. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Hyödynnän työssäni eri ihmisten erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä.  1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo ilmaista tunteitani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tiedän, missä olen hyvä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Seurassani on hauska olla. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kun minulla on ongelma, minun on helppo valita paras ratkaisu. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Uskon pystyväni hallitsemaan hankalia tilanteita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Luotan alaisiini ja uskon heidän tekevän parhaamme tehtävissämme. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Reagoin laiminlyönteihin, mikäli siitä aiheutuu todellista haittaa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Sopeutan toimintatyyliäni erilaisten ihmisten mukaan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Esitän sanottavani selkeästi siten, että tulen ymmärretyksi. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen hyvin selvillä asiakkaiden odotuksista ja huomioin ne toimin-
nassani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan ottaa vastaan muiden antamaa kriittistä palautetta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Saan aikaan haluttuja tuloksia. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kannustan uusien ideoiden esille tuomiseen.  1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen tietoinen omista tunteistani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Yritän jatkaa ja kehittää niitä asioita joista nautin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minulla on hyvät suhteet muihin ihmisiin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 



 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Tilanteita käsitellessäni yritän keksiä mahdollisimman monta lähes-
tymistapaa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Satunnaisista vastoinkäymisistä huolimatta odotan asioiden yleensä 
kääntyvän parhain päin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kiinnitän alaisteni huomion tärkeinä pitämiini asioihin tehtävien 
annossa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Puutun esiintyviin ongelmiin, jos ongelmat ovat jatkuvia. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Hallitsen aina tunteeni ristiriitaisissa tilanteissa tai paineen alla. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Perustelen aina tehdyt valinnat ja tuon esille niiden hyödyt. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ohjaan alaisteni/yksikköni toimintaa asiakaslähtöisesti. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pidän huolta omasta jaksamisestani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan hyödyntää omaa persoonaa johtamisessani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Suhtaudun rakentavasti epäonnistumisiin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen tietoinen siitä, mitä minulle tapahtuu silloinkin, kun olen pois 
tolaltani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minulla on selkeä käsitys siitä, mitä haluan elämässäni tehdä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Yritän nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat, ilman kuvitelmia ja unelmia 
niistä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osaan pysyä rauhallisena vaikeissa tilanteissa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ennen kuin aloitan uuden tehtävän uskon yleensä onnistuvani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Uskallan kyseenalaistaa asioita ja toimintatapoja. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Otan kantaa tapahtumiin ja toimintaan vain, mikäli katson asioiden 
sitä vaativan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minulta löytyy riittävästi aikaa alaisilleni aina tarvittaessa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Vien asiat johdonmukaisesti loppuun ulkoisista paineista huolimatta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Saan ihmiset osallistumaan muutoksiin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minulla on riittävä ammatillinen osaaminen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Toimin hyvänä esimerkkinä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Rakennan avointa ja kannustavaa ilmapiiriä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 



 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Kun olen eri mieltä jonkun kanssa, pystyn sanomaan sen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen hyvä ymmärtämään muiden ihmisten tunteita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ihmiset  ymmärtävät ajattelutapaani. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo kohdata epämukavia asioita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo hymyillä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Haen asioihin uusia, erilaisia katsantokantoja ja tapoja toimia. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Sitoudun yhteisiin päätöksiin, vaikka ne eivät olisikaan mieleni mu-
kaisia. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Varmistan, että jokainen tietää oman työnsä merkityksen kokonai-
suuden kannalta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen valmis muuttamaan ajatteluani, jos tilanne sitä vaatii. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Annan muutostilanteissa riittävästi aikaa keskusteluille. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Oma ajankäyttöni on tehokasta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen reilu ja oikeudenmukainen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on suhteellisen helppo kertoa muille mitä ajattelen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pystyn tunnistamaan muiden ihmisten tunteet. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo pitää asiat oikeassa mittakaavassa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Uskon kykyyni käsitellä useimpia mieltäni järkyttäviä ongelmia. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen tyytyväinen elämääni. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kiinnitän alaisiini henkilökohtaisesti huomiota. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Otan vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pidän huolta, että alaisteni työmäärä ei ole liian kuormittava. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pysyn tekemieni päätösten takana. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pystyn tekemään epämiellyttäviä päätöksiä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Olen toiminnassani johdonmukainen ja organisoitunut. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 



 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Minuun voi luottaa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Muiden mielestä olen riittävän vakuuttava. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Vältän muiden ihmisten tunteiden Ioukkaamista. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo muuttaa mielipidettäni asioista. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pystyn hallitsemaan suuttumukseni. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Nautin viikonlopuista ja lomista. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tuen alaisteni vahvuuksia ja osaamista antamalla heille sopivia teh-
täviä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Toimintani perustuu alaisteni kunnioitukseen ja arvostukseen. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Käytän joustavasti erilaisia keinoja motivoidakseni muita. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pidän huolta, että organisaatiolla on tarvittava informaatio. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Rohkaisen aktiivisesti alaisiani tarttumaan haasteisiin.  1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minua on helppo lähestyä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Saan alaiseni yrittämään parastaan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Pidän eniten työstä, jossa saan itsenäisesti päättää, mitä minun tulee 
tehdä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Autan mielelläni muita ihmisiä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Minun on helppo sopeutua uusiin olosuhteisiin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Osoitan itseluottamusta ja voimaa tehtävässäni. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Opetan ja valmennan alaisiani tehtävissä. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tartun ongelmiin heti ja puutun arvojen vastaiseen tai muutoin epä-
asialliseen toimintaan. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Annan positiivista palautetta aina kun siihen on aihetta. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ohjaan ja johdan alaisteni/yksikköni toimintaa riittävästi. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Tuen alaisteni ammatillista kasvua ja osaamisen kehittymistä.  1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Keskusteluissa osoitan kiinnostusta keskustelukumppaniini. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 



 

Kysymys 

Nykytila: Kuinka totta 
asia kohdallasi on? 

    
     1             2           3           4           5 
Hyvin    Harvoin  Joskus  Usein   Aina 
harvoin   totta      totta    totta  totta                     
tai                                                    tai  
ei totta                                          totta 

Kuinka tärkeänä pidät asi-
aa työssäsi? 

 
       1           2           3           4          5 
Ei mer-  Vähän  Melko  Tärkeä  Erittäin 
kitystä   tärkeä  tärkeä                 tärkeä 

Antamani palaute auttaa tekemään työn paremmin. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Kun alan puhua, minun on vaikea lopettaa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

Ihmiset pyytävät minua hiljentämään ääntäni keskusteluissa. 1        2        3        4        5 1        2        3        4        5 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 6: Haastattelurunko   

1. Kuvaile omin sanoin miten kosmetiikkatoimiala /kauneuden markkinat toimii ja mi-

ten se eroaa jostakin muusta toimialasta. 

2. Mitkä ovat toimialan suurimmat haasteet ja miten niitä voi kehittää / miten niihin voi 

vastata? 

3. Miten xxx liikkeen johtaminen käytännössä toimii? Millaista on esimiestyö käytän-

nössä tällaisessa yrityksessä? 

4. Mitkä ovat xxx liikkeen johtamisen erikoispiirteet? 

5. Tykkäätkö työstäsi? Miksi ja mistä sen tiedät? Kun lähdet töistä, onko helppo laka-

ta ajattelemasta työasioita. 

6. Kuvaile millaista esimiesvalmennusta olet saanut ja mitä teemoja niissä käsitel-

lään? 

7. Onko valta ja vastuu tasapainossa työssäsi? Kuinka paljon voit itse vaikuttaa toi-

mintaan? 

8. Mitä näet itse kaikkein tärkeimmäksi liikkeen johtamisessa? 

9. Mitkä ovat mielestäsi selkeimmät vahvuutesi ja kehittämiskohteesi esimiehenä? 

Pystytkö hyödyntämään osaamistasi tarpeeksi nykyisessä tehtävässä? 

10. Millainen yhteishenki ja ilmapiiri teillä on? 

11. Millaisia säännöllisiä palaveri- ja viestintäkäytäntöjä teillä tässä liikkeessä on? 

12. Millä tavalla jaat tehtäviä?  

13. Miten saat henkilöstön toimimaan asiakaskeskeisemmin ja tavoitteiden suuntai-

sesti? 

14. Miten saat yhteisen näkemyksen ja sitoutumisen aikaan? 

15. Miten motivoit alaisiasi? 

16. Miten palkitset? 

17. Mitkä ovat hyväksi havaitsemasi tavat saada alaisesi oppimaan? 

18. Kuvittele, että olet johtanut oman yksikkösi tuplasti parempiin tuloksiin kuin muut 

yksiköt viimeisen kahden vuoden aikana. Miten sait sen aikaan? 

19. Jos saisit jotain muuttaa työssäsi/kokonaisuudessa, niin mitä muuttaisit? 

20. Mitä muuta haluaisit kertoa omasta johtamisestasi, mitä en tässä kysynyt? 

 

 



 

Liite 7: Retrospektiivisen tekniikan ideat 

Alue Idea 

Markkinointi ja 

mainonta 

• On kuunneltu markkinoita ja sillä on ollut vaikutusta 
• Jono on ollut ulos asti ja on tehty myyräntyötä 
• Asiakkaat ovat löytäneet liikkeen 
• Markkinointi ja tuotteistukset tulivat ketjusta 
• On toimittu yhteistyössä, olen saanut tukea ketjusta 
• Mainontaa on tehty enemmän ja saatu hyviä tarjouksia omalle liikkeelle 
• On tehty tarvittaessa omia kampanjoita joilla myytiin esim. vanhoja tuot-

teita ulos. 
• Markkinoitiin aktiivisesti eri palveluita esim. huulipunapäiviä ja teema-

päiviä 
• Olin tehnyt partnerityötä aktiivisesti 
• Jaettiin lipukkeita 

Henkilökunta 
• On palveltu hyvin ja hyvä sana on kiirinyt muillekin 
• Meillä on ollut palveluosaava henkilökunta 
• Henkilöstömäärä on ollut kunnossa 
• On ollut riittävästi porukkaa töissä 

Tuotteistus ja 

valikoima 

• Valitsin itse enemmän myyntituotteita 
• Valikoima oli tarkennettu tähän yksikköön sopivaksi 
• Tietyt tuotteet otin pois, oli huonot kateneliöt 
• Tuotteet ovat tulleet meille nopeammalla syklillä, enää ei ole tapahtunut 

sitä, että on ollut kampanja, mutta ei tuotteita 
• Myymälä on ollut vimpan päälle siisti 
• Esillepanot ovat olleet houkuttelevia 

Palvelu ja pal-

veluilmasto 

• On luotu hyvä henki 
• Henkilöstö voi hyvin 
• Laitoin etuovelle henkilön tervehtimään 
• On tsempattu asiakaspalvelussa, lisämyyntiä on ollut jokaisella 
• On panostettu asiakaspalveluun ja tuotteiden tuntemiseen 

Käytännön 

johtaminen 

• Itselle olin ottanut sellaista aikaa, joka buustasi myyntiä ja se oli jatku-
vaa ja johdonmukaista 

• Otin vielä enemmän johtamiskontaktia henkilökuntaan 
• Oma-aloitteellisuutta on saatu porukalta johtamisen kautta 
• Delegoin joitain tehtäviä kakkoselle 
• Sain valtaa ihmisten palkitsemisesta ja palkoista 
• Olen karsinut epäolennaisia asioita 

Liiketoiminnan 

seuranta 

• On pidetty kokonaisvaltaisesti huolta pienistä menoista ja suurista tu-
loista 

• Olen seurannut tarkasti toimintaa 
• On tehty tarkkaa työtä 
• Varastonhallinta on ollut esimerkillistä, järjestelmällistä ja on ostettu mi-

nimaalisesti 
• On kierrätetty tuotteita säännöllisesti ja seurattu raportteja 
• On osattu katsoa toimintaa joka kantilta 
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