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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yksi organisaatioiden perusedellytyksistä on luoda toimiva strategia 

toiminnan perustaksi ja pystyä toteuttamaan se käytännössä. Valitun 

strategian onnistunut muuntaminen käytännön toimiksi eli strategian 

jalkauttaminen vaikuttaa merkittävästi organisaatioiden 

menestymisedellytyksiin ja toimintakykyyn. Jo strategioita muotoiltaessa 

tulisi ottaa huomioon niiden käytännön jalkauttamismahdollisuudet eli 

minkälaisilla toimenpiteillä strategia saadaan käytännössä toteutettua. 

Kuten Hambrick & Canella (1989, 278) toteavat, ”Mahtava strategia on 

mahtava vain, jos sen voi todellisuudessa toteuttaa.” 

 

Sekä tutkijat että käytännön toimijat ovat havainneet, että valitun 

strategian muuttaminen käytännön toimiksi on haastavaa. On esitetty, että 

70 % yritysten strategioiden toteuttamisyrityksistä epäonnistuu (Streling, 

2003, 27). Varovaisimpienkin arvioiden mukaan 40 % strategian 

odotetuista hyödyistä ei koskaan toteudu (Kazmi, 2008, 1565). Tämä 

tarkoittaa, että organisaatiot investoivat turhaan paljon pääomaa 

strategioiden kehittämiseen, koska strategian odotetut hyödyt jäävät 

helposti saavuttamatta. Strategian heikko toteutuminen voi myös 

pahimmassa tapauksessa johtaa toiminnan lakkaamiseen tai aiheuttaa 

vakavia kriisejä toiminnan jatkuvuuteen. Lisäksi tämä vaikuttaa myös koko 

strategiasuunnittelun prosessiin tulevaisuudessa, koska toteutumaton 

strategia vaikeuttaa uusien menestyvien strategioiden kehittämistä.  

 

Strategian jalkauttamisen ongelmat näkyvät myös siinä, että jopa 95 % 

työntekijöistä ei ymmärrä tai tiedä yrityksen strategiaa (Kaplan & Norton, 
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2005). Suomalaisessa työelämässä on tunnistettu sama ongelma. Vuoden 

2013 alussa tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi, että 53 % työntekijöistä ei 

näe yhteyttä yrityksen strategian ja käytännön toiminnan välillä. Yhteyden 

puuttuminen johtaa muun muassa työntekijöiden motivaation puutteeseen 

ja sitä kautta heikkoon työsuoritukseen. (YLE. Uutiset) Heikko ja 

strategisesta linjasta poikkeava työsuoritus aiheuttaa merkittäviä ongelmia 

organisaation suorituskykyyn. On huomattu, että ongelma ei niinkään ole 

ettei ymmärrettäisi mitä strategian jalkauttamiseksi tulisi tehdä, vaan ettei 

tiedetä kuinka toteuttaa toimet käytännössä (Kazmi, 2008). 

 

Viestintä on mainittu usein strategian jalkauttamisen ensimmäiseksi 

kriittiseksi tehtäväksi (esim. Cater & Pucko, 2010, 211; Freedman 2003). 

Viestinnän tavoitteena on levittää johdon muotoilema strategia koko 

organisaatioon ja saada siten käytännön suoritus vastaamaan tavoiteltua 

suoritusta. Käytännön suorituksesta ovat vastuussa yrityksen työntekijät, 

joten viestinnän avulla tulisi pystyä ohjaamaan työntekijöitä oikeaan 

suuntaan. Työntekijöiden tukeminen viestinnän keinoin tarjoaa 

”näkymättömän käden”, joka ohjaa työntekijöiden itsenäisesti suorittamia 

työtehtäviä kohti organisaation tavoitteita (de Ridder, 2004, 27). 

Keskijohdon rooli on tunnistettu viestinnän toteuttamisessa merkittäväksi. 

Esimiesten tulisi aktiivisesti pyrkiä viestimään alaistensa kanssa 

strategiaan liittyvistä asioista ja saada työntekijät ymmärtämään valittu 

strategia. (Aaltonen & Ikävalko, 2002, 417). Näin luodaan pohja myös 

työsuorituksen muokkaamiseen haluttuun suuntaan.  

 

Viestinnän tärkeyden tunnistamisesta huolimatta strategian viestiminen 

ymmärrettävästi työntekijöille aiheuttaa yleisesti ongelmia yrityksissä 

(Aaltonen & Ikävalko, 2002, ). Kun työntekijät eivät ymmärrä strategiaa, 

heidän työsuorituksensa eivät tue strategisia tavoitteita. Jotta työntekijät 

ymmärtäisivät strategian ja osaisivat muokata työsuoritustaan sen 

mukaiseksi, on esimiesten autettava heitä viestinnän keinoin. Esimiesten 
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on toimittava viestintäväylänä johdon ja työntekijöiden välillä ja kehitettävä 

omia taitojaan tehokkaina viestijöinä. Käytännön viestinnän ja toimien 

tukemiseksi esimiehillä tulisi olla käytössään jonkinlainen malli, joka 

auttaisi tukemaan strategian jalkauttamiseen tähtääviä toimia. Strategian 

jalkauttamisen onkin todettu epäonnistuvan usein siksi, että johtajilta 

puuttuu käytännöllinen ja teoreettisesti perusteltu malli toimien 

ohjaamiseen. (Okumus, 2003 ,871)  

 

Coaching on yksi esimiehen viestintätaitoihin kuuluva osa-alue (Mayfield & 

Mayfield, 2002, 89 - 90), jonka tunnuspiirteitä ovat joukko erityisiä taitoja ja 

käyttäytymismalleja (Hagen, 2010, 792). Coachingista puhutaan myös 

osana yksilön suorituksen ohjaamista, joka liittyy vahvasti strategian 

jalkauttamiseen. Tässä tutkimuksessa käytetään coachin tehokkaaksi 

tunnistettuja käyttäytymistapoja mallin rakentamiseen, jonka tarkoituksena 

olisi tarjota esimiehille keino viestiä ja tukea alaisiaan tehokkaammin 

strategian jalkauttamisen onnistumiseksi. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tämän pro gradu – työn tavoitteena on selvittää miten coachingia 

voitaisiin hyödyntää strategian jalkauttamisessa esimiehen ja alaisen 

välisen viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on myös luoda ja toteuttaa 

konstruktio, jota voitaisiin käyttää johtamismenetelmänä esimiehen ja 

alaisen välisen viestinnän ohjaamisessa strategian jalkauttamisen hyväksi. 

Konstruktio rakennetaan coaching -kirjallisuuden avulla ja sen empiiristä 

arvoa strategian jalkauttamiseksi arvioidaan käytännön toteutuksen kautta.  

 

Strategian jalkauttamista on tutkittu empiirisesti melko suppeasti 

verrattuna muuhun strategiatyöhön (Haas & Hubert, 2011, 9) ja Noblen 
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tekemän kattavan kirjallisuuskatsauksen perusteella on erityisesti 

olemassa tarve johtamistyylin ja yksilön suorituksen vaikutuksien 

tutkimiseen strategian jalkauttamisessa (Noble, 1999, 132). Useat 

kirjoittajat peräänkuuluttavat myös tieteentekijöitä painottamaan 

käytännöllisiä ongelmia strategioiden toimeenpanossa. (Cater & Pucko, 

2010, 209) Tämä tutkimus pyrkii empiirisistä lähtökohdista käsin tuomaan 

ymmärrystä juuri edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksiin strategian 

jalkauttamisessa. Tutkimuksen alkusysäyksenä on tarve vastata 

käytännössä havaittuun ongelmaan strategian jalkauttamisessa, jonka 

taustalla uskotaan vaikuttavan esimiehen ja alaisen välisen viestinnän 

puutteellisuus. Ongelmaan pyritään hakemaan ratkaisua rakentamalla 

konstruktio coachingin periaatteiden avulla viestinnän toteuttamiseen 

esimiehen ja alaisten välillä.  

 

Tutkimusongelman pääkysymys voidaan määritellä seuraavanlaiseksi: 

TK: Millaisia vaikutuksia coachingin käyttämisellä esimiehen ja alaisen 

välisenä viestintäkeinona on strategian jalkauttamiseen?  

 

Pääkysymys jaetaan alakysymyksiksi, jotta tutkittavaan ilmiöön saadaan 

teoreettista ymmärrystä pääkysymyksen vastaamisen tueksi: 

K1: Mitkä elementit ovat tärkeitä strategian jalkauttamisessa esimiehen ja 

alaisen välillä? 

K3: Millaista on tehokas viestintä esimiehen ja alaisen välillä? 

K2: Mitkä elementit ovat tärkeitä esimiehen ja alaisen välisessä 

coachingissa viestinnän näkökulmasta? 

 

Kaksi ensimmäistä alakysymystä ovat luonteeltaan teoreettisia ja niihin 

pyritään vastaamaan olemassa olevan strategian jalkauttamisen ja 



11 
 

esimies-alaisviestinnän tutkimuksen avulla. Kolmanteen alakysymykseen 

haetaan vastausta empiirisessä osiossa rakentamalla coaching-

kirjallisuuden avulla työkalu käytettäväksi esimiehen ja alaisen väliseen 

viestintään. Valmis työkalu pyrkii siis antamaan jäsennellyn vastauksen 

siihen, mitkä elementit coachingissa ovat tärkeitä esimiehen ja alaisen 

välisen viestinnän tehostamisessa strategian jalkauttamisen 

näkökulmasta. Pääkysymykseen etsitään vastausta yhdistelemällä 

konstruktion avulla tuotettua empiiristä tietoa alakysymysten teoreettiseen 

tietoon. 

 

Tutkimus rajautuu tarkastelemaan strategian jalkauttamista 

johtamisnäkökulmasta, vaikka strategian jalkauttamisen aihepiiriin 

kuuluukin monta muuta osa-aluetta. Huomion kohteena on ainoastaan 

esimiehen ja alaisen välinen johtamisprosessi ja siihen liittyvä viestintä. 

Viestinnän osalta keskitytään suulliseen viestintään kahdenvälisellä 

tasolla, joten aihepiiri rajaa pois muut viestinnän muodot ja kontekstin. 

Coachingin osalta aihe rajattiin koskemaan vain organisaation sisällä 

tapahtuvaa coachausta, jonka tavoitteena on viestinnän lisääminen 

työsuorituksen parantamiseksi.  Aihetta lähestytään valitun case-yrityksen 

kautta. Kyseessä on siis yksi tapaus, joka rajoittaa aiheen tutkimista 

suuremmassa mittakaavassa ja tekemästä yleistyksiä suurempaan 

joukkoon.  

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. 

Tarkastelemme lähemmin millaisia valintoja on tehty strategian 

jalkauttamisen, johtamisen, viestinnän ja coachingin käsitteiden alueella ja 

mitä niillä tarkoitetaan tässä kontekstissa.  
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1.3.1 Strategian jalkauttaminen 

 

Strategian jalkauttamisen määrittelyssä on keskeistä ottaa huomioon, että 

se on osa strategiatyötä. Strategiatyössä voidaan erottaa toisistaan 

strategian muotoilu, sen toteuttaminen sekä jalkauttaminen/toimeenpano. 

Strategian muotoilun seurauksena yritykselle syntyy strategia, joka 

pyritään toteuttamaan tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi. Strategian 

toteuttaminen pitää sisällään suurten suuntaviivojen ja rakenteellisten 

seikkojen huolehtimisesta siten, että strategiaa on mahdollista lähteä 

toteuttamaan (Brenes et al., 2008, 591). Strategian jalkauttamisessa on 

yleisen määrittelyn tasolla kyse niistä käytännön toiminnoista ja 

valinnoista, jotka tehdään strategian toteuttamiseksi (Cater & Pucko, 2010, 

210). Strategian jalkauttamisessa strategian toteutus myös kohtaa 

käytännön olosuhteet. 

  

Strategian jalkauttamisen määrittelyistä löytyy eroja riippuen mistä 

näkökulmasta asiaa lähestytään. Jotkut määrittelevät strategian 

toteuttamisen ja jalkauttamisen keskenään samansisältöisiksi, mutta tämä 

näkökulma on hyvin rajoittunut, koska se ei ota huomioon muuttuvia 

olosuhteita jalkauttamisen prosesseissa. Myös usein käytetty määritelmä, 

jonka mukaan strategian jalkauttamisessa on kyse selkeästi ilmaistun 

strategisen suunnitelman suhteellisen yksinkertaisesta käyttöönotosta, 

nojautuu hyvin yksinkertaiseen kuvaan todellisuuden luonteesta. 

Strategian jalkauttaminen voidaan määritellä myös mekaanisesti joukoksi 

kontrolloinnin ja valvonnan toimenpiteitä tai nähdä se suunnitelmana, joka 

sisältää voimavarojen allokoinnin ja operationaalisten asioiden 

ratkaisemisen. Tässä tutkimuksessa käytän toisenlaista lähestymistapaa, 

joka määrittelee strategian jalkauttamisen ihmistenvälisten ja 

käyttäytymiseen liittyvien elementtien kautta. (Noble, 1999) Se voidaan 

määritellä ”johtamisinterventioiksi”, jotka ohjaavat organisaation toimintaa 

haluttuun strategiseen suuntaan (Floyd & Woolridge, 1992). Strategian 

jalkauttaminen käsitetään prosessina, joka tapahtuu johtamissuhteessa 
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olevien ihmisten välillä tavoitteena ohjata käytännön toiminta strategian 

mukaiseksi. 

 

Jotta strategian jalkauttamista voitaisiin mitata tai arvioida käytännössä, on 

määrittely pilkottava vielä pienempiin osiin. Koska tässä tutkimuksessa 

keskitytään strategian jalkauttamisen kolmeen elementtiin: strategiseen 

konsensukseen, viestintään sekä johtamiseen ja jalkauttamistapaan, 

onnistunut strategian jalkauttaminen voidaan määritellä edelleen 

seuraavasti: kaikilla on yhtäläinen käsitys siitä mitä strategia pitää 

sisällään, strategiset prioriteetit ovat samat, strategiaan sitoudutaan ja 

yksilölliset tavoitteet ovat yhteneväisiä strategian kanssa. Tietoa on tarjolla 

riittävästi, epävirallinen viestintä toimii, alaisia kuunnellaan ja viestintä on 

säännöllistä. Johtamissuhteessa asetetaan selkeät tavoitteet ja 

toimenpiteet, annetaan ohjausta ja palautetta sekä huomioidaan 

yksilöllisyys. Tätä voidaan myös kutsua operationaaliseksi määritelmäksi, 

joka liittää strategian jalkauttamisen konkreettiseen havaintotodellisuuteen 

(Cozby, 2006).  

 

1.3.2 Johtaminen 

 

Johtaminen organisaatiokontekstissa jakautuu useisiin käsitteisiin, joilla 

tarkoitetaan johtamista eri näkökulmista. Perinteinen jako erottelee 

asioiden johtamisen/johtajan (engl. management/manager) ja ihmisten 

johtamisen/johtajan (engl. leadership/leader) toisistaan. Asioiden 

johtaminen keskittyy toimintaprosesseihin, organisointiin ja kontrollointiin. 

Ihmisten johtaminen puolestaan tarkastelee organisaatiossa toimivien 

jäsenten johtamisen tapoja. Joidenkin tutkijoiden mukaan jaottelu 

pystytään tekemään selkeästi, mutta toiset taas pitävät käsitteitä 

keskenään vaihtoehtoisina ja vähän eroavina (Hamlin, 2006, 306) Tässä 

tutkimuksessa tulkitsen käsitteet keskenään vaihtoehtoisiksi. 

Lähdekirjallisuudessa merkitykset ovat usein päällekkäisiä ja 
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tutkimusaiheen kannalta on haastavaa jaotella ihmisten johtamistapoja 

erillisiksi esimerkiksi toimintaprosesseista. Tässä tutkimuksessa 

johtaminen ymmärretään esimiehen ja alaisen välisenä 

vuorovaikutuksena, jota tuetaan toimintaprosessien ja kontrolloinnin 

avulla.  

 

Suomenkielessä on vielä erotettavissa käsitteet johtaja ja esimies. Johtaja 

määritellään jotakin ryhmää, laitosta, yritystä tms. johtavaksi henkilöksi tai 

esimieheksi. Esimies on ”henkilö joka on joidenkin toisten suhteen 

määräävässä asemassa”. (MOT Kielitoimiston sanakirja) Käytän tässä 

tutkimuksessa sanaa esimies tarkoittamaan henkilöä, joka ohjaa 

alaistensa muodostamaa ryhmää. Johtajalla viittaan yleisemmin 

henkilöihin, jotka ovat jonkinlaisessa johtoasemassa organisaation sisällä.  

 

1.3.3 Viestintä 

 

Viestintä määritellään yksinkertaisimmillaan viestien avulla tapahtuvaksi 

sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi (Kalla, 2005, 303). Se on keskeinen 

käsite organisaatio- ja johtamisteorioissa. Tämä tutkimus näkee viestinnän 

henkilöstöhallinnon näkökulmasta, jonka mukaan viestintä on 

johtamistyökalu. (Vercic, 2012, 224) Johtaminen tapahtuu organisaation 

rajojen sisäpuolella, jonka vuoksi voidaan puhua myös sisäisestä 

viestinnästä. Sisäinen viestintä määritellään yleisesti ihmisten väliseksi 

viestintävirraksi, joka tapahtuu organisaation rajojen sisäpuolella erottaen 

sen ulkoisesta viestinnästä, joka kohdistuu organisaatiosta ulospäin eri 

sidosryhmiin. Määrittely on saanut osakseen kritiikkiä sen vuoksi, että 

organisaation rajojen määrittely voi olla hankalaa. (Mazzei, 2010, 221 - 

222). Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on kuitenkin 

pelkästään esimiehen ja alaisen välinen viestintä, joka tulkitaan 

tapahtuvan organisaation muodostamien rajojen sisäpuolella.  
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Sisäinen viestintä voidaan edelleen jakaa pienempiin osiin sen mukaan, 

millä tasolla viestitään. Welchin & Jacksonin (2007, 185) nelijaottelua 

mukaillen tämä tutkimus kohdistuu sisäisen viestinnän matriisissa 

sisäiseen linjaesimiesviestintään. Sisäinen linjaesimiesviestintä 

määritellään päivittäiseksi viestintävirraksi linjaesimiehen ja alaisten välillä 

koskien työntekijöiden roolien ja tavoitteiden määrittelyä ja arviointia osana 

henkilöstöjohtamista. 

 

1.3.4 Coaching  

 

Coachingin määritelmät vaihtelevat käyttötarkoituksen ja mukana olevien 

henkilöiden mukaan. Coachaus muodostuu kuitenkin aina coachista ja 

coachattavasta, joiden mukaan prosessi voidaan luokitella sisäiseksi tai 

ulkoiseksi coachingiksi. Coach tarkoittaa henkilöä, joka tarjoaa toiselle 

osapuolelle coachingiin perustuvaa ohjausta. Coachattava on puolestaan 

henkilö, joka vastaanottaa ohjausta. Coachin ja coachattavan rooleihin 

vaikuttaa se, onko kyseessä ulkoinen vai sisäinen coaching. Ulkoisessa 

coachingissa coach palkataan organisaation ulkopuolelta. Sisäisessä 

coachingissa coachina toimii joku organisaation oma työntekijä, jolla ei 

välttämättä ole ammatillista coaching-koulutusta tai taitoja. (Carey et al. 

2011, 53 – 54) Tämä tutkimus keskittyy sisäiseen coachingiin, joten 

coachilla viitataan esimieheen ja coachattavalla alaiseen. 

 

Yleisellä tasolla coaching määritellään yksilöiden kehittämiseen 

organisaatioissa suuntautuvaksi menetelmäksi (Agarwal, 2009).  Koska 

tässä tutkimuksessa on kyse sisäisestä coachingista, coaching voidaan 

kuvata johtajan keskeiseksi rooliksi, jota toteutetaan päivittäisissä 

johtamistoiminnoissa. (Hamlin, 2006, 306) Viestintä- ja suoritusnäkökulma 

ovat vahvasti läsnä tässä tutkimuksessa, joten coaching voidaan edelleen 
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määritellä joukoksi erilaisia esimiehen viestintätapoja, joiden tavoitteena 

on ohjata työntekijöiden työsuoritusta. Kyseessä on prosessi, jota 

kuvataan coaching-kirjallisuudessa seuraavasti: ”coaching on 

epämuodollinen ja kehitykseen tähtäävä prosessi, jossa esimiehet 

tarjoavat alaisilleen henkilökohtaista palautetta ja ohjausta tavoitteenaan 

parantaa heidän suoritustaan jokapäiväisessä työssä.” (Liu & Batt 2010, 

266)   

 

Coachingia määriteltäessä on tärkeää huomata, että käsite sivuaa 

aihepiiriltään selkeästi muun muassa mentorointia, opettamista, 

suorituksen johtamista, kehityskeskusteluita ja palautetta. (Agarwal, 2009) 

Coaching erotellaan kuitenkin selkeästi omaksi kokonaisuudekseen 

erilaisten epävirallisten kehitystoimenpiteiden joukossa (Liu & Batt, 270) 

Mentorointi on pidemmän aikavälin prosessi, joka on luonteeltaan 

kehityksellistä, urasuuntautunutta ja ulottuu kaikille elämänaloille (Ellinger 

& Bostrom, 1999).  

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsaus muodostuu niistä teorioista, jotka ovat relevantteja 

tutkimuksen kannalta. Relevantit teoriat ovat sellaisia, jotka ovat 

käytännöllisiä ja apuna tutkimuksen teossa sekä kokoavat yhteen 

selittäviä käsitteitä. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpiä tutkimuksia 

ovat strategian jalkauttamisen ihmisten välisiin prosesseihin, esimiehen ja 

alaisen väliseen viestintään sekä kehitykselliseen coachingiin liittyvät 

tutkimukset. Tässä osiossa esittelen ne kokonaisuudet, joihin valitut 

tutkimussuunnat kuuluvat. Näin on helpompi ymmärtää tässä 

tutkimuksessa käytettyjen tutkimusten valintaperusteita. 
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1.4.1 Strategian jalkauttamisen ihmisten väliset prosessit 

 

Tutkijat ovat jo kauan aikaa yrittäneet ymmärtää, kuinka strategia 

jalkautetaan onnistuneesti (Haas & Huber, 2011). 1980 ja 1990 luvuilla 

tieteellinen keskustelu strategian jalkauttamisesta painottui tärkeinä 

pidettyjen tekijöiden löytämiseen ja niiden painottamiseen. Tutkimuksissa 

nousi esille tärkeitä jalkauttamisen tekijöitä, kuten organisaatiorakenne, 

kulttuuri, ihmiset, viestintä, kontrolli ja tulokset. Jalkauttamisen keinot 

kehotettiin rakentamaan näiden tekijöiden ympärille. Viitekehykset erosivat 

jossakin määrin tekijöiden valinnassa, terminologiassa, tekijöiden 

tärkeyden painottamisessa ja toteutuksen ohjeistuksessa. (Kazmi, 2008)  

 

Juuri ennen 2000-luvulle siirtymistä tehdyssä kattavassa 

kirjallisuuskatsauksessaan Noble (1999) erotti strategian jalkauttamisen 

tutkimuskentässä kaksi yleistä suuntaviivaa: rakenteellinen näkökulma ja 

ihmistenvälisten prosessien näkökulma. Rakenteellinen näkökulma tutkii 

organisaatiorakenteen ja kontrollimekanismien vaikutuksia jalkauttamisen 

prosessiin ja tuloksiin. Ihmistenvälisten prosessien näkökulma puolestaan 

nostaa tarkastelun kohteeksi vuorovaikutuksen liittyvät osa-alueet: 

strateginen konsensus, autonominen strategiakäyttäytyminen, strategian 

levittäminen, johtaminen ja jalkauttamistapa sekä viestintä ja 

vuorovaikutus.    

 

2000-luvulta eteenpäin strategian jalkauttamisen tärkeinä pidetyt tekijät 

ovat viitekehyksen muotoilussa täsmentyneet, niiden väliset yhteydet on 

otettu huomioon ja niiden yhteisvaikutus strategiaan on nostettu esille.  

Tutkimuksissa on erotettavissa kolme erilaista trendiä strategian 

jalkauttamisen viitekehyksessä. Osa tutkimuksista on lisännyt strategian 

jalkauttamisen tutkimukseen toiminnallisia alueita, kuten laskentatoimen, 

markkinoinnin, henkilöstöjohtamisen tai tietojohtamisen. Nämä tutkimukset 

pureutuvat syvemmälle hienojakoisempiin osiin strategian 
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jalkauttamisessa. Toinen osa tutkimuksista painottuu yleisesti 

tunnustettujen tekijöiden, kuten organisaatiorakenteen, kulttuurin tai 

prosessien, tarkempaan tutkimiseen. Kolmas trendi painottuu tiettyjen 

sosioekonomisten ryhmien, kuten tiettyjen maiden, tutkimiseen. (Kazmi, 

2008) 

 

Tämä tutkimus kohdistuu strategian jalkauttamisen tutkimuksessa Noblen 

jaottelun mukaan ihmistenvälisten prosessien tutkimussuuntaan. 

Strateginen konsensus on viestinnän tavoitteena, viestintä ja 

vuorovaikutus strategian jalkauttamisen välineenä ja työntekijöiden 

johtaminen ja jalkauttamistapa viestinnän kontekstina. 

Kirjallisuuskatsauksessa näkyy hyvin myös 2000-luvun trendi lisätä 

strategian jalkauttamisen tutkimukseen toiminnallisia alueita. Tutkimus 

keskittyy tärkeänä pidettyyn tekijään, viestintään, mutta lähestyy sitä 

henkilöstöjohtamisen kautta eli toiminnallisesta lähtökohdasta. 

Kiinnostuksen kohteena ovat juuri esimiehen ja alaisen välisen päivittäisen 

viestinnän ulottuvuuksien vaikutukset strategian jalkauttamiseen ja kuinka 

johtamismenetelmällä voidaan tähän vaikuttaa. 

 

1.4.2 Viestintä esimies-alaissuhteessa 

 

Viestintä organisaatiokontekstissa ei ole yksiselitteinen ja lähestymistapoja 

aiheeseen on useita (esim. Kalla, 2005). Lähestymistavat vaihtelevat 

muun muassa sen mukaan missä tiedekunnassa tutkimusta tehdään 

(Smeltzer, 1996), mitä toimintoja tarkastellaan ja millä viestinnän tasolla 

viestitään. Tämä tutkimus tehdään liike-elämän näkökulmasta käsin, 

koska taustalla oleva tutkimuskysymys pyrkii pohjimmiltaan tuomaan 

ymmärrystä siihen, kuinka organisaatiot saataisiin toimimaan 

tehokkaammin ja saavuttamaan tavoitteensa strategian jalkauttamisen 

keinoin. Toimintojen näkökulmasta tämä tutkimus kohdistuu johtamiseen; 

viestintään esimiehen ja alaisten välillä. Tästä näkökulmasta käsin 
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viestintää lähestytään viestin kulkemisen kautta; viestit voivat kulkea 

ylöspäin, alaspäin tai sivuttaissuunnassa organisaation sisällä. 

Tutkimuksen tavoitteena onkin yleensä löytää tehokkaita väyliä viestinnän 

toteuttamiseen (Johansson & Heide, 2008). Viestintätasona on Bergerin 

(2008) kolmijaottelun mukaisesti ryhmätaso (kaksi muuta ovat 

ihmistenvälinen ja organisaatiotaso), koska viestintä tapahtuu esimiehen 

ja hänen alaistensa muodostaman ryhmän välillä. Ryhmätason 

viestinnässä fokus on tiedon jakamisessa, ongelmista keskustelussa, 

tehtävien koordinoinnissa, ongelmien ratkaisussa ja konsensuksen 

rakentamisessa.  

 

Organisaation ja viestinnän risteyskohdassa käsitteet ja jaottelut ovat 

osaksi päällekkäisiä (Kuva 1). Ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi 

puhutaan muun muassa organisaatioviestinnästä, yritysviestinnästä, liike-

elämän viestinnästä, johdon viestinnästä, esimiesviestinnästä, 

työntekijäviestinnästä ja markkinointiviestinnästä. Esimiehen ja alaisen 

välinen viestintä voidaan sijoittaa osaksi sisäistä viestintää, mutta 

tutkimuskentän ollessa hyvin pirstaleinen, liian tarkka rajaaminen jättäisi 

mahdollisesti olennaista tietoa pois tutkittavasta ilmiöstä. Myös sisäisen 

viestinnän tutkimuskentästä on todettu, että se ei ole selkeästi määritelty 

ja siitä keskustellaan paljon useiden viestinnän viitekehysten alla (esim. 

Kitchen & Daly, 2002; Kalla, 2005). Kalla (2005) onkin esittänyt käsitteen 

”yhtenäinen sisäinen viestintä”, joka on yhdistelmä liike-elämän, johdon, 

yritys- ja organisaatioviestintää. Tämä tutkimus nojautuu samaan 

periaatteeseen ja yhdistelee sisäiseen viestintään muuan muassa 

organisaatioviestinnän käsitteen alla tehtyä tutkimusta. Näin halutaan 

varmistaa, että rajauksesta ei tehdä liian tarkkaa ja suljeta samalla pois 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia. 
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Kuva 1. Organisaation ja viestinnän risteyskohdan käsitemäärittelyitä.  

 

 (Miller, 1996; Goczol & Scoubeau, 2003) 

 

1.4.3 Coaching 

 

Coachingin käsitettä käytetään hyvin laajasti eri yhteyksissä, niin 

yksityiselämän kuin yrityselämän puolella. Coachingilla voidaan viitata 

muuan muassa urheiluun, yksilön elämänhallintaan tai 

organisaatiokontekstissa yrityksen henkilöstön kehittämiseen tähtääviin 

toimenpiteisiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen tutkimussuuntaan, 

joka liittyy organisaation kehittämiseen. 

 

Organisaatiokontekstissa coachingiin liittyvä tutkimus voidaan jakaa 

kahteen osaan sen mukaan, kehen coachaus kohdistuu: Yritysjohdon 

coachingiin ja kehitykselliseen (developmental) coachingiin. Yritysjohdon 

coaching keskittyy yritysjohtajien tiettyjen taitojen kehittämiseen tai 

ongelmien ratkaisemiseen määrätyn ajanjakson sisällä. Kehityksellinen 

coaching on puolestaan esimiehen ja alaisen välistä jatkuvaa 
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vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on ohjata työntekijöiden työsuorituksen 

kehittämistä. Kehityksellisestä coachingista puhuttaessa käytetään myös 

käsitteitä MAC (manager as a coach) ja suorituksen coachaus. Tämän 

tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on juuri kehityksellinen coaching, 

koska se tapahtuu esimiehen ja alaisen välisessä viestinnässä.  

 

Coachingin parhaista käytännöistä on kirjoitettu paljon ja 

ammattikouluttajien ja kehittäjien keskuudessa vallitsee laaja 

yhteisymmärrys menestyvän coachingin tunnuspiirteistä. Aiheesta on 

kuitenkin julkaistu melko vähän tutkimuksia, joiden perusteella voitaisiin 

todeta toimiiko käytössä olevat metodit tulosten parantamisessa ja mitä 

seurauksia toimilla yleensäkin on.  (Marsh, L. 1992) Tässä tutkimuksessa 

perehdytään näihin parhaisiin käytäntöihin viestinnän ja strategian 

näkökulmasta ja pyritään selvittämään niiden käytännön arvoa. 

 

1.5 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimusstrategia on yksinkertaisimmillaan kuvattuna looginen 

suunnitelma, jolla pyritään pääsemään lähtökohdasta tavoitteeseen. 

Tutkimuksen lähtökohtana ovat kysymykset tai ongelma, joihin etsitään 

vastausta, ja tavoitteena on joukko johtopäätöksiä tai vastauksia näihin 

kysymyksiin. Tutkimusstrategian tehtävänä on varmistaa, että empiirinen 

aineisto yhdistyy tutkimuskysymyksiin ja johtopäätöksiin siten, että 

vältetään tilanne, jossa empiirinen todistusaineisto ei vastaakaan 

alkuperäiseen kysymykseen. (Yin, 2009, 26 – 27) Tutkimusstrategia on 

siis se menetelmäkokonaisuus, joka ohjaa tutkimuksen toteutusta 

(Jyväskylän yliopisto: Menetelmäpolku). Seuraavaksi käyn läpi tähän 

tutkimukseen valitut menetelmät. 
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1.5.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote. 

Laadullisella tutkimusotteella viitataan kaikkiin niihin tutkimuskäytäntöihin, 

jotka ovat tulkinnallisia (Metsämuuronen, 2011). Valinta voidaan perustella 

sopivaksi Eskola & Suorannan (2008, 15) mainitsemien laadullisen 

tutkimuksen tunnusmerkkien avulla, jotka toteutuvat tässä tutkimuksessa: 

harkinnanvarainen otanta, pieni määrä tapauksia, tutkittavien näkökulma 

ja aineistonkeruumenetelmä. Harkinnanvarainen otanta valittiin siitä 

luonnollisesta syystä, että tutkimusongelman avulla haluttiin lähteä 

etsimään ratkaisua juuri tietyn organisaation todelliseen käytännön 

ongelmaan. Tutkimukseen valittiin mukaan harkinnanvaraisesti henkilöitä, 

jotka määriteltiin organisaation puolelta sopiviksi tutkimuksen aihepiiriin. 

Otos oli varsin pieni, mutta laadullisessa tutkimuksessa on varsin yleistä 

keskittyä pieneen määrään tapauksia ja analysoida niitä mahdollisimman 

perusteellisesti. Tieteellisyyden kriteerinä ei pidetä suurta määrää 

tapauksia, vaan analyysin laatua. Erityisesti oltiin kiinnostuneita ennalta 

määrätyn joukon ajatusten ja käsitysten muutoksista, jonka vuoksi 

tutkittavien näkökulma nousee keskeiseen asemaan. Tämä on myös yksi 

laadullisen tutkimuksen piirteistä. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 

haastatteluita. Hirsjärvi & Hurme (2011, 41) määrittelevät haastattelua 

tekevän tutkijan tehtäväksi ”välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, 

käsityksistä, kokemuksista ja tunteista”. Tarkoituksena oli saada aineistoa, 

joka mittaa haastateltavien käsityksiä valituista aihepiireistä.  

 

Aineistonkeruumenetelmä ja sen analysointitapa sisälsivät kuitenkin myös 

kvantitatiivisia ominaisuuksia, jonka vuoksi tutkimus ei ole täysin 

kvalitatiivinen. Haastattelu oli strukturoitu ja sisälsi vain muutaman 

avoimen kysymyksen. Aineisto puolestaan analysoitiin käyttäen apuna 

pienille aineistoille sopivaa kvantitatiivista menetelmää. Kvantitatiivinen 

lähestymistapa valittiin, koska haluttiin mitata tiettyjen muuttujien arvoja 

ennen ja jälkeen coaching-työkalun käyttämisen.  
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1.5.2 Tapaustutkimus 

 

Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen käytetyimpiä menetelmiä on case- eli 

tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa tutkitaan ainoastaan yhtä tai 

maksimissaan muutamaa tapausta ja valinta tehdään tietyllä 

tarkoituksella. Tarkoituksena on tuoda spesifisyyttä ja monimutkaisuuden 

tajua liiketaloustieteisiin. Tyypillisenä kohteena on yrityksen prosessi, tietty 

osasto, toiminta tai tapahtumasarja. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää 

sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä ja suosituksena on 

käyttää useita aineistolähteitä. (Koskinen et al., 154) 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan etukäteen valittuun 

ryhmään (kahden liiketoimintayksikön johto) ja tiettyyn johtamisprosessiin 

organisaation sisällä (valittujen esimiesten ja heidän alaisten väliseen 

viestintään). Tarkoituksena on nostaa esille viestinnän monimuotoisuus ja 

siinä tapahtuvien muutosten mahdolliset vaikutukset strategian 

jalkauttamiseen. Tässä tapaustutkimuksessa käytetään sekä laadulliselle 

tutkimukselle ominaista tulkintaa ja aineiston syvempää analyysiä sekä 

kvalitatiivisia menetelmiä syy-seuraussuhteen etsimisessä. 

 

1.5.3 Konstruktiivinen tutkimusote 

 

Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen, koska sen pyrkimyksenä on 

tuottaa uusi ratkaisu todellisuudessa esiintyvään ongelmaan ja yhdistää 

ratkaisu osaksi olemassa olevaa teoreettista viitekehystä. Lukka (2006, 

112) määrittelee konstruktiivisen tutkimusotteen seuraavasti: ”innovatiivisia 

konstruktioita tuottava metodi, jolla pyritään ratkaisemaan todellisuuden 

ongelmia ja tällä tavalla tuottamaan kontribuutioita sille tieteenalalle, jossa 

sitä sovelletaan.” Konstruktio on mikä tahansa ihmisen luoma malli, 

kaavio, suunnitelma tai toimintastrategia, jota ei vielä ole löydetty, vaan se 
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kehitetään. Sen tärkeä tunnuspiirre on, että konstruktion käytettävyys 

voidaan osoittaa ratkaisun toteuttamisella (Kasanen et al., 1993, 244). 

Tutkimusotteen ihannetulos on, että innovoitu konstruktio ratkaisee 

tosielämän ongelman ja lisäksi tuottaa merkittävän teoreettisen 

kontribuution. Teoreettisen kontribuution vaihtoehtoja ovat uuden teorian 

kehittäminen, vanhan jalostaminen, sen testaus tai havainnollistaminen. 

(Lukka, 2006)  

 

Konstruktivistisen tutkimusotteen keskeisimpiä piirteitä on sitoa ongelma ja 

sen ratkaisu osaksi olemassa olevaa teoriataustaa. Ratkaisun uutuus ja 

toimivuus on myös pystyttävä osoittamaan. On kuitenkin otettava 

huomioon, että konstruktion käytännön toteutuksesta vastaa siihen 

osallistuvat ihmiset ja sen toimivuuteen vaikuttaa useita monimutkaisia 

organisaatioprosesseja, kuten muutosvastarinta ja ihmisten saaminen 

aidosti mukaan prosessiin. Tämän vuoksi ratkaisu ei aina toimi 

käytännössä, vaikka se vaikuttaisi teoriassa toimivalta. Käytännön 

ongelman tuominen osaksi tutkimusprosessia vaikuttaa tutkimukseen 

siten, että tutkijan empiirinen interventio on voimakasta ja luonnollinen osa 

tutkimusotetta. (Lukka, 2006) 

 

1.5.4 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusaihe nousi esille keskusteluista liikkeenjohdon konsultin kanssa, 

joka oli havainnut asiakasyrityksissään selkeän tarpeen 

johtamismenetelmälle, jolla pystyttäisiin ohjaamaan työntekijöiden 

työpanosta organisaation tavoitteiden mukaiseksi. Erityisesti 

myyntiorganisaatioissa oli havaittavissa taipumus samaan ongelmaan: 

myyjät toimivat jokainen omalla tavallaan asiakkaidensa kanssa 

ajattelematta työtänsä organisaation asettamien tavoitteiden 

näkökulmasta. Tämä aiheutti haasteita yritysten strategian 

jalkauttamiseen, koska käytännön toiminta ei vastannut suunniteltuja 
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toimia. Kyseinen konsultti oli työskennellyt aiemmin alansa johtavassa 

suuressa kansainvälisessä ohjelmistoyrityksessä, jossa käytettiin 

coachingia viestintämenetelmänä esimiesten ja alaisten välillä. Aloimme 

pohtia kyseisen johtamismenetelmän soveltuvuutta työntekijöiden 

ohjaamiseen strategian suuntaisesti. 

 

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa liikkeenjohdon konsulttia pyydettiin 

toimitusjohtajaksi asiakasyritykseensä, jonka yhteydessä neuvoteltiin 

tämän tutkimuksen toteuttamisesta kyseisessä yrityksessä. Kyseisessä 

yrityksessä koettiin ongelmalliseksi juuri edellä mainittu työntekijöiden 

työpanoksen kohtaamattomuus yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa. 

Yrityksen hallitus oli yhtä mieltä tutkimuksen tarpeellisuudesta, joten 

tämän tutkimuksen kohteeksi valittiin kyseinen organisaatio ja tarkemmin 

sen kaksi liiketoimintayksikköä. 

 

Alustavan teoriatutustumisen perusteella vaikutti, että strategian 

jalkauttamisen tutkimuskentässä olisi tarve käytännön toimia ohjaavalle 

mallille. Strategian onnistunut jalkauttaminen koettiin laajemminkin 

ongelmaksi yritysmaailmassa. Erityisesti viestinnällä näytti olevan 

merkittävä rooli strategian levittämisessä suorittavalle tasolle. Coachingin 

aihepiiriin tutustuessa tutkija huomasi useita yhtymäkohtia strategian 

jalkauttamiseen ja viestintään esimiehen ja alaisen välillä. Coaching-

tutkimus keskittyi kuitenkin suurimmilta osin ylemmän johdon 

valmentamiseen, vaikkakin esimiehen ja alaisen välisestä coachaamisesta 

on jo jonkin verran olemassa tutkimusta. Näin ollen ei ollut saatavilla 

valmista mallia coachauksen toteuttamiseen, joten lopulta päädyttiin 

rakentamaan tutkimuksen puitteissa sopiva konstruktio case-yritykseen. 

Työkalu rakennettiin niiden artikkeleiden pohjalta, jotka käsittelivät 

esimiestä coachina ja suorituksen johtamista. 
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Työkalun valmistuttua valitut esimiehet perehdytettiin coachina 

toimimiseen työkalun läpikäymisen kautta. Ennen työkalun käyttöönottoa 

coachauksen kohteena olevat alaiset haastateltiin kyselyn avulla, jotta 

lähtötilanne pystyttiin kartoittamaan. Työkalu otettiin käyttöön kolmen 

kuukauden ajaksi kohdeorganisaatiossa, jonka jälkeen samat henkilöt 

vastasivat samaan kyselyyn kuin ennen työkalun käyttöönottoa. 

 

Kerätty aineisto analysoitiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tapaa 

hyödyntäen. Analyysin tuloksia peilattiin strategian jalkauttamisen teorian 

osa-alueisiin ja pohdittiin mihin coaching-työkalulla voidaan mahdollisesti 

vaikuttaa strategian jalkauttamisessa viestinnän keinoin esimiehen ja 

alaisen välillä. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Aluksi esittelen teoriaosiossa tutkimukseni kannalta oleelliset teoreettiset 

viitekehykset. Tutkielmissa teorian tarkoituksena on tarjota näkökulma 

todellisuuteen (KvaliMOTV). Strategian jalkauttamisen ja viestinnän avulla 

pyrin tuomaan ymmärrystä kiinnostuksen kohteena olevaan ilmiöön ja 

asemoimaan sen osaksi suurempaa kokonaisuutta. Tämän lisäksi nostan 

esille uuden näkökulman, coachingin, jolla oletan olevan yhtymäkohtia 

kahteen muuhun viitekehykseen. Ensimmäisessä teoriaosassa esittelen 

yleisemmällä tasolla strategian jalkauttamisen tutkimusta ja sen 

onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Toinen teoriaosa kaventaa huomion 

keskipisteen viestinnän rooliin organisaatiokontekstissa ja esimies-

alaissuhteessa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös esimiehen 

käyttämistä coachina osana viestinnän toteuttamista. 
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Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi tutkimuksen suorittamisen vaiheet ja 

valinnat. Osiossa kerrotaan työkalun rakentamisesta, valitusta 

tutkimusmetodista ja haastattelurungosta, konstruktion toteutuksen 

vaiheista, aineiston keräämisestä ja sen analysointiin käytetyistä 

valinnoista sekä tutkimuksen luotettavuudesta. Tämän jälkeen käydään 

tutkimustulokset läpi teoriaosuuden valossa. Lopuksi esitellään 

tutkimuksen johtopäätökset ja tehdään yhteenveto tutkimuksesta. 
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2 STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN 

 

Strategian jalkauttamista onnistuneesti pidetään elintärkeänä jokaiselle 

yritykselle, koska ilman onnistunutta toteuttamista hienoinkin strategia on 

hyödytön (Aaltonen & Ikävalko, 2002). Strategian jalkauttamisen juuret 

ovat yrityksen yritys- ja liiketoimintastrategiassa, jotka tulisi pystyä 

muuntamaan käytännön toimiksi. Yritysstrategia sisältää johdon tekemät 

valinnat siitä, millä liiketoiminta-alueilla halutaan olla mukana ja kuinka 

resurssit allokoidaan ja priorisoidaan. Liiketoimintastrategia puolestaan 

määrittelee ne tuotteet, palvelut ja tavat, joilla halutaan kilpailla valituilla 

markkinoilla. (Walker & Ruekert, 1987) Nämä valinnat tulisi jalkauttaa 

organisaatioon muuntamalla ne työntekijöiden tasolle lyhyen tähtäimen 

mitattavaksi ja loogisiksi tavoitteiksi. (Hrebiniak, 2006) 

 

Strategian jalkauttaminen on vahvasti yhteydessä organisaation 

menestymisedellytyksiin, sen suorituskykyyn ja kilpailuetuun. Tutkijoiden 

keskuudessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että organisaation 

suorituskyky liittyy vahvasti strategian jalkauttamisen onnistumiseen. On 

jopa esitetty, että organisaation suorituskyky on niin riippuvainen 

onnistuneesta strategian jalkauttamisesta, että sen epäonnistuessa koko 

organisaatio voi lamaantua (Haas & Huber 2011, 9). Suorituskyvyn ohella 

toinen tärkeä menestystekijä on organisaation kilpailuetu. Kilpailuedun 

luomisessa yhtenä kriittisenä tekijänä pidetään strategian onnistunutta 

jalkauttamista. Nykyisin yritysten on yhä vaikeampi hankkia kilpailuetua 

muuttamalla jatkuvasti strategiaa uusille alueille, joten strategian 

jalkauttamiseen panostaminen nousee tärkeäksi menestymisen 

edellytykseksi. Panostamalla strategian onnistuneeseen jalkauttamiseen 

voidaan hankkia kilpailuetua, jota jatkuvasti uusilla ylivertaisilla strategioilla 

ei voida saavuttaa. (Egelhoff, 1993) 
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2.1 Strategian jalkauttaminen osana strategiatyötä 

 

Strategian jalkauttaminen on osa organisaation strategiatyötä. Strategiatyö 

koostuu kahdesta osasta: strategian muotoilusta ja strategian 

toteuttamisesta. Strategiatutkijat erottavat toisistaan myös tarkoitetun 

strategian ja toteutuneen strategian (Bowman & Ambrosini, 1997, 244), 

koska muotoiltu strategia ei usein käytännössä tarkoita toteutunutta 

strategiaa (esim. Kazmi, 2008, 1565; Speculand, 2011, 3). Organisaation 

suorituskyvyn kannalta olisi tärkeää, että tarkoitettu ja toteutunut strategia 

olisi sama. Strategioiden muotoiluun investoidaan paljon rahaa ja 

resursseja, joten muotoillun strategian epäonnistunut toteuttaminen 

aiheuttaa turhia kustannuksia yrityksille. Lisäksi epäonnistunut 

jalkauttaminen vaikuttaa myös heikentävästi uusien strategioiden 

suunnitteluprosessiin (Cater & Pucko, 2010, 208). Uudet strategiat 

muotoillaan usein vanhojen strategioiden jatkumona, joten uusien 

strategioiden suunnittelu vaikeutuu, jos edellisiä ei saada todellisuudessa 

toteutettua. 

 

Strategiatyön kaksivaiheiseen tehtävään liittyy käytännön työssä usein 

virhekäsityksiä, jotka vahingoittavat onnistuneen strategiatyön 

loppuunsaattamista. Yksi virhekäsitys liittyy strategiatyön prosessiin. 

Strategiatyö mielletään usein organisaatioissa liian yksinkertaisesti 

prosessiksi; ensin strategia muotoillaan ja sitten se toteutetaan. 

Strategiatyö on kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen ja 

haastava prosessi ja sen onnistunut läpivieminen vaatii huolellista 

suunnittelua. (Aaltonen & Ikävalko, 2002; Speculand, 2011). Strategian 

muotoilu tunnistetaan kyllä haastavaksi tehtäväksi sekä strategiatyön 

tutkimuksessa että yritysjohdon keskuudessa. Strategian suunnittelua ja 

muotoilua on tutkittu paljon ja aiheesta on olemassa suuri määrä teorioita 

ja malleja, joita nykyajan johtajat osaavat hyödyntää työssään. (Hrebiniak, 

2006, 12) Strategian jalkauttamisen haasteellisuutta ei kuitenkaan osata 
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ottaa huomioon, vaan siihen suhtaudutaan helposti pelkkänä 

mekaanisena kontrollitehtävänä. (Noble, 1999, 119) Kyseessä on 

kuitenkin hyvin monimutkainen prosessi (Aaltonen & Ikävalko, 2002, 415), 

johon liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja joka vaatii paljon enemmän 

aikaa kuin suunnittelu (Hrebiniak, 2006). 

 

Toinen virhekäsitys koskee strategian jalkauttamisen roolin tärkeyttä 

onnistuneen strategiatyön loppuunsaattamisessa. Yritysjohdolla on 

taipumus ajatella, että strategian muotoilu on ainut tarvittava elementti 

strategian menestymiseen (Noble, 1999) ja tämän vuoksi strategian 

jalkauttamiseen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Osasyy tähän on se, 

että strategian jalkauttamisen tutkimus on empiirisesti vielä suppeaa 

(Haas & Huber, 2011, 9), minkä vuoksi johdolla ei ole käytössään 

tarvittavaa tietoa ja työkaluja. Välinpitämättömyyttä aiheuttaa myös 

toteuttamisen onnistumisen epätodennäköisyys verrattuna suunnitteluun, 

vaatimus monimutkaisista toimenpiteistä ja käytännön toteuttamisen 

arkisuus verrattuna loistokkaaseen suunnitteluvaiheeseen. (Kazmi, 2008; 

Aaltonen & Ikävalko, 2002). Usein strategian toteuttamiseen tähtäävät 

toimet jäävätkin lyhytkestoisiksi ja lyhyen tähtäimen tavoitteet ottavat 

vallan. (Freedman, M. 2003). Strategian onnistumisen kannalta 

toteuttaminen on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä elementti kuin 

suunnittelu. Ilman onnistunutta jalkauttamista parhaimmallakaan 

strategialla ei ole käyttöä. (Aaltonen & Ikävalko, 2002)  

 

2.2 Onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Strategian onnistunut jalkauttaminen muodostuu useista tekijöistä, joista 

tähän on valittu neljä tekijää: strateginen konsensus, viestintä ja 

vuorovaikutus, työntekijöiden johtaminen ja selkeän mallin käyttö. Tässä 

luvussa käydään läpi mitä näillä tekijöillä tarkoitetaan. 
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2.2.1 Strateginen konsensus 

 

Strategian onnistuneen jalkauttamisen yksi perusedellytyksistä on 

strateginen konsensus organisaation sisällä. Yleinen käsitys on, että mitä 

suurempi strateginen konsensus, sitä parempi organisaation suorituskyky. 

Strateginen konsensus tarkoittaa, että kaikilla organisaation toiminnallisilla 

alueilla vallitsee sama käsitys strategiasta, strategiset prioriteetit 

mielletään yhtäläisiksi organisaation sisällä ja strategiaan sitoudutaan. 

(Noble, 1999, 121; Rapert et al., 2002, 301) Kaikilla on siis oltava 

yhtäläinen ymmärrys valitusta yritys- ja liiketoimintastrategiasta eli 

tiedettävä millä liiketoiminta-alueilla halutaan toimia, minkälaisilla 

resursseilla, mikä on strategisesti tärkeää, mitkä ovat yrityksen tuotteet ja 

palvelut sekä miten halutaan kilpailla. 

 

Tavallisesti yrityksissä oletetaan, että strategia on selkeästi viestitty ja 

ymmärretty organisaation sisällä (Rapert et al., 2002, 301), mutta Kaplanin 

& Nortonin (2005) tutkimuksen mukaan keskimäärin 95 % työntekijöistä ei 

tiedä tai ymmärrä yrityksen strategiaa. Yritykset eivät ole usein itse 

tietoisia strategisen konsensuksen puutteesta ja yllättyvät saadessaan 

tietää, kuinka erilaisia näkemyksiä strategiasta löytyy organisaation sisällä 

(Floyd & Wooldridge, 1992, 31). Strategisen konsensuksen puute 

aiheuttaa merkittävän haasteen strategian jalkauttamiselle, koska kun 

työntekijöillä on erilaisia käsityksiä strategiasta, he toimivat eri 

prioriteettien mukaan eivätkä ole sitoutuneita, strategian jalkauttamisen 

yhtä perusedellytystä pystytä toteuttamaan.  

 

Strateginen konsensus on ulotettava yksittäisiin toimiin saakka, jotta 

toimintatavat ovat todella yhteneväisiä. (Floyd & Wooldridge, 1992, 27 - 

28). Esimerkiksi kaikille yhteinen strateginen prioriteetti kasvattaa myyntiä 



32 
 

voi todellisuudessa jakaantua yhtä moniin keinoihin kuin on 

työntekijöitäkin. Nämä keinot voivat olla ristiriidassa organisaation 

tavoittelemien keinojen kanssa. Tämän vuoksi yritysjohdon valitsema visio 

ja valitut suuntaviivat on tehtävä näkyviksi työntekijöiden päivittäisten 

työtehtävien kautta (Hambrick & Canella 1989). Käytännössä strategian 

toteutuminen muodostuu kaikista niistä pienistä päätöksistä ja toimista, 

joita työntekijät tekevät toimiessaan asiakkaiden kanssa ja toimiessaan 

arvoa luovissa prosesseissa (Rapert et al., 2002, 301; Kaplan & Norton, 

2005). Strategian puutteellinen ymmärtäminen ja erilaiset strategiset 

prioriteetit aiheuttavat satunnaista ja epäjärjestäytynyttä käyttäytymistä, 

koska ilman selkeää suuntaa työntekijät päätyvät toimimaan tavalla, jonka 

itse näkevät parhaana. (Skivington & Daft 1991, 47) 

 

Strategisen konsensuksen luomisessa on varmistettava, että 

työntekijöiden strategiset tavoitteet ovat linjassa koko organisaation 

strategisten tavoitteiden kanssa (Aaltonen & Ikävalko, 418). Työhön 

liittyvät tavoitteet ovat todellisuudessa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

työntekijöiden päätöksentekoon jokapäiväisessä toiminnassa (Aaltonen & 

Ikävalko, 2002). Tehokas strategian jalkauttaminen vaatii yritystason 

strategian muuntamista osastotason strategioiksi (Kaplan & Norton, 2005) 

ja edelleen yksilötason tavoitteiksi. Pitkän tähtäimen suunnitelmat on 

muutettava lyhyen tähtäimen tavoitteiksi (Hrebiniak, 2006) ja integroitava 

työntekijöiden tavoitteisiin. Kuvassa 2 Hrebiniak (2006) havainnollistaa 

kuinka pitkän tähtäimen strategia voidaan määritellä strategisiksi 

tavoitteiksi ja edelleen lyhyen tähtäimen mittareiksi. On myös määriteltävä 

tarkasti ja ymmärrettävästi yksilötasolla strategian kannalta tärkeät toimet, 

jotta jokainen työntekijä ymmärtää miksi tulisi käyttäytyä eri tavalla ja mitkä 

asiat tulisi tehdä eritavalla. (Aaltonen & Ikävalko, 2002) 
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Kuva 2. Strategian muuntaminen lyhyen tähtäimen tavoitteiksi.  

 

(Hrebiniak, 2006, 22) 

 

Strategisen konsensuksen osalta strategian jalkauttamisessa voidaan 

yhteenvetona todeta, että yritysten tulisi kiinnittää huomiota strategisen 

konsensuksen tasoon ja sen rooliin koko yrityksen suorituskyvyn 

muodostumisessa. Erityisesti tulisi kohdistaa huomio työntekijöiden 

yksittäisiin toimiin päivittäisten työtehtävien suorittamisessa. On 

varmistettava, että päätöksentekotilanteet ja työn suorittamisen tavat ovat 

linjassa organisaation tavoittelemien käytäntöjen kanssa. Työntekijöiden 

henkilökohtaiset tavoitteet on muokattava koko organisaation tavoitteiden 

linjan mukaisesti, jotta ne palvelevat strategian jalkauttamista. 
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2.2.2 Viestintä ja vuorovaikutus  

 

Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että strategian viestiminen on 

ensimmäinen kriittinen tehtävä jalkauttamisprosessissa (esim. Cater & 

Pucko, 2010, 211; Freedman 2003). Se on myös yksi tärkeimmistä 

epävirallisista prosesseista organisaation tavoitteiden saavuttamisessa 

(esim. Noble, 1999, 131; Freedman, 2003). Viestinnän onnistuminen on 

myös avainasemassa strategisen konsensuksen luomisessa. Kuten 

Speculand (2011, 4) asian kiteyttää, "strategiaa ei voida jalkauttaa, jos sitä 

ei pystytä ymmärtämään ja selittämään." Viestintä organisaation sisällä on 

se avaintekijä, jonka avulla strategia selitetään työntekijöille. Viestinnän on 

oltava tehokasta ja säännöllistä, jotta pystytään varmistamaan yhtäläinen 

käsitys strategiasta läpi organisaation ja luomaan yhtäläiset strategiset 

prioriteetit työtehtävien suorittamiseen (Rapert et al. 2002, 303) Suuri osa 

strategian jalkauttamiseen liittyvistä ongelmista on kuitenkin tunnistettu 

johtuvan huonosta tai tehottomasta viestinnästä (Dobni, 2003, 46). Jos 

tarvittavaa tietoa ei pystytä jakamaan, strategian jalkauttaminen 

epäonnistuu (Hrebiniak, 2006).  

 

Strategian viestiminen tapahtuu organisaatioissa usein lineaarisesti, 

ylhäältä alaspäin (Aaltonen & Ikävalko, 2010, 417). Ylhäältä alaspäin 

tapahtuvalla viestinnällä on tärkeä rooli strategian jalkauttamisessa, koska 

johdon on pystyttävä selkeästi viestimään strategian jalkauttamisen hyödyt 

(Skivington & Daft, 1991), strategian merkitys, kuinka strategiaan on 

päädytty ja jokaisen rooli sen toteuttamisessa (Freedman, 2003). Johto 

viestii työntekijöille useiden kanavien kautta, kuten tiedotteiden, median, 

organisaation kotisivujen ja esimiesten kautta. (Welch & Jackson, 2007) 

Erityisesti esimiehillä on tärkeä tehtävä johdon valitsemien viestien 

välittämisessä työntekijöille ja heidän on käytettävä huomattava määrä 

aikaa strategian kommunikointiin alaisille ja keskusteluihin siitä mitä se 

tarkoittaa.  (Beer et al., 2000, 35) Esimiesten tehtävänä on myös tarjota 
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tarvittava tieto olemassa olevista työn suorittamisen kannalta kriittisistä 

resursseista, kuten työvoimasta, välineistä, pääomasta ja informaatiosta, 

koska viestintä tarjoaa väylän näiden resurssien saavuttamiseksi. (Linton, 

2002, 71) Työntekijöillä on oltava käytössään tarvittava tieto resursseista, 

jotta he pystyvät suoriutumaan tehtävistään tarkoitetulla tavalla. 

 

Yksisuuntainen viestintä on tärkeää silloin, kun halutaan varmistaa viestin 

yhdenmukaisuus läpi organisaation. Ylhäältä alaspäin suuntautuva 

viestintä on myös käytännön sanelema välttämättömyys, koska johdolla ei 

ole käytettävissään aikaa kahdenväliseen dialogiin jokaisen työntekijän 

kanssa. (Welch & Jackson, 2007) Aaltonen & Ikävalko (2002) huomasivat 

kuitenkin tutkimuksessaan, että vaikka yritykset jakoivat suuriakin määriä 

informaatiota ylhäältä alaspäin, strategian kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen työntekijöiden keskuudessa jäi puutteelliseksi. Virallista 

ylhäältä alaspäin tapahtuvaa strategian viestintää tärkeämpi tekijä olikin 

esimiehen ja työntekijöiden välinen epävirallinen viestintä. Esimiehen ja 

alaisen välinen viestintä antaa työntekijöille mahdollisuuden 

kommentointiin, kyselemiseen ja kyseenalaistamiseen. Tämä on myös 

hyödyllistä johdon näkökulmasta, koska he saavat tietoa siitä, kuinka 

työntekijät ovat ymmärtäneet ylhäältä alaspäin annetut viestit, mistä he 

haluavat lisää tietoa ja mitkä asiat aiheuttavat huolta (Smythe, 1997). 

 

Tiedon liikkumisen varmistaminen alhaalta ylöspäin eli työntekijöiden 

kuunteleminen on yritykselle arvokasta. Se tarjoaa muun muassa 

varoitusjärjestelmän strategian jalkauttamisen ongelmista suorittavassa 

työssä (Beer & Eisenstat, 2000). Viestinnän avulla johto pääsee 

esimiesten kautta kosketuksiin käytännön olosuhteisiin ja pystyy näin ollen 

reagoimaan tarvittaessa. Työntekijöillä on halussaan myös käytännön työn 

hoitamiseen liittyvää arvokasta tietoa, jonka avulla johto voi pysyä ajan 

tasalla strategian toteutumisen suhteen. (Smythe, 1997). Huolehtimalla 

molempiin suuntiin tapahtuvasta viestinnästä sekä johto että suorittava 
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taso pysyvät ajan tasalla siitä mihin ollaan menossa ja onko suunta oikea. 

On siis tärkeää myös kuunnella työntekijöitä, koska kuuntelu on 

avainasemassa tehokkaan viestinnän rakentamisessa strategian 

jalkauttamisen hyväksi. Ideaalitapauksessa esimies asettaa suuntaviivat 

toiminnoille, mutta kuuntelee ja ottaa huomioon myös palautteen 

työntekijöiltä. (Beer & Eisenstat, 2000) Smythe (1997) ehdottaakin, että 

kahdensuuntaisen viestinnän varmistamiseksi olisi luotava jaksottainen 

prosessi kuuntelua varten, jotta oltaisiin selvillä työntekijöiden antamasta 

palautteesta. 

 

Viestinnän on oltava säännöllistä, koska se lisää strategista konsensusta 

(Rapert et al., 2002), tukee strategiaan sitoutumista, ymmärtämistä ja 

kohentaa viestinnän laatua (Sterling, 2003, 33). Työntekijöille on 

pystyttävä viestimään ajankohtaisesti, mitkä asiat ovat viime aikoina 

vaikuttaneet strategian toteuttamiseen sekä miten huonot ja hyvät tulokset 

ovat vaikuttaneet. On myös pohdittava mitä pitäisi tehdä eri tavalla ja mikä 

on hyvää. Näin työntekijät saadaan pysymään ajan tasalla sen suhteen, 

missä todellisuudessa mennään. (Sterling, J. 2003.) Usein strategian 

jalkauttamisessa ongelmaksi muodostuu kuitenkin ajanpuute, koska 

päivittäiset työtehtävät vievät huomiota strategisesti tärkeistä asioista 

(Aaltonen & Ikävalko, 2002, 417). Tästä johtuen säännöllisen viestinnän 

järjestäminen voi tuntua haasteelliselta. Olisi kuitenkin tärkeää luoda 

tilaisuuksia avoimeen dialogiin johdon ja työntekijöiden välillä (Beer & 

Eisenstat, 2000) ja varmistettava, että löytyy riittävästi aikaa jatkuvalle ja 

usein tapahtuvalle kommunikaatiolle. 

 

Jos lineaarinen viestintä ei toimi, strategian jalkauttaminen käy erittäin 

haasteelliseksi (Beer & Eisenstat, 2000). Viestinnän rooli on siis 

korvaamaton strategian onnistuneessa jalkauttamisessa. Viestinnän avulla 

strategia voidaan levittää koko organisaatioon ja sen toteutumista voidaan 

seurata. Lineaarisen viestinnän toimiminen on varmistettava molempiin 
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suuntiin, jotta tieto pääsee kulkemaan johdolta työntekijöille ja päinvastoin. 

Viestinnän riittävä taso on myös varmistettava usein tapahtuvalla 

kommunikoinnilla. Tällöin kaikki organisaation jäsenet pysyvät ajan tasalla 

sen hetkisestä tilanteesta. 

 

2.2.3 Työntekijöiden johtaminen 

 

Organisaatioiden menestyminen rakentuu työntekijöiden suorituksista. 

Entinen Siemens AG:n toimitusjohtaja Heinrich von Pierer on sanonut, että 

"olipa yrityksellä satoja tai satoja tuhansia työntekijöitä, sen menestyminen 

riippuu täysin yksilön suorituksesta." (Aguinis et al., 2011) Jotta yksilöiden 

suoritukset saataisiin palvelemaan organisaation tarkoituksia, niitä on 

pystyttävä ohjaamaan. Keskijohdolla on näin ollen merkittävä rooli 

organisaation menestyksen rakentamisessa. Tutkimuksissa on kuitenkin 

todettu, että huono johtaminen muodostuu usein esteeksi strategian 

jalkauttamisessa (Aaltonen & Ikävalko, 2002, 415). Esimiesten tulisi 

pystyä viestimään työsuorituksen tavoitteet ymmärrettävästi työntekijöille 

ja saada heidät toimimaan halutulla tavalla.  

 

Työsuorituksen tavoitteet tulevat yrityksen strategiasta, joten strategiset 

tavoitteet ja niiden suunnittelu tulisi ottaa osaksi esimiehen ja alaisen 

välisiä keskusteluita työn tavoitteista. Keskijohdon tehtävänä on varmistaa, 

että työntekijät saavat tietoa strategiasta ja he ymmärtävät sen. (Aaltonen 

& Ikävalko, 2002) Strategia on kommunikoitava työntekijöille onnistuneesti 

(Cater & Pucko 2010, 214). Esimiesten on kyettävä saamaan työntekijät 

miettimään omaa rooliaan strategian jalkauttamisessa ja saatava heidät 

osallistumaan strategiaprosessiin. (Aaltonen & Ikävalko, 2002) On myös 

otettava huomioon, että strategian jalkauttamisen kannalta onnistunut 

viestintä esimiehen ja alaisen välillä edellyttää, että keskijohto on 

sitoutunut strategisiin tavoitteisiin. Yksi syy strategian toteuttamisen 

epäonnistumiseen on havaittu johtuvan keskijohdon sitoutumisen 
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puuttumisesta. Jos keskijohto ei sitoudu strategisiin tavoitteisiin, 

toiminnalliset tavoitteet muuttuvat ajan myötä prioriteeteiksi ja syntyy 

sekaannusta sekä ristiriitaista toimintaa. (Freedman, 2003) 

 

Työntekijöiden toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan edellyttää 

konkreettisten toimenpiteiden selventämistä ja näiden toimenpiteiden 

suorittamisen seuraamista ja tukemista. Oikeat toimenpiteet ovat yhtä kuin 

strategian jalkauttaminen (Speculand, R. 2011), joten toimenpiteiden 

johtamisella on hyvin tärkeä rooli. Ylemmän johdon tehtävänä on muotoilla 

strategia ja määritellä suuret linjat toimenpiteille ja toimenpiteiden 

toteuttamisesta huolehtiminen kuuluu keskijohdon jokapäiväisiin toimiin. 

(Noble, 1999, 132) Esimiehen on tarjottava ohjausta ja tukea sekä 

pystyttävä koordinoimaan suorituksia ja antamaan selkeitä ohjeita 

strategiana jalkauttamiseksi (Cater & Pucko 2010, 214). Nykyään 

esimiesten toimenkuvaan kuuluukin perinteisten seuranta- ja 

hallintotehtävien lisäksi johtaa alaisten suoritusta tunnistamalla, 

arvioimalla ja kehittämällä heidän kyvykkyyksiään ja yhdistää ne 

organisaation strategisiin tavoitteisiin. (Liu, X. & Batt, R. 2010) 

 

Palautteen rooli strategian jalkauttamisen onnistumisessa on tärkeä ja siitä 

huolehtiminen kuuluu esimiehille. On tärkeää antaa palautetta 

työntekijöiden suorituksesta, jotta pystytään arvioimaan onko strategiassa 

määriteltyjä asioita todellisuudessa toteutettu ja miten tavoiteltuja tuloksia 

on saavutettu. Esimiesten tulisi huolehtia siitä, että palaute annetaan 

oikeaan aikaan ja perusteltua. Tällöin toiminta muuttuu osaksi 

jalkauttamista. (Hrebiniak, 2006) 

 

Työntekijöiden johtamisessa on siis tärkeää tunnistaa yksittäisten 

työntekijöiden suoritusten merkitys strategian jalkauttamisessa ja 

pystyttävä johtamaan suorituksia tehokkaasti. Esimiesten on keskusteltava 
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yksilöllisistä työn tavoitteista ja niiden merkityksestä valitussa strategiassa 

ja sitouduttava itse strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Esimiesten on 

oltava tietoisia työntekijöiden suorittamista toimista ja ohjattava niitä 

säännöllisesti. Tähän kuuluu olennaisena osana myös palautteen 

antaminen. 

 

2.2.4 Selkeä malli 

 

Strategian jalkauttamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että koko 

organisaatiossa pidetään jatkuvasti mielessä oikea strateginen suunta 

(esim. Freedman, 2003, 27). Ei ole riittävää, että strateginen suunta 

esitellään kerran, vaan se on saatava osaksi yrityksen päivittäisiä toimia. 

Strategisen suunnan säilyttämiseksi tarvitaan selkeitä suuntaviivoja 

tarjoava malli, joka tukee jalkauttamisen toimia (Kazmi, 2008, 1570). Ilman 

yksiselitteisiä suuntaviivoja tarjoavaa prosessia on vaarana lähteä 

ajautumaan väärään suuntaan, koska ihmiset toimivat sen mukaan, mitä 

luulevat heiltä odotettavan tai mitä pitävät itse tärkeänä. Johtajat 

puolestaan eivät tiedä mitä tulisi tehdä ja missä järjestyksessä. Mallin 

puuttuminen johtaa usein eriäviin, koordinoimattomiin ja jopa toistensa 

kanssa ristiriitaisiin toimiin ja päätöksiin. (Freedman, 2003; Kazmi, 2008; 

Hrebiniak, 2006) 

 

Suuntaviivoja tarjoavaa mallia voidaan Noblen (1999) jaottelun mukaan 

kutsua myös kontrollimekanismiksi. Mallin tarkoituksena on tarjota 

säännöllisesti ihmisille tietoa siitä mitä heiltä odotetaan, kuinka heidän 

tulisi toimia, millaisia taitoja vaaditaan ja miten jalkauttamisen kannalta 

tärkeät tekijät ovat yhteydessä toisiinsa (Kazmi, 2000). Mallin avulla 

pystytään myös seuraamaan suorituksia strategian jalkauttamiseksi 

(Noble, 1999), koska se luo muun muassa tilaisuuksia palautteen 

antamiseen molemmin puolin ja näin voidaan myös varautua paremmin 

odottamattomiin käänteisiin. (Hrebiniak, 2006) Speculandin (2011) 
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mukaan johtajien onkin seurattava säännöllisesti, joka toinen viikko, 

kuinka jalkauttaminen onnistuu ja kuinka esille nousseita ongelmia 

voitaisiin ratkoa. Kontrollimekanismi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

tavoitellun suorituksen suunnittelu, tavoitteiden saavuttamiseksi 

suunniteltujen toimien valvonta tai mittaaminen ja korjaavien 

toimenpiteiden suorittaminen, jos tavoitteita ei saavuteta. (Noble, 1999) 

Käytettävän mallin tulisi sisältää nämä kolme ulottuvuutta, jotta 

organisaation suoritusta pystyttäisiin kontrolloimaan strategian 

jalkauttamisen hyväksi. Mallin tulisi lisäksi koskea koko organisaatiota, 

jotta strategia ei eriytyisi yksiköissä eri suuntiin. (Freedman, 2003). 

 

Selkeää mallia voidaan käyttää strategisen konsensuksen luomisen, 

riittävän viestinnän ja onnistuneen johtamisen tukena. Malli auttaa 

pysymään valitulla tiellä ja yhtenäistää toimintaa. Sen avulla voidaan 

varmistaa organisaation kyky pysyä ajan tasalla suoritettavista toimista, 

parantaa tiedonsaantia työntekijöiltä ja puuttua ajoissa toimiin, jotka vievät 

väärään suuntaan.  
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3 VIESTINTÄ ESIMIES-ALAISSUHTEESSA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähestyä strategian jalkauttamista 

esimiehen ja alaisen välisen viestinnän kautta, joten tässä osiossa 

paneudun syvällisemmin viestinnän rooliin. Strategian jalkauttaminen on 

organisaation suunnalta pyrkimys saada työntekijät toteuttamaan 

strategiaa halutulla tavalla. Työntekijät toimivat kuitenkin omista 

lähtökohdistaan käsin, joten heidät on saatava viestinnän avulla 

ymmärtämään oma roolinsa ja siihen kuuluvat odotukset sekä toimimaan 

näiden mukaisesti. Tässä tehtävässä esimiehillä on keskeinen rooli, joten 

on ymmärrettävä millaista viestintää esimiesten tulisi tarjota. Perehdymme 

siis seuraavaksi niihin viestinnän osatekijöihin, jotka vaikuttavat esimiehen 

ja alaisen välisen viestinnän onnistumiseen.  

 

Aluksi esittelen viestintää yleisellä tasolla organisaationäkökulmasta ja 

mihin esimiehen ja alaisen välinen viestintä sijoittuu tässä 

kokonaisuudessa. Seuraavaksi käyn läpi aiempaa tutkimusta niistä 

tekijöistä, jotka tekevät esimiehen ja alaisen välisestä viestinnästä 

tehokasta. Otan myös huomioon millaisia viestintäodotuksia työntekijöillä 

on todettu olevan ja millainen on tehokas viestintäprosessi. Lopuksi 

esittelen coachingia viestintämenetelmänä esimiehen ja alaisen välillä, 

jonka pohjalta on tarkoitus rakentaa konstruktio 

viestintäkeinoehdotukseksi.  

 

3.1 Viestintä organisaatiokontekstissa 

 

Viestinnällä on tärkeä tehtävä organisaatiossa. Se on suorassa 

yhteydessä organisaation suorituskykyyn ja on mukana luomassa 

yrityksen aineetonta pääomaa (Ruck & Welch, 2012; Mazzei, 2010). 
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Viestinnällä on tärkeä rooli erilaisissa organisatorisissa prosesseissa, 

kuten päätöksenteossa, ongelmanratkaisussa, muutosjohtamisessa ja 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Viestinnän avulla pystytään tarjoamaan 

olennaista tietoa organisaation jäsenille näiden prosessien onnistumisen 

tueksi. (Berger, 2008) Onnistunut viestintä on myös erityisen tärkeä tekijä 

strategian jalkauttamisessa. Tehokkaan viestintästrategian omaavat 

yritykset menestyvätkin keskimäärin paremmin kuin yritykset, joilla ei ole 

käytössään toimivaa viestintää (Kalla, 2005, 302).  

 

Oikeanlaisen viestinnän esimiehen ja alaisen välillä on osoitettu 

parantavan työntekijöiden suoritusta ja saavan aikaan organisaation 

menestymistä. (Jo & Shim, 2005, 277) Onnistunut viestintä esimiehen ja 

alaisen välillä pitää sisällään useita osa-alueita, joita tulisi ottaa huomioon 

viestinnän suunnittelussa. Koska tämä tutkimus tarkastelee viestintää 

teoreettisista lähtökohdista käsin soveltaen sitä käytäntöön, otan tässä 

osiossa huomioon sekä teoreettisen että käytännöllisen näkökulman 

onnistuneeseen viestintään. Teoreettisesta lähtökohdasta käsin 

tarkastelemme tämän työn olennaisinta viestinnän osaa, tiedon leviämisen 

funktiota, sekä työntekijöiden näkökulmaa. Yhdistääksemme tähän 

käytännön näkökulman, tarkastelemme käytännön yrityselämän pohjalta 

rakennettua mallia tehokkaan viestinnän prosessiin. Malli on myös otettu 

osaksi tieteellistä keskustelua, joten sen teoreettinen arvo on myös 

huomattava. 

 

3.2 Esimies viestijänä 

 

Esimiehen rooli viestijänä on tärkeä organisaation menestymisen 

rakentamisessa. Esimiehet käyttävät suuren osan ajastaan viestintään 

alaistensa kanssa, joten sen laatuun on kiinnitettävä huomiota (Kalla, 

2005, 305). Viestintä vaikuttaa esimiehen ja alaisen väliseen suhteeseen, 
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tiedon liikkumiseen ja viestien oikea-aikaiseen välittämiseen. Esimies 

viestii useilla eri keinoilla, mutta tässä keskitymme juuri suullisen 

viestinnän rooliin. 

 

Jo & Shim (2005, 278) totesivat tutkimuksessaan, että tehokas viestintä 

esimiehen ja alaisen välillä rakentaa luottamussuhdetta, joka on suorassa 

yhteydessä organisaation suorituskykyyn. Hyvä suhde on yhteydessä 

työntekijöiden työsuoritukseen, luottamukseen, motivaatioon ja 

sitoutumiseen. (esim. Mayfield & Mayfield, 89). Positiivisen suhteen 

rakentamisessa esimiehen tarjoama suullinen viestintä on olennaista, 

koska se vaikuttaa siihen, pitääkö alainen esimiestään ystävällisenä ja 

tukea antavana. Suullisen viestinnän avulla esimies voi kehittää suhdetta 

alaisiinsa tarjoamalla ohjeistusta, neuvomalla auttavaisesti ja jakamalla 

organisaatioon liittyviä uutisia. Esimiehen tarjoama suullinen viestintä on 

erityisen tärkeää strategian jalkauttamisen kannalta, koska työntekijöiden 

on todettu saavan mieluiten organisaatioon liittyvää tietoa kahdenvälisesti 

esimiehiltään (Jo & Shim, 2005, 277). On myös todettu, että suurillakaan 

määrillä virallista informaatiota ei pystytä varmistamaan viestin 

ymmärtämistä työntekijöiden keskuudessa (Aaltonen & Ikävalko, 2002). 

 

3.2.1 Tiedon liikkuminen 

 

Tiedon liikkuminen on olennainen osa onnistunutta viestintää. Tiedon on 

liikuttava johdon ja työntekijöiden välillä avoimesti, esimiehen on kyettävä 

tarjoamaan tarkoituksenmukaista tietoa epävarmuuden vähentämiseksi ja 

kokonaisuuden ymmärtämiseksi sekä työntekijät on saatava viestinnän 

avulla tukemaan organisaation tavoitteita. Esimiesten vastuulla on 

varmistaa, että nämä edellytykset täyttyvät ja tieto pääsee liikkumaan 

mahdollisimman esteettömästä läpi organisaation. 
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Kahdensuuntainen viestintä on tunnistettu menestyksekkään viestinnän 

tunnusmerkiksi (Welch & Jackson, 2007, 187). Esimiesten tulisi ottaa tämä 

huomioon välittämällä tietoa johdolta työntekijöille ja työntekijöiltä johdolle 

päin. Kalla (2005) havainnollistaa esimiehen asemaa hyvin kutsumalla 

esimiehiä ”silloiksi, jotka yhdistävät eri organisaatiotasoja”. Näiden siltojen 

tehtävänä on välittää tietoa johdolta työntekijöille esimerkiksi organisaation 

tavoitteista muuttamalle ne prosesseiksi, toiminnoiksi ja yksilöllisiksi 

tavoitteiksi. On huomattu, että työntekijät saavat myös hyödyllisempää 

tietoa organisaatiosta esimiehiltään kuin virallisten viestintäkanavien 

kautta (Jo & Shim, 2005, 277). Lisäksi esimiehet siirtävät tietoa 

työntekijöiltä johdolle päin, jotta johto pysyy ajan tasalla organisaation 

todellisista kyvykkyyksistä ja suorituksesta. (Harrop & Varey, 1998, 123)  

 

Työntekijät tarvitsevat tietoa työhönsä kohdistuvan epävarmuutensa 

vähentämiseksi. Kun heillä on käytössää tarvittavat informaatio, he 

pystyvät toimimaan paremmin odotetulla tavalla. Työntekijät ovat usein 

epävarmoja liittyen työnsä eri ulottuvuuksiin, joten heillä on tarve saada 

informaatiota työnsä suorittamisen tueksi. Tarjoamalla tietoa tavoitteista, 

olemassa olevasta tuesta tavoitteiden saavuttamiseksi ja käyttäytymisen 

haitoista ja hyödyistä esimies voi vähentää työntekijöiden kokemaa 

epävarmuutta. Epävarmuuden vähentyessä työntekijöiden työsuoritus 

paranee ja motivaatio työhön lisääntyy. Työntekijät tarvitsevat tietoa myös 

ymmärtääkseen työnsä osana kokonaisuutta, koska ihmisillä on tarve 

muodostaa kuva maailmasta, jossa on järkeä. Esimiehen tehtävänä on 

auttaa työntekijöitä ymmärtämään oma roolinsa esimerkiksi antamalla 

tietoa työntekijöiden vastuualueista. (Sullivan, 1988)  

 

De Ridder (2004) tutki viestinnän vaikutuksia positiivisen asenteen 

kehittymiseen yrityksen strategisia tavoitteita kohtaan. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että sekä tehtäviin liittyvän että ei-tehtäväkeskeisen 

informaation tarjoaminen työntekijöille saa heidät tukemaan organisaation 
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strategisia tavoitteita. Tarjoamalla laadukasta tehtäviin liittyvää 

informaatiota ja muokkaamalla se jokaisen työntekijän yksilöllisiin 

tarpeisiin sopivaksi työntekijät sitoutuvat organisaatioon ja tukevat tätä 

kautta organisaation tavoitteita. Laadukkaalla informaatiolla tarkoitetaan, 

että oikea informaatio päätyy oikeaan paikaan oikeaan aikaan ja työntekijä 

on tästä myös samaa mieltä. Ei-tehtäväkeskeisen informaation jakaminen 

saa työntekijät puolestaan luottamaan organisaation johtoon ja tätä kautta 

tukemaan strategisia tavoitteita. Ei-tehtäväkeskeisellä informaatiolla 

tarkoitetaan organisaation tavoitteisiin, ongelmiin ja käytäntöihin liittyviä 

asioita.  Tavoitteet on selitettävä työntekijöille siten, että he ymmärtävät ne 

ja ongelmista on oltava avoimia. Kaikessa viestinnässä on pyrittävä 

avoimuuteen. 

 

3.2.2 Viestin oikea-aikaisuus 

 

Oikea-aikainen viestintä on tärkeää organisaation menestyksen kannalta, 

koska organisaation edun mukaista on saada tehdyt strategiset päätökset 

mahdollisimman nopeasti käytäntöön. Johto haluaa saada päätökset 

viestittyä ketterästi työntekijöille ja työntekijät odottavat nopeita ja selkeitä 

ohjeistuksia. (Smythe, 1997, 6) Tehokkaan viestinnän varmistamiseksi on 

luotava tilaisuuksia päätöksenteossa mukana olleiden ja muiden 

työntekijöiden väliseen oikea-aikaiseen viestintään. Näin tärkeät päätökset 

ja relevantti tieto siirtyy mahdollisimman nopeasti käytännön 

toimenpiteiden kautta toteutukseen. Oikea-aikainen viestintä myös lisää 

läpinäkyvyyttä, mikä ehkäisee ongelmien syntymistä ja lisää luottamusta 

(Smythe, 1997, 6). Juuri esimiehet ovat niitä väyliä, joiden kautta 

päätökset ja tarpeellinen tieto saadaan vietyä nopeasti ja tehokkaasti 

ymmärrettävässä muodossa työntekijöille. Esimiesten on siis järjestettävä 

tarpeeksi tilaisuuksia viestiä työntekijöiden kanssa, jotta tieto pääsee 

liikkumaan oikea-aikaisesti. 
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3.3 Työntekijöiden viestintäodotukset 

 

Viestintää lähestytään usein johdon näkökulmasta, vaikka organisaation 

suorituskyvyn ymmärtämisen kannalta myös työntekijöiden näkökulma on 

hyvin tärkeä. Työntekijät kohdistavat esimiehiinsä tiettyjä 

viestintäodotuksia, jotka täyttyessään saavat työntekijät sitoutumaan 

työhönsä ja organisaatioon. Sitoutuminen puolestaan on suorassa 

yhteydessä työntekijöiden työsuoritukseen (Ruck & Welch, 2012) sekä on 

yksi strategisen konsensuksen edellytyksistä (Noble, 1999, 121). 

Sitoutuneet työntekijät myös pysyvät organisaatioroolissaan ja täyttävät 

roolin asettamat vaatimukset (Sullivan, 1988)  

 

Ruck & Welch (2012) löysivät tutkimuksessaan kuusi viestintäodotusta, 

jotka työntekijät kohdistavat esimieheensä (kuva 3): (1) strategia, 

tavoitteet ja arvot, (2) tuki, (3) samastuminen, (4) rooli, (5) suoritus ja (6) 

ääni. Strategia, tavoitteet ja arvot pitävät sisällään työntekijän tarpeen 

ymmärtää missä mennään ja mitä on suunniteltu sekä tuntea oman 

esimiehen olevan sitoutunut organisaation. Työntekijän on myös koettava, 

että organisaation tarjoaa riittävästi tukea ihmisille. Samastumisella 

tarkoitetaan, että työntekijä samastuu organisaation arvoihin ja kannattaa 

sen toimintaa. Tästä näkökulmasta katsoen on tärkeää, että esimerkiksi 

tavoitteita asetettaessa esimies ja työntekijä saavuttavat 

yhteisymmärryksen tavoitteista. Työntekijän on myös saatava viestinnän 

kautta tietoa omasta roolistaan. Roolin rakentumisessa on tärkeää, että 

työntekijä tietää vastuualueensa ja niiden merkityksen osana 

kokonaisuutta. Viestintäodotukset suoritusta kohtaan muodostuvat 

työntekijän tarpeesta tietää, kuinka hän pärjää työssään ja millaisia 

kehittymismahdollisuuksia on olemassa. Esimiehen antama palaute ja 

yhdessä tehtävät kehityssuunnitelmat ovat siis tärkeä osa sitoutumisen 

luomisessa. Viimeisenä osa-alueena on työntekijöiden ääni, jolla viitataan 

työntekijöiden tarpeeseen tulla kuulluksi ja otetuksi vakavasti. Esimiesten 
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on varmistettava, että työntekijöiden näkökulma otetaan aina huomioon ja 

aidosti kuunnellaan mitä heillä on sanottavana.  

  

Kuva 3. Työntekijän viestintäodotukset.  

 

. (Ruck & Welch, 2012) 

 

Kuvioon on lisätty punaisella tekstillä strategian jalkauttamisen tärkeäksi 

nousseet tekijät. Kuten kuviosta voi huomata, työntekijöiden 

viestintäodotukset ovat lähes samat kuin strategian jalkauttamisessa 

tärkeäksi nostetut tekijät. 
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3.3.1 Tehokkaan viestinnän prosessi 

 

Nykyisin organisaatioiden ongelmana ei niinkään ole informaation puute 

vaan oikeanlaisen informaation välittäminen oikealla tavalla oikeaan 

kohteeseen. Ihmiset organisaatioissa kaipaavat jaettua ymmärrystä, 

merkitystä ja tietoa oman työsuorituksensa tueksi (Robertson, 2005). 

Monipuolistunut viestintäteknologia ja ylhäältä alaspäin suuntautuvan 

informaation määrä eivät ole riittäviä keinoja tyydyttämään olemassa 

olevia viestintätarpeita. On olemassa selkeä tarve myös kasvokkain 

tapahtuvaan ja epäviralliseen viestintään. Lisäksi on alettu kiinnittää 

huomiota siihen, mihin suuntaan informaation on kuljettava. Perinteisen 

ylhäältä alaspäin suuntautuvan viestinnän rinnalle on nostettu myös 

johdon tarve saada tietoa työntekijöiltään. Nämä tekijät tulisi ottaa 

huomioon viestinnän prosessin suunnittelussa, jotta viestintä pystyisi 

vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin.  

 

Robertson (2005) julkaisi artikkelissaan ehdotuksen viestinnän prosessin 

mallista, minkä avulla organisaatioiden viestintäilmapiiriä voitaisiin 

tehostaa (kuva 4). Tämän mallin taustalla on oletus, että johtajat ovat 

avaintekijöitä tehokkaan viestinnän rakentamisessa. Malli koostuu 

kolmesta pääkomponentista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa: avoin 

tiedonkulku, vuorovaikutteinen tuki ja näistä muodostuva avoin ja tukea 

antava viestintäilmapiiri.  

 

Avoimella tiedonkululla tarkoitetaan sitä mekaanista prosessia, jonka 

avulla tieto liikkuu paikasta A paikkaan B. Jotta tieto liikkuisi 

mahdollisimman optimaalisesti, esimiesten on varmistettava kolme tekijää: 

sopiva informaatiomäärä, esteiden poistaminen ja oikeat 

tiedonjakamiskäytännöt. Sopivalla informaatiomäärällä tarkoitetaan, että 

työntekijöiden on saatava tarvitsemansa määrää tietoa työsuorituksensa 

toteuttamiseen. Esimerkiksi heillä on oltava tieto olemassa olevista 



49 
 

työsuorituksen tueksi luoduista materiaaleista. Esteiden poistaminen on 

ideoiden, asioiden ja mielipiteiden vapaan liikkumisen varmistamiseksi 

tehdyt toimenpiteet. Esimies voi esimerkiksi luoda tilaisuuksia 

kahdenkeskiseen ideoiden, huolien ja tiedon vaihtamiseen ja madaltaa 

näin kynnystä keskustella päivittäisen työn kannalta tärkeistä asioista. 

Oikeat tiedonjakamiskäytännöt pitävät sisällään kahdensuuntaisen 

tiedonliikkumisen varmistamisen seuraavilla tiedon osa-alueilla: työ, 

yksityisyys, toiminta, strategia ja ylöspäin liikkuva tieto. Käytäntöjen 

vakiinnuttamiseksi esimies voi aluksi tehdä esimerkiksi muistilistan 

itselleen keskusteltavista osa-alueista.  

 

Vuorovaikutteinen tuki lähestyy tehokasta viestintäilmapiiriä ihmisten 

kommunikointitavan kautta. Siinä on kyse siitä, kuinka viestintään, jotta 

esimies olisi vakuuttava ja työntekijät tuntisivat saavansa tukea. 

Esimiehen tulisi kuunnella aktiivisesti ja empaattisesti, tarkistaa 

ymmärtäneensä oikein, selventää mitä tarkoitetaan, paljastaa tunteita, 

rohkaista palautteen antamiseen, antaa itse ja pyytää palautetta, keskittyä 

rakentavaan palautteeseen, antaa ohjeita ja johtaa konflikteja.   
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Kuva 4. Viestinnän prosessin malli. 

 

3.4 Coaching viestintäväylänä 

 

Edellä esitetyt näkökulmat tehokkaan viestinnän toteuttamiseen 

lähestyivät esimiehen ja alaisen välistä viestintää eri teemojen kautta. 

Seuraavaksi on tarkoituksena tarkastella coachingia viestintäväylänä, jotta 

ymmärrettäisiin mistä elementeistä se muodostuu ja mitä yhteyksiä sillä on 

strategian jalkauttamiseen sekä esimiehen ja alaisen väliseen viestintään. 

 

3.4.1 Mitä on coaching? 

 

Coachingissa on perimmiltään kyse johtamisen kehittämisestä. 

Coachingista on tullut viime vuosikymmenen aikana yksi suosituimmista 

strategioista johtamisen kehittämisessä, kun organisaatiot pyrkivät 
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vastaamaan monimutkaisiin ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Jo 

vuonna 2006 arvioitiin olevan noin 30 000 coachia maailmanlaajuisesti 

(Carey et al., 2011, 53). Suomessa menetelmä on suhteellisen uusi, 

saavuttaen kuitenkin vauhdilla jalansijaa johtamisen kehittämisen 

työkalujen joukossa. Coaching luetaan usein osaksi uutta 

johtamiskulttuuria, joka perustuu osallistamiseen, valtuuttamiseen, 

oppimiseen ja kehittymiseen. (Hamlin, 2006, 306). 

 

Johtamisen kehittämiseen tähtäävät toimet on todettu tehokkaimmiksi 

silloin, kun ne nivoutuvat yhteen johtajan työympäristön kanssa ja 

sisältävät jatkuvaa palautetta suorituksesta (Longenecker & Neubert, 

2005, 493) Tämä on varmasti yksi syy siihen, että varsinkin sisäinen 

coaching voi toimia tehokkaana johtamismenetelmänä esimiesten ja 

alaisten välillä. Coachingin tavoitteena on pyrkiä parantamaan 

työntekijöiden työsuorituksia rakentavan ja kehittävän palautteen kautta ja 

auttaa heitä selviytymään erilaisista työhön liittyvistä ongelmista (Agarwal 

et al., 2009, 2110 - 2111).   

 

Coaching on kahdenvälinen tilaisuus coachin ja coachattavan välillä. 

Prosessiin kuuluu, että coach tarjoaa tietoa coachattavaan kohdistuvista 

odotuksista, tarjoaa palautetta ja ehdotuksia suorituksen parantamiseksi, 

helpottaa työntekijöitä ongelmien ratkaisussa ja uusien haasteiden 

valitsemisessa. Tarkoituksena on myös helpottaa yksilön oppimista ja 

tukea käyttäytymisen muutosta. Siinä keskitytään enemmänkin siihen 

kuinka kohdata tietynlaisia tilanteita eikä mitä tiettyjä toimia pitää tehdä. 

Coach ja coachattava keskustelevat yhdessä niistä jokapäiväisistä 

työtilanteista, jotka työntekijä kohtaa työssään ja miettivät kuinka kohdata 

ongelmia. Säännöllinen vuorovaikutus onkin erityisen tärkeää ja sen avulla 

työntekijät omaksuvat tehokkaita työtaitoja ja käyttäytymistä. (Agarwal, 

2009; Liu & Batt, 2010)  
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3.4.2 Esimies-coach viestijänä 

 

Esimiehen rooli coachina on jatkuva ja olennainen osa esimiehen työtä. 

Sitä ei voida erottaa erikseen toteutettavaksi toimenpiteeksi, vaan se on 

ennemminkin tapa johtaa ja olla tekemisissä alaisten kanssa. Coachingia 

on povattu tulevaisuuden esimiestaidon kulmakiveksi, koska esimiesten 

päätehtäviksi ennustetaan nousevan tavoitteiden asettaminen, 

edistymisen arviointi ja paremman suorituksen tukeminen (Lindbom, 2007; 

Ladyshewsky, 2009). Coachingin käyttämisen uskotaan vaikuttavan 

positiivisesti johtamistaitoihin ja tätä kautta koko organisaation 

menestymiseen (Carey et al., 2011, 52). 

 

Ladyshewskyn (2009) mukaan esimies-coachin tehtävä on saada 

työntekijä näkemään oma suorituksensa ja ohjata tätä oikeaan suuntaan. 

Yksi onnistumisen edellytys on tehokas ja avoin viestintä, joka 

mahdollistaa suorituksen muokkaamisen. Longenecker kiteyttää 

coachingin liittyvän suoritusperiaatteen seuraavasti: ”Työntekijät eivät voi 

parantaa suoritustaan, jos he eivät tiedä sen olevan tarpeellista, jos he 

eivät tiedä mitä muuttaa, jos he eivät tiedä kuinka muuttua tai heiltä 

puuttuu kunnollinen tuki tehokkaaseen suoritukseen”. Jakamalla tietoa 

alaisilleen coaching-prosessin kautta esimiehet mahdollistavat alaistensa 

hyvän suoriutumisen työtehtävissään ja synnyttävät samalla luottamusta 

esimiestaitojaan kohtaan (Mayfield & Mayfield, 2002). Coachin rooliin 

kuuluu myös auttaa coachattavaa oppimaan tarvitsemiaan taitoja. Esimies 

voidaankin nähdä myös oppimisen helpottajana. (Hamlin, 2006, 306) 

 

3.4.3 Coachingin yhteys strategiaan 

 

Coachingin käyttöä perustellaan usein pitkän aikavälin hyötyjen 

synnyttäjä. Coaching vaikuttaa positiivisesti esimiesten johtamistaitoihin ja 
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tätä kautta työntekijöiden työsuoritukseen, mikä auttaa yrityksen strategian 

toteuttamisessa pitkällä aikavälillä (esim. Carey et al., 2011, 52). 

Johtamistaitojen kehittyessä työntekijöiden nykyistä suoritusta pystytään 

parantamaan tehokkaammin ja valmistamaan heitä tulevaisuuden tehtäviä 

varten. Työntekijöiden kehittäminen onkin havaittu organisaatioiden 

menestymistekijäksi ja sillä on suuri rooli organisaation pitkän aikavälin 

menestyksen luomisessa (Lindbom, 2007, 101 - 102).  

 

Erityisesti strategian jalkauttamisen yksi perusedellytyksistä on työntekijän 

suoritus ja sen ohjaaminen organisaation valitsemaan suuntaan, koska 

juuri työntekijät ovat vastuussa strategian käytännön toteuttamisesta.  

Coachingilla on todettu olevan vahva ja merkittävä positiivinen vaikutus 

yksilön työsuoritukseen. Coachingin avulla pystytään varmistamaan, että 

työntekijällä on jatkuvasti ajankohtainen käsitys organisaation tuotteista, 

asiakkaista ja työn prosesseista. Tämän vuoksi työntekijä on 

kykeneväinen kommunikoimaan tehokkaasti asiakkaiden kanssa, 

vastaamaan heidän tarpeisiin ja tarjoamaan ripeää palvelua. (Liu & Batt, 

2010, 286, 270) 

 

Tutkimuksissa on todettu, että suorituksen johtaminen ja coachingin 

periaatteiden käyttäminen erottaa hyvin menestyvät yritykset huonosti 

menestyvistä. Coaching tuo strategista arvoa pitkän aikavälin 

menestymiseen. (Lindbom, 2007, 102) Coachingin tehokkuus ja toimivuus 

perustuvat sen jatkuvuuden luonteeseen. Organisaatioiden tulisikin tukea 

ja kouluttaa esimiehiä edistämään tietoisuutta coachingin strategisesta 

arvosta pitkän tähtäimen menestymisen edistäjänä. (Agarwal, 2113)  
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi tutkimuksen suorittamisen eri vaiheet.  

4.1 Työkalun rakentaminen 

 

Työkalun innovoinnin taustalla oli ajatus coachingin soveltuvuudesta 

työntekijöiden ohjaamiseen strategian jalkauttamisen hyväksi. Prosessi 

aloitettiin tutustumalla huolellisesti coaching-kirjallisuuteen. Aiheeseen 

perehtymisen avulla aihepiiriä kavennettiin artikkeleihin, jotka käsittelevät 

nimenomaan esimiehen käyttämistä coachina ja työntekijöiden suoritusta. 

Kirjallisuuteen tutustuessa kävi ilmi, että esimiehen käyttämistä coachina 

ja sen vaikutusta työntekijöiden suoritukseen on tutkittu melko suppeasti 

(esim. Agarwal et al., 2009), varsinkaan viestinnän näkökulmasta, joten 

tutkimukseen soveltuvia valmiita malleja ei ollut löydettävissä coachingin 

toteuttamiseen. Aihepiiriin artikkeleissa käsiteltiin kuitenkin laajasti niitä 

kriittisiä ominaisuuksia, joita coachilla on oltava työntekijöiden suorituksen 

onnistuneen ohjaamiseen.  

 

Työkalun rakentaminen aloitettiin artikkeleiden lukemisen ohella 

kirjoittamalla ylös tutkijan mielestä aiheen kannalta relevantteja hyväksi 

todettuja coachin piirteitä. Aineiston muodostuessa tarpeeksi laajaksi se 

luokiteltiin aineistosta nousevien teemojen alle. Teemat jäsenneltiin 

mielekkääseen järjestykseen, jotta työkalun käytännön toteutus olisi 

sujuvaa. Innovoitu konstruktio noudattaa rakenteeltaan tämän luokittelun 

mukaisia teemoja: ensimmäinen tapaaminen (perusasiat, tavoitteiden 

asettaminen, suorituksen suunnittelu), ohjauskeskustelut (muodollinen 

keskustelutilaisuus, päivittäinen vuorovaikutus) ja palaute. Palaute 

nostettiin omaksi kokonaisuudekseen, koska sen roolia painotettiin 

erityisesti artikkeleissa. 
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4.2 Tutkimusmetodi  

 

Tutkimusmetodi on tietty tutkimustekniikka, jolla pyritään yhdistämään 

teoria, hypoteesit ja metodologia. (Metsämuuronen, 2011, 87) Tähän 

tutkimukseen valittiin tutkimusmetodiksi strukturoitu haastattelulomake, 

joka sisälsi myös muutaman avoimen kysymyksen. Tavoitteena oli 

selvittää tutkittavien henkilöiden omaa näkemystä valituista strategian 

jalkauttamisen alueista, joten kysymykset muotoiltiin väittämiksi. 

Strategian jalkauttamisessa on kyse strategian valumisesta työntekijöille 

asti, jotta se saataisiin käytännön toteutukseen, joten työntekijöiden 

käsitysten selvittäminen koettiin tässä tutkimuksessa oleelliseksi. 

 

Haastattelulomake rakennettiin strategian jalkauttamisen teoriakehyksen 

perusteella muodostamalla väittämiä keskeisistä teoriasta nousevista 

käsitteistä, jotta pystyttäisiin tulkitsemaan mahdollisia muutoksia näissä 

osa-alueissa coachingin vaikutuksesta. Tutkimus voidaan myös osaltaan 

tulkita kokeelliseksi asetelmaksi, koska haastattelujen avulla pyrittiin 

selvittämään syy-seuraussuhdetta muuttujien välillä. Asetelma sisälsi sekä 

alku- että jälkimittauksen ja tarkoituksena oli tulkita muutoksia näissä ja 

pyrkiä arvioimaan coachingin vaikutusta mahdollisiin muutoksiin strategian 

jalkauttamisen onnistumisessa. 

 

Haastattelulomake sisälsi 25 varsinaista kysymystä, jotka oli jaoteltu 

kolmen kategorian alle: strategia, viestintä ja johtaminen. Lisäksi oli kaksi 

kysymystä liittyen vastaajan ominaisuuksiin: työskentelyaika yrityksessä ja 

toimiiko esimiestehtävissä. Vastaajilla oli myös jokaisen osion lopussa 

mahdollisuus kommentoida mieleen tulevia asioita. Mittaustavaksi valittiin 

5-portainen Likert-asteikko. Likert –asteikon käyttäminen sopii hyvin 

tilanteisiin, joissa tarkoitus on mitata jotain tiettyä ominaisuutta kuten 

asennetta (Metsämuuronen, 56). Vastausvaihtoehdot valittiin skaalalla, 
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jonka ääripäät olivat ”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. Avoimiin 

kysymyksiin vastaustilaa oli rajattomasti. Haastateltavat vastasivat 

samaan kyselyyn ennen coaching-prosessin aloittamista ja välittömästä 

sen päättymisen jälkeen. 

 

4.3 Konstruktion toteutus 

 

Konstruktio toteutettiin perehdyttämällä valitut esimiehet työkalun käyttöön 

ja ottamalla coachaus osaksi päivittäistä johtamista kolmen kuukauden 

ajaksi. Esimiehet saivat luettavakseen kirjallisen kuvauksen coaching-

prosessista sekä tutkijan kanssa käytiin yhdessä läpi keskeisimmät 

periaatteet ja työkalun käytännön aloittamiseen liittyvät asiat. 

Konstruktiivisen tutkimusotteen toteutus ja toimivuuden testausvaihe vaatii 

sekä kohdeorganisaatiolta että tutkijalta syvää omistautumista prosessin 

onnistumiseksi. Jos prosessiin osallistuvat eivät toimi konstruktion 

mukaisesti, konstruktion soveltamisyritys luultavasti epäonnistuu eikä sen 

toimivuutta voida testata. (Rolin et al., 2006, 117) Tämän vaiheen 

kriittisyyden vuoksi konstruktion toteuttamisen tueksi luotiin 

seurantalomake, jota coach käytti tapaamisten asialistana (Liite 1). 

Esimiehillä oli myös tilaisuus tarkentaa itselleen epäselviksi jääneitä kohtia 

ja esittää kysymyksiä koko prosessin ajan. 

 

4.4 Otos ja aineiston kerääminen 

 

Tutkimus suoritettiin keskisuuressa IT-alan yrityksessä. Yrityksen johto 

kokee strategian jalkauttamisen haasteelliseksi ja haluaa etsiä keinoja 

strategian jalkauttamiseen viestinnän kautta. Organisaatio muodostuu 

erillisistä liiketoimintayksilöistä, joista tutkimukseen valittiin kaksi. 

Coachauksen suorittajiksi valittiin näiden kahden liiketoimintayksikön 

esimiehet ja coahcattaviksi heidän alaisensa. Esimiehillä ei ollut aiempaa 
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kokomusta coachina olemisesta, joten ennen työkalun käyttöönottoa 

työkalu käytiin yhdessä läpi. Heillä oli myös jokaista tapaamista varten 

tukilista muistettavista asioista, joka muodostettiin työkalun perusteella. 

Caochattavia valittiin mukaan yhteensä 12, mutta vain seitsemän henkilöä 

vastasi sekä ensimmäiseen että toiseen kyselyyn, joten vastauksia voitiin 

vertailla vain näiden vastaajien osalta. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 10 

henkilöä ja toiseen 11 henkilöä.  

 

Aineisto kerättiin coachattavilta sähköisesti webropol-työkalun avulla. 

Ensimmäinen haastattelu suoritettiin ennen coachingin aloittamista, jotta 

pystyttäisiin vertaamaan coaching-prosessin jälkeen mahdollisia 

muutoksia. Tutkimukseen valituilla henkilöillä oli viikko aikaa käydä 

vastaamassa kyselyyn. Tämän jälkeen valitut esimiehet aloittivat 

coaching-prosessin. Kolmen kuukauden jälkeen samoja henkilöitä 

pyydettiin vastaamaan samaan kyselyyn uudestaan.  

 

4.5 Aineiston analysointi 

 

Määrällisen tutkimuksen menetelmiä on mahdollista käyttää laadullisen 

aineiston analysoinnissa. (Metsämuuronen, 479) Määrällisiä menetelmiä 

voidaan myös käyttää pienten aineistojen kohdalla, jolloin menetelmää 

kutsutaan parametrittomaksi. Parametrittomien menetelmien kohdalla 

oletuksia ei jouduta tekemään yhtä paljon kuin parametristen menetelmien 

kohdalla, joten esimerkiksi pienten aineistojen käyttäminen on mahdollista 

ja havaintojen ei tarvitse olla satunnaisesti valikoituneita. Metsämuurosen 

(2006, 473) mukaan ”parametriton tai vakaa metodiikka antaa kuitenkin 

mahdollisuuden pohtia tulosten yleistymistä muihinkin kuin vain tutkittuihin 

yksilöihin edellyttäen, että on tutkittu vähintään kolme tapausta”. 

Parametriset menetelmät vaativat myös usein vähintään välimatka-

asteikollista mittaamista, mutta parametrittomilla menetelmillä voidaan 
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analysoida myös järjestysasteikollista aineistoa, kuten Likert-asteikollisesti 

kerättyä. (Metsämuuronen, 2006, 478, 493) 

 

Aineiston analysointiin käytettiin pienten aineistojen tilastolliseen 

analyysiin soveltuvaa Wilcoxonin merkkitestiä. Wilcoxonin merkkitesti 

soveltuu tilanteisiin, jossa on parittainen tai kaltaistettu mittaus, 

mittausparista pystytään sanomaan kumpi arvo on suurempi ja kumpi 

pienempi sekä havaintojen väliset erot pystytään laittamaan järjestykseen. 

(Metsämuuronen, 2006, 568) Tässä tutkimuksessa kerätty aineisto on 

parittainen, koska samoilta henkilöiltä mitattiin samaa muuttuja kaksi eri 

kertaa. Koska vastausvaihtoehdot ovat järjestysateikollisia ja voidaan 

asettaa numerojärjestykseen (Likert-asteikko), aineistosta pystytään 

sanomaan kumpi arvo on suurempi. Havaintojen väliset erot pystytään 

myös laittamaan järjestykseen. 

 

Siegelin ja Castellanin mukaan testin analysoinnin apuna voidaan käyttää 

normaalijakaumaa, josta voidaan kohtuullisen hyvin arvioida voidaanko 

nolla-hypoteesi hylätä tilastollisesti merkitsevänä. Nollahypoteesina on, 

että coaching ei ole vaikuttanut strategian jalkauttamisen osa-tekijöihin, 

joita kyselyllä kartoitettiin. Tällöin keskiarvon ja keskihajonnanlaskemiseen 

tarvitaan pelkkä otoskoko N. Otoskoossa ei kuitenkaan huomioida 

kyselykertojen välisiä samoja vastauksia. (Metsämuuronen, 2006) 

Esimerkiksi kysymyksessä kahdeksan otoskoko on 5, sillä viiden 

vastaajan kanta on muuttunut ja muiden pysynyt samana. Tällöin 

kysymyksen kahdeksan otantajakauman: 

 



59 
 

Kaava 1, 2, 3. Keskiarvo, keskihajonta ja z-arvo 

 

(Metsämuuronen, 2006) 

z-arvon avulla voidaan määritellä normaalijakauman kertymäfunktio, joka 

on tässä tapauksessa noin 0,112 (liite 4). Toisin sanoen nollahypoteesia ei 

voida hylätä tilastollisesti merkitsevänä 0.10 luottamusvälillä, koska arvon 

tulisi olla pienempi kuin 0.1. 

 

4.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Validiteetilla tarkoitetaan missä määrin väite, tulkinta tai tulos ilmaisee 

kohdetta, johon sillä viitataan. Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja 

ulkoiseen validiteettiin, jolloin sisäisellä validiteetilla viitataan tulkinnan 

sisäiseen loogisuuteen ja ristiriidattomuuteen. Usein puhutaan siitä, 

mittaako valittu mittari sitä, mitä oikeasti halutaan mitata. Ulkoinen 

validiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, voidaanko tapaus yleistää muihinkin 

kuin tutkittuihin tapauksiin. (Koskinen et al., 2005, 254) Tämän 

tutkimuksen sisäinen validiteetti pyrittiin varmistamaan muodostamalla 

kysely siten, että väittämät johdettiin suoraan teorian käsitteistä. Analyysi 

ja tulkinta suoritettiin näiden käsitteistä johdettujen väittämien tuloksien 

mukaan, mikä nähdäkseni lisäsi sisäistä validiteettia. Toisaalta sisäistä 

validiteettia heikensi vastaajan mahdollisuus tulkita esitetty väittämä 

omalla tavallaan. Eri vastaajien kesken on vaikea varmistaa käytetyillä 
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menetelmillä, että he ymmärsivät väittämät samalla tavalla. Ulkoinen 

validiteetti on tutkimuksella huono, koska aineisto oli niin pieni. Ulkoista 

validiteettia oltaisiin voitu tässä tutkimuksessa lisätä isommalla otoskoolla. 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa havaintojen yhdenmukaisuutta eri havaitsijoiden 

toimesta. Reliabiliteettia voidaan arvioida sen mukaan, kuinka samanlaista 

tietoa voidaan saada aineiston keräämistapaa vaihtamalla, toistamalla 

mittaus useamman kerran, vaihtamalla havainnoitsijaa tai tekemällä 

havainnot eri ajankohtina. (Koskinen et al., 2005, 254) Reliabiliteettiin 

vaikutti epäsuotuisasti tässä tutkimuksessa kyselyn valmiit 

vastausvaihtoehdot, jolloin syvempää analyysia ei päästy tekemään ja 

vastauksille ja niiden analysointiin jäi paljon tulkinnan varaa. Tutkimus 

jouduttiin myös suorittamaan loppuun hyvin epästabiilissa ympäristössä 

organisaatiossa keskellä suuria muutoksia. Tämä vaikutti hyvin oleellisesti 

tutkimuksen toistettavuuteen ja vastausten luotettavuuteen. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustuloksissa käydään ensin läpi kirjallisuuden perusteella tähän 

tutkimukseen rakennettu työkalu, jota valitut esimiehet käyttivät 

coachauksensa pohjana. Tämän jälkeen siirrytään niihin empiirisiin 

tuloksiin, jotka saatiin aineiston analyysin perusteella. 

 

5.1 Coaching työkalu 

 

Tässä kappaleessa käymme läpi tarkemmin rakennetun työkalun osa-

alueet. 

 

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 

 

Coaching-suhteen rakentamisessa ensimmäinen vaihe on järjestää 

esimiehen ja alaisen välille tapaaminen, jonka aikana käydään läpi 

aloitettavan coaching-prosessin perusasiat, asetetaan tavoitteet 

työntekijän työsuoritukselle ja suunnitellaan yhdessä työsuorituksen 

toteutusta. Ensimmäistä coaching-tapaamista pidetään hyvin tärkeänä, 

koska sen tarkoitus on luoda pohja tulevalle työskentelylle (esim. Bennett, 

2003). Kun pohja luodaan hyväksi, on paremmat mahdollisuudet saada 

molemmat osapuolet sitoutumaan prosessiin, koska molemmille 

osapuolille muodostuu selkeä käsitys siitä mitä ollaan tekemässä ja miksi.  

 

 

Perusasioiden läpikäyminen 
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Ensimmäinen tapaaminen aloitetaan käymällä läpi coachingiin liittyvät 

perusasiat. Bennett (2003) on muodostanut listan niistä asioista, jotka olisi 

hyvä käydä läpi: tapaamisten tarkoitus ja yhteisymmärrys läpikäytävistä 

asioista, esittely, molempien odotukset, pelisäännöt, mahdolliset ongelmat 

ja tarvittavien toimien läpikäyminen. Tapaamisten tarkoituksen selittämisen 

tehtävänä on saada työntekijä ymmärtämään coaching-prosessin hyödyt 

hänen itsensä sekä organisaation kannalta. Muuten coachingia saatetaan 

pitää ennemminkin asioita vaikeuttavana menetelmänä, kuin 

työntekijöiden kehittämisen apuvälineenä. (Agarwal et al, 2009) 

Osapuolien on hyvä esitellä itsensä kertomalla itsestään, taustoistaan ja 

kokemuksistaan organisaatiossa, jos coach ja työntekijä eivät vielä tunne 

toisiaan. Odotuksien suhteen käydään läpi mitä työntekijä haluaa 

prosessilta ja mitä esimies pystyy tarjoamaan. Esimies voi esimerkiksi 

tarjota: ohjeistusta ja tukea, oppimistavoitteita, ammatti-/teknistä tietoa, 

päivittäistä apua ongelmiin tai tietoa olemassa olevista resursseista. On 

myös sovittava niistä pelisäännöistä, joita tullaan noudattamaan. 

Pelisääntöjä muodostaessa sovitaan luottamuksellisena pidettävistä 

asioista, muodollisten keskustelutilaisuuksien aikataulutuksesta 

(tiheydestä), keskustellaan päivittäisen vuorovaikutuksen roolista 

coaching-prosessissa ja mietitään liittyykö coachingiin muita osapuolia. On 

myös tarkistettava onko jo nyt tiedossa mahdollisia coachingiin vaikuttavia 

ongelmia. Ensimmäisellä kerralla sovitaan myös vähintään kaksi 

seuraavaa tapaamista etukäteen.  

 

Tavoitteiden asettaminen 

 

Perusasioiden läpikäymisen jälkeen siirrytään asettamaan tavoitteita 

työntekijälle. Tavoitteiden asettamisen perimmäinen tarkoitus on saada 

työntekijöiden työ vastaamaan organisaation periaatteita ja odotuksia. 

Tämä on hyvin tärkeä vaihe, koska jokaisen työntekijän on yhdistettävä 
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työhönsä organisaation vaatimukset ja tavoitteet, vaikka työsuorituksen 

toteuttaminen voikin olla tyyliltään hyvin yksilöllistä (Mosca et al., 2010). 

Organisaation periaatteet ja odotukset ovat se ohjenuora, joka muovaa 

työntekijöiden käyttäytymistä ja ohjaa päätöksentekoa (Lindbom, 2007).  

 

Työntekijälle on selvennettävä mitä organisaatio häneltä odottaa ja mitä 

tavoiteltava suoritus tarkalleen pitää sisällään, mikä merkitys suorituksella 

on, mitä vastuualueita ja valtuuksia työtehtävät sisältävät, ja miten 

työtehtäviä tulisi priorisoida. Tavoitteista on myös muotoiltava yksilöllisiä ja 

niistä on saavutettava yhteisymmärrys työntekijän ja coachin välillä. 

Organisaation suunnalta kohdistuvat odotukset on selitettävä työntekijälle 

siten, että työntekijä ymmärtää konkreettisesti mitä häneltä odotetaan ja 

mitä tavoiteltava työsuoritus tarkalleen pitää sisällään. Coach voi 

selventää organisaation odotuksia erittelemällä työntekijän velvollisuuksia, 

käyttämällä havainnollistavia esimerkkejä odotetusta osaamisesta 

(Lindbom, D. 2007) tai näyttämällä kirjoitettua työnkuvaa, joka toimii 

organisaation asettamien standardien selventämisessä. Näiden avulla 

työntekijälle muodostuu konkreettinen kuva suoritukseen vaikuttavista 

tärkeistä tekijöistä ja sillä on yhteys työntekijän motivaatiotasoon. Kun 

työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan ja miksi, työ tuntuu 

merkitykselliseltä ja tärkeältä, mikä lisää työntekijän tyytyväisyyttä 

työhönsä. Tyytyväiset työntekijät ovat motivoituneempia työtehtäviään 

kohtaan. (Mosca et al, 2010, 123 - 125; Lindbom, 2007)  

 

Työntekijään kohdistuvat odotukset on eriteltävä pienempiin osiin, jotta 

työntekijä ymmärtämään mitä odotettu suoritus tarkalleen ottaen sisältää. 

Coachin on selitettävä tavoiteltava suoritus laajasti ja mahdollisimman 

tarkasti työntekijälle. On tärkeää, että molemmat ymmärtävät 

yksityiskohtaisesti minkälaista suoritusta odotetaan, koska tällöin nykyistä 

suoritusta on helpompi verrata tavoiteltuun suoritukseen, tavoitellun 

suorituksen tunnistaminen sen esiintyessä on helpompaa, ja coachin on 
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helpompi ehdottaa sopivia toimia tulosten saavuttamiseksi. (Burdett, John. 

1998) Organisaatiotasolla on varmistettava, että kaikilla coacheilla on 

yhtäläinen käsitys siitä, millainen on hyvä suoritus. Muuten työntekijöiden 

suoriutuminen samanlaisissa tehtävissä on epäjohdonmukaista erilaisen 

ohjauksen takia. (Lindbom, D. 2007) 

 

Suorituksen merkitystä organisaatiolle voidaan selventää keskustelemalla 

työntekijän kanssa siitä, miten työntekijä ymmärtää oman suorituksensa 

onnistuneen loppuun saattamisen vaikutukset organisaatioon (Mosca et 

al. 2010). Coachin on myös varmistettava, että työntekijällä on käsitys 

siitä, mitä hyötyjä se tuo asiakkaille (Burdett, John. 1998). Jos työntekijä ei 

ymmärrä työnsä merkitystä, hänen työltään puuttuu päämäärä ja tämä 

johtaa hyvin usein huonoon suoriutumiseen työtehtävissä (Allenbaugh, G. 

1983). Coachin on myös käytävä yhdessä työntekijän kanssa läpi työhön 

liittyvät vastuualueet ja valtuudet, siten että molemmille muodostuu niistä 

yhtäläinen käsitys (Allenbaugh, 1983).  

 

Coachin tehtävänä on myös auttaa työntekijää priorisoimaan työtehtäviään 

(Allenbaugh, 1983, 25), jotta tavoitteiden saavuttaminen olisi tehokasta. 

Priorisoinnissa avuksi voidaan ottaa avaintuloksien määrittely, jotta 

työntekijä hahmottaa paremmin organisaation tärkeinä pitämiä tuloksia. 

Avaintulokset ovat niitä työsuorituksen osia, joihin työntekijän odotetaan 

laittavan suurin panoksensa (Burdett, 1998). Strategian jalkauttamisen 

näkökulmasta avaintulosten määrittely on tärkeä väline työntekijöiden 

työpanoksen ohjaamisessa haluttuun suuntaan. Myynnin näkökulmasta 

avaintuloksien sijaan voidaan puhua avainasiakkaista ja työtehtävien 

priorisoinnista näiden suuntaan, mikä tukee strategisia tavoitteita. 

Tavoitteiden määrittelyssä voidaan myös valita tarkastelun kohteeksi 

pelkästään tietty osa-alue, jota halutaan kehittää. Tällöin tavoitteet ja 

niiden prioriteetit muodostetaan kyseisen osa-alueen perusteella. (Mosca 

et al., 2010, 124) 
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Suorituksen tavoitteet ovat pohjimmiltaan organisaation määrittelemä, 

mutta tavoitteista on muotoiltava yksilöllisiä ja niistä on saavutettava 

yhteisymmärrys. Kun coach ja työntekijä luovat ja hyväksyvät yhdessä 

yksilölliset tavoitteet yhteisymmärrys muodostuu luonnollisesti (Phillips, . 

Yksilöllisten tavoitteiden asettaminen on tärkeää, koska sen avulla 

voidaan seurata toteutuneen suorituksen menestyksellisyyttä ja 

toteutuneen suorituksen arviointi voidaan perustaa faktoihin mielipiteiden 

sijaan (Marsh, 1992). Varsinkin myyntityössä yksilöllisyys tavoitteissa 

nousee tärkeäksi tekijäksi, koska myyntiosaaminen on yksilöllistä. (Mosca 

et al., 2010, 123) Tavoitteiden yksilöllisyys voidaan saavuttaa ottamalla 

huomioon työntekijän yksilölliset kyvykkyydet, arvot, päämäärät ja tarpeet 

sekä muokkaamalla mahdollisuuksien mukaan suorituksen tavoitetasoa 

niiden suuntaan. Tämä vaikuttaa vahvasti työntekijän motivaatiotasoon ja 

saa heidät työskentelemään optimaalisella tasolla. (Allenbaugh, G. 1983). 

Yksilölliset kyvykkyydet ovat työntekijän yksilöllisiä osaamisalueita, joissa 

hän suoriutuu keskivertoa paremmin (Burdett, John. 1998). Arvot, 

päämäärät ja tarpeet… 

 

Tavoitteista on saavutettava yhteisymmärrys, jotta molemmat osapuolet 

lähtevät etenemään samaan suuntaan. Yhteisymmärryksen Tämä 

saavutetaan luomalla ja hyväksymällä yhdessä suorituksen yksilölliset 

tavoitteet. (Phillips, R. 1994) Työntekijän on oltava mukana asettamassa 

tavoitteita ja oltava samaa mieltä odotetuista tuloksista ja vaaditusta 

käyttäytymisestä. (Burdett, John. 1998) Tavoitteiden on oltava tarpeeksi 

vaativia, mutta saavutettavissa olevia (Marsh, 1992). Tavoitteet olisi myös 

tärkeä kirjoittaa selkeästi ylös (Phillips, R. 1994).  
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Suorituksen suunnittelu 

 

Kun tavoitteet on asetettu, tehdään yhdessä yksityiskohtainen suunnitelma 

ja laaditaan järkevä aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman 

tulisi kuvailla odotettuja tuloksia ja tehdä selväksi mistä asioista on 

raportoitava ja milloin. Luottamuksen säilymisen kannalta on tärkeää, että 

suunnitelmasta ja aikataulusta saavutetaan yhteisymmärrys (Mosca, 

Fazzari & Buzza, 2010) Odotettujen tulosten arviointiin on määriteltävä 

kriteerit, jotka molemmat hyväksyvät. Kriteereiden tulee olla eriteltyjä, 

mitattavia, saavutettavissa olevia, realistia ja sidottuja aikaan (Burdet, 

1998). On myös asetettava selkeät rajat ja käytävä ne yhdessä läpi 

coachattavan kanssa. Rajojen määrittämisen kautta työntekijää pyritään 

ohjaamaan oikeanlaiseen käyttäytymiseen. Rajojen asettaminen voi 

sisältää mm. sellaisten asioiden tai lupausten läpikäymistä, joita ei tule 

ottaa asiakkaiden kanssa esille. (Barlow, K. 2007)  

 

Coachin tehtävä on selittää ja käydä läpi tarvittavat toimet tulosten 

saavuttamiseksi. (Lindbom, D. 2007) Jos työntekijä ei ymmärrä kuinka 

työtehtävä tulisi suorittaa, tavoitteita on vaikea saavuttaa. Coach ei 

kuitenkaan anna kaikkeen valmiita vastauksia, vaan tarjoaa työkaluja ja 

neuvoja oikeanlaiseen suoritukseen. (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) 

Coach myös kannustaa työntekijää miettimään miltä parempi suoritus 

näyttää (Burdett, John. 1998). Coachin rooli on ennemminkin auttaa 

työntekijää keinojen suunnittelussa, jotta suorituksen toteuttamistavoista 

rakentuisi yksilölliset. (Marsh, L. 1992) Työntekijöillä on erilaiset tarpeet, 

jotka vaativat erilaisia toimia ja he kehittyvät työtehtävissään eri tahtia, 

joten yksilöllisyys suunnitelmissa on tärkeää. (Longenecker, 2010; Marsh, 

1992) Tehokas coach osaakin rakentaa yksilölliset toimintasuunnitelmat 

työntekijöilleen ja tarjota sellaista tukea, joka sopii työntekijän yksilölliseen 

oppimis- ja toimimistapaan. (Longenecker, 2010; Marsh, 1992)  
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Coachin on kuitenkin varmistettava, että hän itse tietää mitkä ovat parhaat 

käytännöt tavoitteiden saavuttamiseksi (Lindbom, D. 2007). Muuten 

työntekijöitä on vaikea opastaa suorituksen toteuttamisessa. Suorituksen 

suunnittelun kannalta on myös tärkeää tunnistaa 

kehittymismahdollisuuksia ja uskallettava ottaa puheeksi niitä osa-alueita, 

jotka vaativat kehittämistä. Coachin on keskusteltava avoimesti työntekijän 

kanssa kehitystarpeista ja rakennettava toteuttamiskelpoinen suunnitelma 

vaadittavien taitojen kehittämiseksi. (Marsh, L. 1992; Mosca, Fazzari & 

Buzza, 2010) 

 

Coachin on ymmärrettävä, että ennen kuin työntekijä voi muokata 

suoritustaan kohti haluttuja tuloksia, kolmen ehdon pitää täyttyä: 

työntekijän on haluttava muutosta, työntekijällä on oltava kyky käyttäytyä 

uudella tavalla ja hänelle on annettava mahdollisuus harjoitella uutta tapaa 

käyttäytyä. Ensiksi coachin on varmistettava, että työntekijä haluaa itse 

muokata suoritustaan. Jotta työntekijä näkee muutoksen tarpeelliseksi, 

hänen on ymmärrettävä ne tekijät, jotka aiheuttavat muutoksen tarpeen. 

Coachin on käytävä selkeästi ja yksityiskohtaisesti läpi nämä tekijät ja 

pystyttävä osoittamaan, että muokkaamalla työsuoritustaan parhaiden 

käytäntöjen suuntaan työntekijä voi parantaa suoritustaan (Lindbom, 

2007). Kun työntekijä ymmärtää tarpeen suorituksensa muokkaamiseen, 

sitoutuminen työtehtäviin lisääntyy. (Burdett, John. 1998)  

 

Kun on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että suoritusta on muokattava 

parempaan suuntaan, coachin on varmistettava, että työntekijällä on 

tarvittava tuki hyvän suorituksen aikaansaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että 

työntekijällä on käytössään tarvittavat välineet, työkalut, informaatio, 

taloudellinen tuki ja valtuudet. Tarvittavaa tukea voidaan tarjota 

koulutuksen, apuvälineiden, erityisten työkomennusten, havaintoesitysten 

tai mentorin avulla. Tuen tarjoaminen viestittää työntekijöille, että coach on 
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aidosti halukas tukemaan tehokasta suoritusta ja pitää sitä tärkeänä. 

(Longenecker, C. 2010; (Lindbom, D. 2007) 

 

Lopuksi coach luo työntekijälle mahdollisuuden harjoitella tavoiteltua 

suoritusta. Tämä tarkoittaa, että seuraavien coachingkertojen aikana 

pidetään mielessä, että meneillään on harjoittelujakso. Harjoittelulle 

sovitaan koeaika, jonka aikana coach antaa jatkuvasti palautetta 

työntekijän suorituksen hyvistä ja kehitettävistä puolista, tarjoaa neuvoja ja 

mallia. Coachin antama tuki varmistaa jatkuvan kehittymisen 

onnistumisen. Koeajan jälkeen coach ja työntekijä arvioivat yhdessä uutta 

suoritusmallia. Jos molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä suunnitelmaan, 

se otetaan virallisesti käyttöön. (Allenbaugh, G. 1983; Mosca, Fazzari & 

Buzza, 2010) 

 

OHJAUSKESKUSTELUT 

 

Suorituksen tavoitetason määrittelyn ja suorituksen suunnittelun jälkeen 

tavoitteet pyritään saavuttamaan tiiviin coaching-ohjauksen avulla. 

Coachin on pidettävä säännöllisesti keskusteluita työntekijöiden kanssa 

heidän suorituksestaan (Ladyshewsky, 296) ja ohjattava heitä kohti 

tavoiteltua suoritustasoa (Mosca, Fazzari & Buzza. 2010; Allenbaugh, 

1983). Coachin ja työntekijän on sovittava kuinka usein ja milloin 

keskustelutilaisuuksia käydään (Bennett, 2003). Säännölliset keskustelut 

koostuvat sekä suunnitelluista muodollisista keskustelutilaisuuksista että 

päivittäin tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.  
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Muodollinen keskustelutilaisuus 

  

Muodollisissa keskustelutilaisuuksissa coach ja työntekijä seuraavat 

yhdessä suunnitelmien toteutumista ja miettivät tarvetta suorituksen 

muokkaamiseen. Suunnitelmien toteutumista seurataan kartoittamalla 

nykytilanne ja mikä on työntekijän senhetkinen osaamistaso. (Allenbaugh, 

1983) Suorituksen muokkaamista varten tehdään yhdessä 

toimintasuunnitelma, josta on vallittava yhteisymmärrys. On tärkeää 

huomata, että keskustelutilaisuuksien ja koko coaching –prosessin 

onnistumiseen vaikuttaa myös vahvasti coachin ja työntekijän välisen 

suhteen laatu.  

 

Nykytilanteen kartoittamiseksi molemmat analysoivat työntekijän 

työsuoritusta etukäteen ja keskustelevat analyyseista coaching -

tapaamisessa. Työntekijä sitoutuu keskusteluun paremmin ja ottaa 

kehitysehdotukset vähemmän henkilökohtaisesti, kun hänelle annetaan 

mahdollisuus analysoida omaa suoritustaan ennen virallista 

coachingtapaamista. Työntekijä voi pohtia mahdollisia parannuskohteita 

miettimällä mitä tulisi tehdä enemmän, millaisia asioita vähemmän ja mitä 

jatkaa nykyisellä tavalla. Hänen tehtävänään on myös miettiä kuinka 

muutokset tulisi suorittaa. (Allenbaugh, 1983) Hyvä coach valmistautuu 

myös keskusteluun miettimällä etukäteen työntekijän työsuoritusta ja 

tekijöitä, jotka tulisi nostaa esille. (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) 

 

Coaching- tapaamisessa käydään yhdessä läpi työntekijän tekemä 

analyysi suorituksestaan. Coach esittää oman näkemyksensä työntekijän 

esittämästä analyysistä. Coachin ei tarvitse olla yhtä hyvin perillä 

työntekijän suorituksen ulottuvuuksista kuin työntekijä itse pystyäkseen 

coachaamaan tehokkaasti. Riittää, että coachilla on yleistason käsitys 

coachauksen kohteena olevista toiminnoista. (Marsh, L. 1992) Molempien 
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on myös pidettävä mielessä, että coaching kohdistuu työsuoritukseen, ei 

persoonaan. Tarkastelun kohteena ovat tiedot ja taidot eikä työntekijän 

persoona onnistujana tai epäonnistujana. Työntekijän persoonallisuutta ei 

pyritä muovaamaan, vaan ohjataan häntä parantamaan työsuoritusta. 

(Allenbaugh, 1983) Yhdellä coaching –kerralla on hyvä keskittyä vain 

tietyistä asioista keskustelemiseen, koska keskittymällä yhteen asiaan 

kerrallaan saadaan varmemmin tuloksia aikaan (Burdett, 1998).  

 

Osaamistason kartoittamiseksi molempien on oltava tietoisia työntekijän 

todellisesta osaamisesta kehitystarpeineen. Lähtökohtana on aina 

käytettävä työntekijän nykyistä osaamistasoa (Allenbaugh, 1983), jotta 

pystytään muotoilemaan työntekijälle yksilöllisiä oppimistavoitteita ja 

rakentamaan portaittainen kehittymisprosessi tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) Työntekijät arvioivat 

coaching-prosessin onnistuneeksi, jos he kokevat saavuttaneensa uusia 

taitoja coachauksen tuloksena (Marsh, 1992). Coachin on uskallettava 

ottaa esille kehitystä vaativia alueita, mutta myös työntekijän on 

uskallettava kysyä mieltään askarruttavia kysymyksiä, koska tällöin 

coachille kehittyy käsitys työntekijän sen hetkisestä tilanteesta ja 

oppimistarpeista. (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) Coachingin painopiste 

tulisikin aina olla kehityksessä, ei korjaavissa toimissa. Coachin tulisi 

kannustaa oppimiseen, käyttäytymisen muutokseen ja kasvuun. Coachin 

rooli on toimia oppimisen mahdollistajana suorituksen kontrolloijan sijaan. 

Luottamus coachin ja työntekijän välillä syvenee sekä työntekijän 

sitoutuminen lisääntyy, kun coach luopuu kontrollinäkökulmasta. (Mosca, 

Fazzari & Buzza. 2010) 

 

Nykytilanteen kartoittamisen ja osaamistason hahmottamisen perusteella 

tehdään yhdessä toimintasuunnitelma, josta on saavutettava 

yhteisymmärrys. Toimintasuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää samoja 

periaatteita kuin ensimmäisen tapaamisen suorituksen suunnittelussa. On 
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muistettava, että jokaisessa coaching tilanteessa on aina pidettävä 

taustalla mielessä organisaation missio, strateginen suunta, uskomukset 

ja arvot. (Burdett, 1998) Coach ohjaa näiden suuntaan, mutta hänen on 

myös ymmärrettävä, että hän ei aina ole oikeassa ja voi myös tehdä 

asioita väärin. Työntekijä voi päästä samaan päämäärään täysin erilaisia 

keinoja käyttämällä. Yksi onnistuneen coachingin avaintekijöistä onkin 

joustavuus. Joustavuudella tarkoitetaan sitä, että coachilla on tarjottavana 

useita ratkaisuvaihtoehtoja tai vastauksia erilaisia tilanteita ja ihmisiä 

varten. On kyettävä ymmärtämään asioita eri näkökulmista, koska 

yksikään oppija ei ole identtinen. (Phillips, 1994) On myös mahdollista, 

että päädytään muokkaamaan työtehtäviä, vastuualueita tai valtuuksia 

yksilön ja organisaation muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. (Allenbaugh, 

1983) 

 

On keskusteltava yhdessä molempien näkemyksistä, jotta yhteisymmärrys 

toteutettavista toimista voidaan saavuttaa. Yhteisymmärryksen 

saavuttamiseksi voidaan käyttää seuraavia keinoja: aktiivinen kuuntelu, 

yhteenvedot ja tarkentavat kysymykset. Aktiivisessa kuuntelussa toinen 

kertoo omin sanoin, mitä tulkitsi toisen puheesta. Kun toinen puhuu, ei tule 

keskeyttää omilla kommenteillaan, vaan antaa toisen kertoa loppuun 

ongelmistaan, ideoistaan ja tavoitteistaan (Barry, 1994). Tekemällä 

yhteenvetoja käsiteltävistä asioista molemmille osapuolille rakentuu 

yhtäläinen käsitys siitä mistä puhutaan. Tarkentavia kysymyksiä voidaan 

käyttää keinona ymmärtää paremmin mitä toinen tarkoittaa. (Allenbaugh, 

1983) 

 

Onnistuneen coachingin yksi avaintekijöistä on coachin ja työntekijän 

välisen suhteen laatu (Phillips, 1994). Hyvän coachin taitoihin kuuluu kyky 

kehittää kumppanuussuhteita. On pyrittävä luomaan mahdollisimman 

tasavertainen suhde coachin ja työntekijän välille. (Mosca, Fazzari & 

Buzza, 2010) Tasavertaisessa suhteessa molemmat esittävät ideoita 
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kehityksen aikaansaamiseksi. Coachin on kannustettava työntekijää tähän 

(Allenbaugh, 1983), koska työntekijä ei välttämättä uskalla esittää omia 

ideoitaan. Työntekijä tuntee helposti alemmuutta esimiestä kohtaan, joka 

voi tuntua osaavammalta. Tasavertaisen suhteen saavuttaminen vaatii 

molemminpuolista arvostusta ja luottamusta, ja sen kehittyminen voi viedä 

aikaa ja olla haavoittuvainen. (Phillips, 1994) Coachin tärkeimpiä taitoja 

onkin huolehtia, että luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus toteutuvat 

coachingsuhteessa. (Burdett, 1998; Barry, 1994) Keskustelutilaisuudessa 

tulisi vallita positiivien ja kannustava ilmapiiri. (Mosca, Fazzari & Buzza, 

2010) 

 

 Päivittäinen vuorovaikutus 

 

Coaching–prosessiin on sitouduttava päivittäin, joten muodolliset 

keskustelutilaisuudet eivät ole yksinään riittäviä. Coach ei siirry missään 

vaiheessa syrjään tarkkailemaan ja neuvomaan (Mosca, Fazzari & Buzza. 

2010), koska jokainen kontakti työntekijän kanssa tarjoaa tilaisuuden 

coachingiin (Allenbaugh, 1983). Aina on kuitenkin varmistettava, että hetki 

on molempien kannalta hyvä asioiden läpikäymiseen ja molemmat 

pystyvät antamaan jakamattoman huomionsa. (Barry, 1994)  

 

Coach pyrkii jatkuvasti auttamaan työntekijää saavuttamaan yhdessä 

laaditut tavoitteet. (Mosca, Fazzari & Buzza. 2010) Coach tukee, 

kannustaa, rohkaisee ja motivoi työntekijää tavoitteiden saavuttamiseksi. 

On myös annettava just-in-time palautetta aina kun siihen on aihetta. 

Coachin on tarjottava positiivista palautetta hyvästä suorituksesta ja 

rakentavaa palautetta asioista, jotka vaativat kehittämistä. (Mosca, Fazzari 

& Buzza. 2010; Lindbom, 2007) Kehittämisen avuksi on tarjottava 

ohjeistusta ongelmien ratkaisemiseksi (Bennett, 2003).  
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Coachin on havainnoitava työntekijän suoritusta säännöllisesti niin yksilö- 

kuin osastotasolla (Longenecker,  2010). Jatkuvan havainnoinnin avulla 

coach pysyy koko ajan tietoisena työntekijän senhetkisistä kyvykkyyksistä 

(Mosca, Fazzari & Buzza. 2010) ja oppii tuntemaan työntekijän 

työmoraalin ja motivaatiotason. Työntekijän tunteminen on tärkeää, koska 

muuten on vaikea tarjota hyödyllistä ja tarkoituksenmukaista coachausta. 

Jos coach ei tunne työntekijää kunnolla, coachaus perustuu arvailuun tai 

väärään tietoon. (Longenecker,  2010)  

 

Päivittäinen kommunikointitapa vaikuttaa coachingin onnistumiseen ja 

ohjaa toimintaa. Kommunikoinnin on oltava selkeää, avointa ja rehellistä. 

Molempien on pyrittävä välttämään ympäripyöreitä, monitulkintaisia ja 

sekaannusta aiheuttavia kommunikointitapoja. Coachin on myös opittava 

käsittelemään työntekijän tunteita, jotka vaikuttavat päivittäin työntekijän 

käyttäytymiseen. Erilaisia tunteita ovat esimerkiksi puolustelevuus, 

avuttomuus, pirteys, turhautuvuus ja innostus. Coachin on yritettävä 

kommunikoinnin avulla saada työntekijä jakamaan tunteensa ja 

keskustelemaan niistä. (Barry, 1994; Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) 

 

PALAUTE 

Palautteen rooli 

 

Palautteen rooli tavoitteiden saavuttamisessa on hyvin tärkeä, koska sen 

perimmäinen tarkoitus on parantaa suoritusta. (Lucas, 1994) On 

huomattu, että palautteen ja suorituksen suhde on positiivinen, jos 

palautetta annetaan oikein (Agarwal, Angst & Magni, 2009). Palautteen 

antaminen on myös hyvin tärkeää työntekijän työviihtyvyyden kannalta, 

koska tyytyväisen työntekijän on pystyttävä määrittelemään millainen 

suoritus on hyvä ja millainen ei. Palautteen puuttuminen johtaa huonoon 

työmotivaatioon ja estää työstä nauttimisen, koska työntekijä ei tiedä 
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työnsä tuloksia, eikä pysty arvioimaan mitä teki erityisen hyvin, missä on 

parantamisen varaa ja mitkä asiat hän teki oikein. (Allenbaugh, 1983; 

Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) Tarjoamalla säännöllisesti palautetta 

työntekijöille, heidän suorituksensa paranee jatkuvasti ja työntekijät 

oppivat odottamaan palautetta työstään. Tämä vahvistaa samalla 

luottamusta coaching-menetelmään. (Lindbom, 2007) 

 

Palaute voidaan määritellä seuraavasti: "viitataan informaatioon, joka tulee 

ulkoisesta lähteestä koskien joitakin näkökulmia suoritetusta tehtävästä" 

(Agarwal, Angst & Magni, 2009). Perinteisesti palautetta tarjotaan 

suorituksen arvioinnin yhteydessä 1 – 4 kertaa vuodessa järjestetyissä 

kehityskeskusteluissa. Usein palaute perustuu esimiehen tekemään 

subjektiiviseen arviointiin, joka pohjautuu työntekijöiden suoritusten 

keskinäiseen vertailuun (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) Puhe suuntautuu 

esimieheltä työntekijään päin (Allenbaugh, 1983). Palautteen 

tarjoamisessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon sen riittävyys ja 

objektiivisuus sekä palautetta tulisi antaa molempiin suuntiin. Muutaman 

kerran vuodessa tarjottu palaute ei ole läheskään riittävää suorituksen 

parantamisen välineenä, vaan palautteen tulisi olla osa coachin ja 

työntekijän päivittäistä vuorovaikutusta.  

 

Palautteen objektiivisuus on tärkeää, jotta coach pystyy tarjoamaan 

työntekijälle todelliseen suoriutumiseen perustuvaa palautetta. 

Coachingissa lähtökohtana on yhteistyö suorituksen arvioinnissa ja 

palaute perustuu vuoropuheluun coachin ja työntekijän välillä (Mosca, 

Fazzari & Buzza, 2010). Tämä rohkaisee avoimempaan keskusteluun 

kehitystarpeista. (Allenbaugh, 1983) Coach tehtävä on tarjota työntekijälle 

omasta näkökulmasta käsin mahdollisimman objektiivista suoritukseen 

liittyvää informaatiota, minkä avulla työntekijä osaa kiinnittää huomiotaan 

suorituksensa eri ulottuvuuksiin. (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010) 

Objektiivisen arvioinnin varmistamiseksi työsuoritusta koskevan tiedon on 
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oltava oikeaa ja ajantasaista (Longenecker, C. 2010), mikä vaatii 

osapuolilta jatkuvaa sitoutumista prosessiin. 

 

Palautetta tulee antaa molempiin suuntiin, coachilta työntekijälle ja 

päinvastoin. Työntekijän antama palaute on coachille tärkeää, koska se 

parantaa johtamisosaamista, luo ilmapiirin tehokkaammalle suoritukselle 

ja parantaa henkilöiden välistä luottamusta. (Allenbaugh, 1983) Jotta 

työntekijä uskaltautuu antamaan palautetta, coachin on viestittävä, että 

hän on itsekin valmis ottamaan vastaan muiden palautetta työstään. 

(Phillips, R. 1994) Molempien osapuolien on kehitettävä kykyään antaa ja 

vastaanottaa palautetta (Mosca, Fazzari & Buzza. 2010) sekä 

valmistauduttava etukäteen työsuorituksen parantamiseen liittyviin 

keskusteluihin. (Lindbom, D. 2007) (Coach voi esittää työntekijälle 

esimerkiksi kysymyksen: "Mitä voisin tehdä, jotta mahdollistaisin 

tehokkaamman työskentelyn?"  (Allenbaugh, 1983)) 

 

Palautteen muodot 

 

Palautteen tulee olla jatkuvaa, eriteltyä, henkilön toimintaan kohdistuvaa ja 

tuloksiin perustuvaa. (esim. Lindbom, D. 2007; Mosca, Fazzari & Buzza. 

2010; Marsch, 1992) Palautteen jatkuvuus tarkoittaa, että coach tarjoaa 

palautetta aina kun siihen on tarvetta ja heti kun se on mahdollista. Eritelty 

palaute sisältää tarkkoja ja konkreettisia esimerkkejä havaitusta 

suorituksesta yleisten lausahdusten sijaan. Eritellyn palautteen avulla 

vältytään tilanteilta, joissa palaute koetaan epäreiluna, aiheettomana tai 

riidanhaluisena. (Lucas, 1994) Palaute tulee aina kohdistaa henkilön 

toimintaan ja perustua tuloksiin, eikä koskaan yksilön persoonaan. Yksilön 

persoonaan kohdistettu palaute voi vahingoittaa työntekijän itsetuntoa, 

saada hänet välinpitämättömäksi palautetta kohtaan tai puolustautumaan 

ja vastaamaan hyökkäävästi. Palaute on parasta silloin, kun se on 
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tulevaisuuspainotteista, rehellistä, ymmärtäväistä ja peräisin useammasta 

lähteestä. (Burdett, 1998; Lucas, 1994) 

 

Palaute voi olla luonteeltaan positiivista, kertovaa tai rakentavaa. 

Positiivisen palautteen antaminen koetaan usein helpoksi verrattuna 

kritiikin antamiseen, joten on yleistä, että keskitytään puhumaan vain 

positiivista seikoista ja suoritukseen liittyvien ongelmien esille ottamista 

vältellään. Coachin voi olla vaikea antaa korjaavaa palautetta, koska 

monet esimiehet ovat huolissaan kyvystään arvioida alaisiaan ja antaa 

palautetta. Coachin tehtävä on kuitenkin huomata ja uskaltaa ottaa esille 

kehittämistä vaativia alueita, vaikka se tuntuisi hankalalta. Suoritukseen 

liittyvien ongelmien välttely on hyvin vahingollista suorituksen 

parantamisen näkökulmasta ja usein työntekijä huomaa, että kritiikki 

jätettiin antamatta. (Marsch, 1992) Työntekijät saattavat ajatella, että 

sovittuja rajoja voi rikkoa ja tavoitteiden suhteen ei olla tosissaan. (Barlow, 

2007)  

 

Positiivisen palautteen antaminen on tärkeää työsuorituksen ohjaamisen 

kannalta. Coachin on tärkeää antaa aina positiivista palautetta 

parantuneesta työsuorituksesta. Kun työntekijät saavat palautetta hyvin 

tehdyistä asioista, he ymmärtävät paremmin millaista suoritusta odotetaan 

ja oikeanlainen toiminta vahvistuu parantaen työsuoritusta. Oikeanlaista 

käyttäytymistä voidaan tukea tekemällä hyvin suoriutuvista työntekijöistä 

esimerkkejä muille ja heidän työsuorituksistaan spesifejä 

”odotussuorituksia”. Tällöin huonommin suoriutuvat tai tietyn ongelman 

kanssa painivat työntekijät saavat coachilta konkreettisia malleja siitä, 

kuinka suoriutua menestyksekkäästi. (Lindbom, 2007) Positiivista 

palautetta voi antaa sopivissa tilanteissa julkisesti, koska usein ihmiset 

arvostavat julkista tunnustusta menestyksestään. (Lucas, 1994)  
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Kertova palaute on pelkkien faktojen esittämistä havaitusta suorituksesta, 

kun taas rakentava palaute sisältää kehittymisen idean. Kertovassa 

palautteessa luetellaan esimerkiksi mitä tehtiin väärin ja mitä jäi tekemättä. 

Palautteen vastaanottajan vastuulle jätetään keksiä mitä palautteen 

perusteella tulisi tehdä. Tämä ei sovellu coachingin mentaliteettiin 

suorituksen parantamisesta, joten kertovaa palautetta tulisi välttää ja 

tarjota sen sijaan rakentavaa palautetta. Rakentavalla palautteella on aina 

kehityksellisiä tavoitteita ja sillä pyritään muovaamaan käyttäytymistä. 

(Agarwal, R., Angst, C. & Magni, M. 2009) Työntekijälle on pyrittävä 

antamaan palautetta, jonka avulla työntekijällä olisi paremmat 

mahdollisuudet saavuttaa haluttu suoritustaso. (Lindbom, 2007) 

Työsuorituksen parantamiseen liittyvät keskustelut on hyvä käydä kahden 

kesken ja rauhallisesti, vaikka rakentava palaute ei ole luonteeltaan 

syyttävää. Näin vältytään turhalta nolostumiselta, närkästymiseltä tai 

puolustelevuudelta muiden ihmisten edessä. (Lucas, 1994) 

 

Palautetta annettaessa on hyvä kiinnittää huomiota palautteen antamisen 

tyyliin. Työntekijän puolustelevuuden tarve vähenee ja palaute on 

helpompi ottaa vastaan, kun coach kuvailee omia ajatuksiaan kehittämistä 

vaativasta suorituksesta (Lucas, 1994). Coach pyrkii suuntaamaan 

työntekijän huomiota kritiikin kohteena olevaan suoritukseen ja yrittää 

selvittää mitä työntekijä yritti saavuttaa toimillaan, jotka eivät 

osoittautuneet tehokkaiksi. (Barlow, 2007)  

 

Kun puutteellinen suoritus on tunnistettu palautteen avulla, pyritään 

saavuttamaan yhteisymmärrys muutoksen tarpeesta, käsitellään 

ongelmaa yhteisenä ongelmana, tarjotaan työkaluja muutokseen ja 

annetaan mahdollisuus suorituksen korjaamiseksi. Yhteisymmärryksen 

saavuttaminen muutoksen tarpeellisuudesta on tärkeä, jotta työntekijä ei 

vastusta haluttuja muutoksia. (Lucas, 1994) Ongelma pyritään 

ratkaisemaan yhdessä suhtautuen siihen yhteisenä ongelmana. Yhteistä 
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ongelmaa käsitellään mahdollisuutena parannukseen, ylläpitäen 

hyväksynnän ja arvostamisen ilmapiiriä. (Allenbaugh, G. 1983) Coach ei 

anna suoria vastauksia oikeanlaiseen suoritukseen, vaan tarjoaa työkaluja 

ja ohjausta. Hän ehdottaa uusia tapoja saavuttaa haluttuja muutoksia, käy 

ohjeet uudestaan läpi, tarvittaessa havainnollistaa ja tarjoaa tukeaan. 

(Lucas, 1994) Työntekijälle pitäisi antaa mahdollisimman pian 

mahdollisuus korjata kritiikin kohteena olevaa käytöstä. (Burdett, 1998) 

 

5.2 Strategian jalkauttaminen coaching -työkalua hyödyntäen 

 

Teoriakatsauksessa käytiin läpi niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

onnistuneeseen strategian jalkauttamiseen esimiehen ja alaisen välillä. 

Strategian näkökulmasta nousi esille seuraavat asiat: (1) työntekijän on 

ymmärrettävä mitä strategia pitää sisällään, (2) mitkä ovat prioriteetit ja (3) 

tavoitteet sekä (4) sitouduttava strategiaan. Nämä rakentavat strategista 

konsensusta, mikä on strategian jalkauttamisen onnistumisen kannalta 

tärkeää. Työntekijälle on (5) tarjottava tietoa, (6) varmistettava 

epävirallisen viestinnän toteutuminen, (7) kuunneltava ja (8) huolehdittava 

viestinnän säännöllisyydestä. Nämä ovat onnistuneen viestinnän ja 

vuorovaikutuksen kulmakiviä. Esimiehen on myös asetettava (9) selkeät 

tavoitteet, (10) täsmennettävä toimenpiteiden sisältö, (11) ohjattava, (12) 

annettava palautetta ja (13) huomioitava työntekijöiden yksilöllisyys. Nämä 

tekijät toimivat puolestaan johtamisen ohjenuorina. 

 

Strategian jalkauttamisen onnistumisessa nostettiin myös esille tarve 

selkeän mallin käyttämiselle. Tässä tutkimuksessa rakennettiin malli 

coaching-kirjallisuuden avulla, jonka avulla oletettiin voitavan vaikuttaa 

strategian jalkauttamiseen. Seuraavaksi tarkastelemme edellä mainittujen 

strategian jalkauttamisen tekijöiden muutosta kohdeorganisaatiossa 

esimiehen käytettyä rakennettua coaching työkalua. 
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5.2.1 Strateginen konsensus 

 

Kuten teoriaosassa todettiin, strateginen konsensus tarkoittaa, että kaikilla 

organisaation toiminnallisilla alueilla vallitsee sama käsitys strategiasta, 

strategiset prioriteetit mielletään yhtäläisiksi organisaation sisällä ja 

strategiaan sitoudutaan. (Noble, 1999, 121; Rapert et al., 2002, 301) 

Strategisen konsensuksen luomisessa on myös varmistettava, että 

työntekijöiden strategiset tavoitteet ovat linjassa koko organisaation 

strategisten tavoitteiden kanssa (Aaltonen & Ikävalko, 418). Strategista 

konsensusta lähdettiin kartoittamaan kohdeorganisaatiossa pyytämällä 

työntekijöiltä määrittelemään sanallisesti yrityksen strategiset liiketoiminta-

alueet (strategian ymmärtäminen), tärkeimmät toiminnalliset alueet sekä 

strategisesti tärkeät tuotteet ja palvelut (prioriteetit). Lisäksi heidän tuli 

arvioida kuinka he itse kokevat ymmärtävänsä ne tekijät, joilla 

erottaudutaan kilpailijoista (strategian ymmärtäminen), kuinka he pyrkivät 

itse toteuttamaan yrityksen strategiaa työssään (sitoutuminen) ja ovatko 

heidän työtehtävänsä strategiaa tukevia (samat tavoitteet).  

 

Strategian ymmärtämistä pyrittiin siis selvittämään pyytämällä vastaajia 

kuvailemaan sanallisesti yrityksen strategiaa, jotta pystyttäisiin 

vertailemaan ymmärretäänkö strategia samalla tavalla koko 

organisaatiossa ja täsmentyvätkö vastaukset coachingin vaikutuksesta. 

Kohdeorganisaatiossa oli lähtötilanteessa melko samanlainen käsitys 

strategiasta kaikilla haastateltavilla, tosin tämä ymmärrys strategiasta oli 

hyvin ympäripyöreä ja yleinen. Vastaajista 70 % vastasi yrityksen 

strategiseksi liiketoiminta-alueeksi toiminnanohjausjärjestelmät. Loput 

vastaajien vastaukset olivat niin yleisellä tasolla, että niistä voidaan tulkita, 

ettei strategia ole tiedossa. Nämä vastaukset pitivät sisällään vastaukset 

”en tiedä strategiaa”, ”IT-Infra ja ohjelmistoratkaisut” sekä ”IT-palvelut”. 

Hieman vajaa puolet vastaajista mainitsivat tässä yhteydessä myös 
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räätälöidyt asiakasratkaisut. Kaksi vastaajaa yhdeksästä mainitsivat myös 

BI-ratkaisut. Näiden lisäksi vastuksissa esiintyi yksittäisiä asioita, jotka 

vain yksi henkilö mainitsi. Kokonaisuudessaan lähtötilanteesta voidaan 

sanoa, että straegian ymmärtäminen oli yrityksessä hyvin jäsentymätöntä, 

eikä haluttu suunta ollut kovin selkeä työntekijöille. Lisäksi strategian 

ymmärtämistä pyydettiin kartoittamaan selvittämällä kuinka vastaajat 

arvioivat ymmärtävänsä ne tekijät, joilla on tarkoitus erottautua 

kilpailijoista. Vastaajien keskiarvo kysymykseen oli 3,9 eli suurin osa koki 

olevansa jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Yksi vastaajista koki 

olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa. Kyseinen henkilö oli 

työskennellyt yrityksessä alle vuoden, joten vastaus johtui luultavasti tästä. 

Valitettavasti kyseiseltä vastaajalta ei saatu kerättyä vastauksia toisella 

haastattelukierroksella. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, täsmentyikö 

kyseisen henkilön käsitys strategiasta coachingin vaikutuksesta. 

 

Toisen haastattelukierroksen jälkeen vastauksissa oli havaittavissa 

hieman tarkempia vastauksia. 80 % vastaajista mainitsivat 

toiminnanohjausjärjestelmät sekä jokainen luetteli myös muita 

lisäarvopalveluita. Tällä kierroksella 50 % vastaajista mainitsi CRM- 

järjestelmän, kun edellisellä vastauskierroksella tämän mainitsi vain yksi 

vastaaja. Vain yhden vastaajan vastaus oli hyvin yleisellä tasolla 

”taloushallinnon IT-prosessit”. Vastaajien arviot siitä kuinka he ymmärtävät 

tekijät, joilla on tarkoitus erottautua kilpailijoista, eivät muuttuneet 

tilastollisesti merkittävästi. Normaalijakauman kertymäfunktion arvoksi tuli 

0.5, joten nollahypoteesia ei voida hylätä.  

 

Prioriteetteja pyrittiin selvittämään pyytämällä vastaajia sanallisesti 

vastaamaan mitkä toiminnalliset asiat ovat heidän mielestään tärkeimpiä 

strategian jalkauttamisessa ja mitkä tuotteet ja palvelut ovat strategisesti 

tärkeitä. Toiminnallisia asioita koskeva kysymys tuotti niin erilaisia 

vastauksia, että luultavasti kysymys oli huonosti muotoiltu eivätkä 
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vastaajat ymmärtäneet kysymystä samalla tavalla. Tämän vuoksi 

kysymyksen analysointi jätetään pois. Tuotteita ja palveluita koskeva 

kysymys tuotti myös hyvin erilaisia vastauksia. Vastauksia tuli 

ensimmäisellä ja toisella haastattelukierroksella niin laidasta laitaan, että 

niistä oli vaikea tehdä yhteenvetoa. Osa vastaajista luetteli tarkasti eri 

tuotteet, esim. ”MS Dynamics-perhe (NAV, AX ja CRM), Smart Apps 

(pienet ydinjärjestelmien käyttöä helpottavat sovellukset), räätälöidyt 

sovellukset ydinjärjestelmien väleihin, BI sekä infrapalvelut” ja eräs 

vastaajista vastasi mm. ”Laadulliset, järkevät, kustannustehokkaat 

ratkaisut loppukäyttäjille.” Vastauksissa ei ollut havaittavissa merkittäviä 

muutoksia toisella haastattelukerralla. Ei voida siis sanoa, että coaching -

työkalun käyttäminen olisi yhtenäistänyt vastauksia.  

 

Sitoutumista pyrittiin selvittämään pyytämällä vastaajia arvioimaan kuinka 

he pyrkivät työssään toteuttamaan yrityksen strategiaa. Normaalijakauman 

kertymäfunktion arvoksi tuli 0.25, jonka perusteella nollahypoteesia ei 

voida kumota. Myöskään arviot työtehtävien tavoitteiden roolista strategian 

tukemisessa eivät hylänneet nollahypoteesia. Coachingin ei voida siis 

katsoa tässä tapauksessa vaikuttaneen sitoutumiseen tai tavoitteiden 

yhtenäistymiseen. 

 

5.2.2 Viestintä ja vuorovaikutus 

 

Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa todettiin tärkeiksi tekijöiksi tiedon 

tarjoaminen molempiin suuntiin, epävirallinen viestintä, kuulluksi tuleminen 

ja säännöllisyys viestinnässä. Ylhäältä alaspäin tapahtuvalla viestinnällä 

on tärkeä rooli strategian jalkauttamisessa, koska johdon on pystyttävä 

selkeästi viestimään strategian jalkauttamisen hyödyt (Skivington & Daft, 

1991), strategian merkitys, kuinka strategiaan on päädytty ja jokaisen rooli 

sen toteuttamisessa (Freedman, 2003). Erityisesti esimiehillä on tärkeä 

tehtävä johdon valitsemien viestien välittämisessä työntekijöille ja heidän 
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on käytettävä huomattava määrä aikaa strategian kommunikointiin alaisille 

ja keskusteluihin siitä mitä se tarkoittaa.  (Beer et al., 2000, 35) Esimiesten 

tehtävänä on myös tarjota tarvittava tieto olemassa olevista työn 

suorittamisen kannalta kriittisistä resursseista, kuten työvoimasta, 

välineistä, pääomasta ja informaatiosta, koska viestintä tarjoaa väylän 

näiden resurssien saavuttamiseksi. (Linton, 2002, 71) 

 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumista pyrittiin selvittämään 

pyytämällä työntekijöitä arvioimaan tiedon tarjoamista, epävirallista 

viestintää, kuulluksi tulemista ja viestinnän säännöllisyyttä. Tiedon 

tarjoamiseen liittyen heiltä kysyttiin kuinka he omasta mielestään 

ymmärtävät yrityksen asettamien tavoitteiden hyödyt, kokevatko he 

ymmärtävänsä oman roolinsa tavoitteiden täyttämisessä, kokevatko he 

saavansa riittävästi tietoa työn suorittamisen tueksi, kuinka perillä he ovat 

organisaation strategisista haasteista ja kuinka avoimesti organisaation 

asioita käsitellään. Nollahypoteesia ei voitu hylätä näiden kysymysten 

kohdalla lukuun ottamatta kysymystä riittävän tiedon määrästä työn 

suorittamisen tueksi. Seitsemästä vastaajasta kolmella arvio heikentyi 

toisella vastauskerralla joko ”täysin samaa mieltä” vastauksesta 

”jokseenkin samaa mieltä” vastaukseen tai ”jokseenkin samaa mieltä” 

vastauksesta ” ei samaa eikä eri mieltä”. Kahdella vastaajalla arvio muuttui 

kuitenkin ”jokseenkin eri mieltä” vastauksesta positiiviseksi eli ”jokseenkin 

samaa mieltä”. Tulos oli tilastollisesti merkittävä 10 % luottamusvälillä, 

joten voidaan sanoa, että coachingilla voisi olla vaikutuksia tiedon 

tarjoamiseen työsuorituksen tueksi. 

 

Epävirallisen viestinnän onnistumista mitattiin pyytämällä työntekijöitä 

arvioimaan heidän mahdollisuuttaan kysellä, kyseenalaistaa ja 

kommentoida strategian toteutumista omassa työssään sekä esimiehen 

valmiuksia toimia informaatioväylänä heidän ja johdon välillä. Muutokset 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta molempien kysymysten 
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vastauksista löytyi yksi vastaaja, jonka arvio muuttui ”jokseenkin eri mieltä” 

–arvioista ”jokseenkin samaa mieltä”-arvioon. Coachingin ei voida sanoa 

kuitenkaan tämän perusteella vaikuttavan epävirallisen viestinnän 

onnistumiseen. 

 

Esimiehen valmiuksia kuunnella mitattiin pyytämällä työntekijöitä 

arvioimaan sitä, kuinka he kokevat tulleensa kuulluksi työtehtävien 

käytännön hoitamiseen liittyvissä asioissa. Vuorovaikutuksen 

säännöllisyyden osalta pyydettiin arvioimaan kuinka hyvin oleellinen tieto 

liikkuu ajankohtaisesti, kuinka riittävää on vuorovaikutuksen määrä 

esimiehen kanssa ja kuinka tyytyväinen on esimieheltään saamaan tiedon 

määrään. Coachingilla ei näyttänyt olevan vaikutusta kuulluksi tulemisen 

kokemiseen eikä vuorovaikutuksen riittävään tasoon tai esimieheltä 

saadun tiedon määrään. Oleellisen tiedon koettiin kuitenkin coachingin 

jälkeen liikkuvan paremmin. Muutos oli tilastollisesti merkittävä myös 5 % 

luottamusvälillä. Kaikkien vastaajien arviot muuttuivat reilusti paremmiksi 

pois lukien kaksi vastaajaa. Voidaan siis sanoa, että coachingilla on 

positiivisia vaikutuksia oleellisen tiedon ajankohtaiseen liikkumiseen. 

 

5.2.3 Työntekijöiden johtaminen 

 

Johtamisen onnistumista mitattiin selkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden 

asettamisen, ohjauksen, palautteen ja yksilöllisyyden kautta. 

Työntekijöiden toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan edellyttää 

konkreettisten toimenpiteiden selventämistä ja näiden toimenpiteiden 

suorittamisen seuraamista ja tukemista. Oikeat toimenpiteet ovat yhtä kuin 

strategian jalkauttaminen (Speculand, R. 2011) Työntekijöitä pyydettiin 

arvioimaan kuinka selkeästi esimies on asettanut tavoitteet työlle ja kuinka 

hyvin ymmärretään ne konkreettiset toimenpiteet, joita menestyksekäs 

työsuoritus vaatii. Ensimmäisellä haastattelukierrokselle työntekijät 

arvioivat keskimäärin olevansa jokseenkin samaa mieltä väittämän 
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”Esimieheni on asettanut selkeät tavoitteet työlleni” kanssa. Toisella 

haastattelukierroksella vastaukset eivät muuttuneet tilastollisesti 

merkittävästi. Konkreettiset toimenpiteet menestyksekkään työsuorituksen 

aikaansaamiseksi koettiin hyvin ymmärretyksi sekä ensimmäisellä että 

toisella haastattelukierroksella. Suurin osa vastaajista koki olevansa täysin 

samaa mieltä väittämän kanssa (55 % ja 60 %) ja loput jokseenkin samaa 

mieltä pois lukien yksi vastaaja, joka ei ollut samaa eikä eri mieltä. 

Coachingilla ei voida sanoa olevan tilastollista merkitystä tavoitteiden 

asettamiseen tai siihen, kuinka konkreettiset toimenpiteet ymmärretään 

menestyksekkään työsuorituksen luomisessa.  

 

Esimiesten on kyettävä saamaan työntekijät miettimään omaa rooliaan 

strategian jalkauttamisessa. (Aaltonen & Ikävalko, 2002) Tavoitteet on siis 

muokattava yksilöllisiksi. Yksilöllisyyttä mitattiin kysymällä kuinka 

työntekijät kokevat pääsevänsä mukaan osallistumaan tavoitteidensa 

asettamiseen ja huomioiko esimies yksilölliset kyvykkyydet ja tarpeet 

tavoitteiden asettamisessa. Työntekijät kokivat hyvin vaihtelevasti 

pääsevänsä mukaan tavoitteiden asettamiseen. Kategoriat ”täysin samaa 

mieltä” ja ”täysin eri mieltä” saivat yhtä paljon vastauksia ensimmäisellä 

haastattelukierroksella. Vastausten keskiarvo nousi toisella 

vastauskierroksella, mutta tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä. 

Mielenkiintoista oli havaita, että vastaajien käsitys esimiehen kyvystä 

huomioida yksilöllisyydet kyvykkyydet ja tarpeet tavoitteiden 

asettamisessa heikkeni toisella haastattelukierrokselle. Tulos oli vielä 

tilastollisesti merkittävä, joten vastaukset indikoisivat coachingin 

vaikuttavan mahdollisesti siten, että yksilölliset kyvykkyydet ja tarpeet 

tavoitteiden asettamisessa tulivat huonommin huomioitua.    

 

Esimiehen on tarjottava ohjausta ja tukea sekä pystyttävä koordinoimaan 

suorituksia ja antamaan selkeitä ohjeita strategiana jalkauttamiseksi 

(Cater & Pucko 2010, 214). Ohjauksen onnistumista mitattiin pyytämällä 
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arvioimaan kuinka hyvin strategian toteuttamisesta omassa työssä 

keskustellaan esimiehen kanssa, kuinka hyvin kokee saavansa ohjausta ja 

tukea työn suorittamiseen ja kuinka kokee esimiehen pystyvän 

vähentämään epävarmuutta työn suorittamista kohtaan. Strategian 

toteutumisesta omassa työssä ei koettu keskusteltavan tarpeeksi. 

Ensimmäisellä kierroksella vastausten keskiarvo oli 2,7 eli suurin osa koki 

olevansa eri mieltä väittämän kanssa. Coachingin jälkeen keskiarvo nousi 

3,3 ja muutos oli tilastollisesti merkittävä 10 % luottamusvälillä. Voidaan 

siis päätellä, että coachingilla voisi olla vaikutuksia strategian toteutumisen 

keskusteluun. Ohjausta koettiin saatavan ensimmäisen kierroksen 

perusteella hyvin, mutta toisella vastauskierroksella vastaajat kokivat 

olevansa enemmän eri mieltä väittämän kanssa. Tulosta voidaan myös 

pitää tilastollisesti merkittävänä. Vastaajat kokivat olevansa keskimäärin 

jokseenkin samaa mieltä väittämän ”esimies vähentää epävarmuutta 

työtehtäviäni kohtaan”. Keskimäärin vastaus ei muuttunut toisella 

kierroksella. 

 

Palautteen antamista mitattiin kysymällä kuinka hyvin työntekijä kokee 

saavansa palautetta työstään. Suurin osa vastaajista ei kokenut olevansa 

samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa ensimmäisellä ennen coachingin 

aloittamista. Coachingin jälkeen vastaukset painottuivat kategoriaan 

”jokseenkin samaa mieltä”. Työntekijät olivat coachauksen jälkeen 

tilastollisesti merkittävästi enemmän samaa mieltä väitteen kanssa. Tulos 

oli melkein merkittävä myös 5 % luottamusvälillä. Tästä voidaan päätellä, 

että coaching vaikutti eniten palautteenantamiskäytäntöihin.     
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Strategian jalkauttamisen teoriaosuudessa tarkastelimme onnistuneeseen 

jalkauttamiseen vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ihmistenvälisten prosessien 

näkökulmasta. Nämä esille nousseet asiat vastaavat ensimmäiseen 

alakysymykseen K1: Mitkä elementit ovat tärkeitä strategian 

jalkauttamisessa esimiehen ja alaisen välillä? Strategisen konsensuksen 

osalta kaikilla organisaation toiminnallisilla alueilla tulisi vallita sama 

käsitys strategiasta, strategiset prioriteetit tulisi mieltää yhtäläisiksi 

organisaation sisällä ja strategiaan tulisi sitoutua. (Noble, 1999, 121; 

Rapert et al., 2002, 301) Strategisen konsensuksen luomisessa on myös 

varmistettava, että työntekijöiden strategiset tavoitteet ovat linjassa koko 

organisaation strategisten tavoitteiden kanssa (Aaltonen & Ikävalko, 418). 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta esimiehen on käytettävä 

huomattava määrä aikaa strategian kommunikointiin alaisille (Beer et al., 

2000, 35) sekä jaettava tarvittavaa tietoa olemassa olevista työn 

suorittamisen kannalta kriittisistä resursseista (Linton, 2002, 71). 

Esimiehen on myös annettava alaisille mahdollisuus epäviralliseen 

viestintään, koska se on todettu virallista strategian viestintää 

tehokkaammaksi tavaksi (Aaltonen & Ikävalko, 2002). Alaisia on myös 

muistettava kuunnella (esim. Beer & Eisenstat, 2000) ja viestinnän on 

oltava säännöllistä, koska se lisää strategista konsensusta (Rapert et al., 

2002), tukee strategiaan sitoutumista, ymmärtämistä ja kohentaa 

viestinnän laatua (Sterling, 2003, 33). Työntekijöiden johtamisen osalta 

esimiesten tulisi pystyä viestimään työsuorituksen tavoitteet 

ymmärrettävästi työntekijöille (Aaltonen & Ikävalko, 2002) ja selventää 

konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi (Speculand, R. 2011). 

Esimiehen on tarjottava ohjausta ja tukea sekä pystyttävä koordinoimaan 

suorituksia ja antamaan selkeitä ohjeita strategiana jalkauttamiseksi 

(Cater & Pucko 2010, 214). On myös tärkeää, että esimies huolehtii 

palautteen antamisesta (Hrebiniak, 2006). Lisäksi strategisen suunnan 
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säilyttämiseksi tarvitaan selkeitä suuntaviivoja tarjoava malli, joka tukee 

jalkauttamisen toimia (Kazmi, 2008, 1570). 

 

Toinen alakysymys K2 oli seuraava: Millaista on tehokas viestintä 

esimiehen ja alaisen välillä? Teoriakatsaus viestinnän ja vuorovaikutuksen 

ulottuvuuksiin esimiehen ja alaisen välillä nosti esille yhdeksän tärkeää 

asiaa. Esimiehen on tarjottava riittävästi suullista viestintää, koska 

työntekijöiden on todettu saavan mieluiten organisaatioon liittyvää tietoa 

kahdenvälisesti esimiehiltään (Jo & Shim, 2005, 277). Viestit ymmärretään 

työntekijöiden keskuudessa paremmin, jos viestintä on epävirallista 

(Aaltonen & Ikävalko, 2002). Kahdensuuntainen viestintä on tunnistettu 

menestyksekkään viestinnän tunnusmerkiksi (Welch & Jackson, 2007, 

187). Lisäksi sekä tehtäviin liittyvän että ei-tehtäväkeskeisen informaation 

tarjoaminen työntekijöille saa heidät tukemaan organisaation strategisia 

tavoitteita (De Ridder, 2004). Viestinnän oikea-aikaisuus todettiin myös 

tärkeäksi, koska johto haluaa saada päätökset viestittyä ketterästi 

työntekijöille ja työntekijät odottavat nopeita ja selkeitä ohjeistuksia 

(Smythe, 1997). Viestinnän avulla esimiehen on myös tarjottava 

ohjeistusta ja tukea, annettava tietoa työntekijän omasta roolista, 

viestittävä suorituksesta, osattava kuunnella ja annettava palautetta (Ruck 

& Welch, 2012). Nämä asiat nousivat tärkeiksi niin organisaation puolelta 

kuin myös työntekijöiden tarpeina.  

 

Kolmanteen alakysymykseen ”K3: Mitkä elementit ovat tärkeitä esimiehen 

ja alaisen välisessä coachingissa viestinnän näkökulmasta?” haettiin 

vastausta rakentamalla coaching työkalu. Kysymykseen vastaamalla 

rakennettiin konstruktio, joka otettiin yrityksessä käyttöön tarkoituksena 

vaikuttaa straegian jalkauttamiseen esimies-alaisviestinnä keinoin. 

Coaching-kirjallisuuden perusteella rakentunut työkalu sisältää seuraavat 

elementit: tavoitteiden asettaminen (tehtävänkuva, onnistuneen 

suorituksen merkitys ja oma rooli, vastuualueet ja valtuudet, yksilöllisyys, 
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priorisointi ja yhteisymmärrys tavoitteista), suorituksen suunnittelu (toimet 

tavoitteiden saavuttamiseksi, muutettavat asiat ja perustelut, tuen 

tarjoaminen, tuloksien arviointiperusteet), muodolliset 

keskustelutilaisuudet (työsuorituksen analysointi, palaute, 

toimintasuunnitelma, kuuntelu) sekä päivittäinen vuorovaikutus 

(säännöllisyys, oikea-aikaisuus, ohjeistus, havainnointi, 

kommunikointitapa). Konstruktion elementit vastaavat hyvin pitkälle 

samoja asioita, joita nostettiin tärkeiksi strategian jalkauttamisessa ja 

onnistuneessa viestinnässä. Voidaan siis todeta, että coaching-

kirjallisuudessa tärkeiksi tekijöiksi nostetut asiat esimiehen ja alaisen 

välillä ovat yhteneväisiä strategian jalkauttamisen ja tehokkaan viestinnän 

kanssa. Yhteneväisiä teemoja ovat ymmärrys omasta työstä osana 

kokonaisuutta, yksilölliset tavoitteet ja suunnitelmat, tuki ja ohjeistus, 

vastuualueiden ymmärtäminen, palaute, kuuntelu ja vuorovaikutuksen 

säännöllisyys. 

 

Alakysymysten ja empiirisen aineiston avulla voidaan pohtia tämän 

tutkimuksen varsinaista tutkimusongelmaa ”Millaisia vaikutuksia 

coachingin käyttämisellä esimiehen ja alaisen välisenä viestintäkeinona on 

strategian jalkauttamiseen?”. Aineiston analyysin perusteella strategisen 

konsensuksen osalta ainoastaan strategian ymmärtämisessä voitiin tulkita 

hieman täsmentymistä. Yksi tulkinta tähän on se, että kuten strategian 

jalkauttamisen teoriaosuudessa todettiin ”viestit ymmärretään 

työntekijöiden keskuudessa paremmin, jos viestintä on epävirallista” 

(Aaltonen & Ikävalko, 2002). Työkalun käyttäminen lisäsi epävirallisen 

viestinnän määrää, koska coachin on pidettävä säännöllisesti 

keskusteluita työntekijöiden kanssa (Ladyshewsky, 296). Viestinnän ja 

vuorovaikutuksen osalta työn suorittamisen tueksi saadun tiedon riittävyys 

koettiin olevan paremmalla tasolla coachingin jälkeen. Strategian 

jalkauttamisen onnistumiseksi esimiesten on tarjottava tietoa työn 

suorittamisen kannalta kriittisistä resursseista, kuten työvoimasta, 

välineistä, pääomasta ja informaatiosta. (Linton, 2002, 71) Tätä edesauttoi 
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luultavasti työkalun käyttäminen, koska coachin on varmistettava muun 

muassa informaatiota tarjoamalla, että työntekijällä on tarvittava tuki hyvän 

suorituksen aikaansaamiseksi (Allenbaugh, G. 1983; Mosca, Fazzari & 

Buzza, 2010). Myös oleellisen tiedon koettiin liikkuvan paremmin. Tämä 

voidaan tulkita myös johtuvan viestinnän määrällisestä lisääntymisestä ja 

coachin roolista olla työsuorituksen tukena. Työntekijöiden johtamisen 

osalta strategian toteutumisesta keskustelu ja palautekäytännöt koettiin 

kohentuneen coachingin jälkeen. Coachin yhtenä tehtävä on selventää 

työntekijälle mitä organisaatio häneltä odottaa (Lindbom, 2007), joten 

mahdollisesti näiden asioiden läpikäyminen on lisännyt strategian 

toteutumisesta keskustelua. Palautekäytäntöjen voidaan nähdä 

kehittyneen, koska työkalun käyttämisessä painotettiin, että palautetta 

tulee antaa molempiin suuntiin, coachilta työntekijälle ja päinvastoin (esim. 

Allenbaugh, 1983). 

 

Coachingilla ei näyttänyt olevan vaikutusta prioriteettien täsmentymiseen, 

sitoutumiseen tai tavoitteiden yhtenäistymiseen. Tulos oli yllättävä, koska 

coachin tehtävänä on auttaa työntekijää priorisoimaan työtehtäviään 

(Allenbaugh, 1983, 25) ja coaching-prosessin aikana työntekijälle 

selvennetään mitä organisaatio häneltä odottaa (Lindbom, 2007). 

Coachingilla ei myöskään näyttänyt olevan vaikutusta kuulluksi tulemisen 

kokemiseen, vuorovaikutuksen riittävään tasoon tai esimieheltä saadun 

tiedon määrään. Sen ei myöskään nähty vaikuttavan tavoitteiden ja 

toimenpiteiden asettamiseen. Erikoista oli huomata, että coaching näytti 

vaikuttavan yksilöllisyyteen mahdollisesti siten, että yksilölliset kyvykkyydet 

ja tarpeet tavoitteiden asettamisessa tulivat huonommin huomioitua. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia millaisia vaikutuksia coachingin 

käyttämisellä esimiehen ja alaisen välisenä viestintäkeinona voi olla 

strategian jalkauttamiseen. Tarkoituksena oli myös rakentaa coaching-

työkalu viestintämalliksi organisaation käyttöön. Teoriaosuudessa 

tutustuttiin strategian jalkauttamiseen ihmistenvälisten prosessien 

näkökulmasta. Seuraavaksi tarkasteltiin tehokkaan viestinnän edellytyksiä 

esimiehen ja alaisen välillä ja tässä yhteydessä nostettiin myös esille 

coaching esimiehen ja alaisen välisenä viestintäkeinona. Coaching-

kirjallisuuden avulla rakennettiin työkalu esimiehen ja alaisen väliseen 

viestintään työntekijän suorituksen kehittämiseksi strategiseen suuntaan. 

Teoriakatsauksien perusteella todettiin, että ymmärrys omasta työstä 

osana kokonaisuutta, yksilölliset tavoitteet ja suunnitelmat, tuki ja 

ohjeistus, vastuualueiden ymmärtäminen, palaute, kuuntelu ja 

vuorovaikutuksen säännöllisyys olivat yhteneväisiä teemoja strategian 

jalkauttamisessa, esimiehen ja alaisen tehokkaassa viestinnässä sekä 

coachingissa. 

 

Coaching-työkalu otettiin käyttöön kohdeorganisaatiossa 3 kuukauden 

ajaksi. Tutkimusmetodina käytettiin strukturoituja haastatteluja, joilla 

pyrittiin selvittämään coachauksen kohteena olevien työntekijöiden 

käsityksiä strategian jalkauttamisen osa-alueista. Työntekijät haastateltiin 

ennen ja jälkeen työkalun käyttämisen. Aineiston analyysin perusteella 

coaching-työkalun käyttämisellä ei kuitenkaan näyttänyt olevan kovin 

merkittäviä vaikutuksia strategian jalkauttamisen valittuihin osa-alueisiin. 

Hienoisia positiivisia muutoksia havaittiin strategian ymmärtämisen 

täsmentymisessä, työn suorittamisen tueksi saadun tiedon riittävyydessä, 

oleellisen tiedon liikkumisessa, strategian toteutumisesta keskustelussa ja 

palautekäytännöissä. Coachingilla ei näyttänyt olevan vaikutusta muihin 
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strategiana jalkauttamisen osa-alueisiin, mikä oli tutkijan mielestä yllättävä 

tulos.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

 
Ensimmäinen tapaaminen 
Perusasiat 

 Luottamuksellisina pidettävät asiat  

 Keskusteluiden aikataulutus 

 Päivittäisen vuorovaikutuksen rooli 

 Mahdolliset muut osapuolet 

 Etukäteen tiedossa olevat ongelmat 

 Tapaamisten tarkoitus 

Tavoitteiden asettaminen 

 Työntekijän velvollisuudet 

 Miten työntekijä ymmärtää työnsä 
merkityksen/rooli 

 Työntekijän vastuualueet ja valtuudet 

 Tavoitteiden yksilöllistäminen ja 
yhteisymmärrys tavoitteista

 
 

 

 

 Tavoiteltavan suorituksen laaja ja tarkka 
kuvaus 

 Työtehtävien priorisointi  

Suorituksen suunnittelu 

 Tarvittavat toimet 

 Aikataulu 

 Raportoitavat asiat 

 Mitä kriteereitä arvioinnissa käytetään 

 Muutoksen tarpeiden selittäminen 

 Tuen tarjoaminen 

 

Ohjauskeskustelut 
Muodollinen keskustelutilaisuus 

 Molemmat ovat analysoineet 
työsuoritusta etukäteen 

 Työsuorituksesta keskustelu 
o Palaute 
o Painopiste kehityksessä 

 Toimintasuunnitelma kehityskohteiden 
perusteella 

 Aktiivinen kuuntelu, tarkentavat 
kysymykset ja yhteenvedot 

o Suhteen laatuun panostaminen

 
 

Päivittäinen vuorovaikutus 

 Päivittäin mahdollisuus coachingiin 

 Sopiva hetki 

 Motivointi 

 Just-in-time palaute 

 Ohjeistus ongelmien ratkaisemiseksi 

 Jatkuva havainnointi 

 Kommunikointitavan huomiointi

 
Ohje palautteeseen 
 

 Säännöllisyys 

 Objektiivisuus 

 Molemminpuolisuus 

 Eritelty palaute 

 Toimintaan kohdistuvaa 

 Tuloksiin perustuvaa 

 Positiivinen palaute 

 Rakentava palaute 

 Vältä kertovaa palautetta 

  



 

LIITE 2 

Kysely jakaantuu kolmeen osioon aihepiirin mukaan. Valmiit vastausvaihtoehdot löytyvät 

jokaisen kysymyksen alta. Siirrä kursori ”Ei valintaa” – kohtaan ja avaa vaihtoehdot nuolesta. 

Osio A sisältää myös kolme avointa kysymystä, joihin vastataan kirjoittamalla. 

 

Kysely on täysin luottamuksellinen. Ethän kirjoita omaa nimeäsi kyselyyn, tarkoituksena ei ole 

pystyä yhdistämään vastaajaa vastauksiin. Tämä ei myöskään ole testi – sinun mielipiteesi on 

ainut oikea vastaus. Tarkistathan lopuksi, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin.  

 

OSIO A  

STRATEGIA 

(Operationaalinen määritelmä = ymmärretään mitä strategia pitää sisällään, prioriteetit ovat 

samat, strategiaan sitoudutaan, samat tavoitteet) 

1. Olen työskennellyt eCraftin palveluksessa: 
 

2. Toimin esimiestehtävissä 
 

3. Mitkä ovat mielestäsi eCraftin strategiset liiketoiminta-alueet? (strategian 
ymmärtäminen) 
 

4. Mitkä toiminnalliset asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä strategian toteuttamisen 
suhteen? (prioriteetit) 
 

5. Mitkä tuotteet ja palvelut ovat strategisesti tärkeitä? (prioriteetit) 
 

6. Ymmärrän ne tekijät, joilla eCraft erottautuu kilpailijoista (strategian 
ymmärtäminen) 
  

7. Pyrin työssäni toteuttamaan yrityksen strategiaa (sitoutuminen) 
 

8. Työtehtäväni tavoitteet ovat strategiaa tukevia (samat tavoitteet) 

 

 



 

OSIO B 

VIESTINTÄ 

OM= tiedon tarjoaminen, epävirallinen viestintä, kuuntelu, säännöllisyys 

 

9. Ymmärrän yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen hyödyt (tiedon 
tarjoaminen, ei-tehtäväkesk.) 
 

10. Ymmärrän roolini yrityksen tavoitteiden täyttämisessä (tiedon tarjoaminen, 
tehtäväkesk.) 
 

11. Minulla on tieto saatavilla olevasta tukimateriaalista työni suorittamiseen (tiedon 
tarjoaminen, tehtäväkesk.) 
 

12. Minulla on mahdollisuus kommentoida, kysellä ja kyseenalaistaa strategian 
toteuttamista käytännön työssäni (epävirallinen viestintä) 
 

13. Oleellinen tieto liikkuu ajankohtaisesti (säännöllisyys) 
 

14. Vuorovaikutuksen määrä esimieheni kanssa on riittävää (säännöllisyys) 
 

15. Esimieheni toimii informaatioväylänä minun ja johdon välillä (epävirallinen 
viestintä) 
 

16. Koen, että minua kuunnellaan työtehtävien käytännön hoitamiseen liittyvissä 
asioissa (kuuntelu) 
 

17. Olen tyytyväinen esimieheltäni saamaani tiedon määrään (säännöllisyys) 
 

18. Olen perillä organisaation haasteista strategian toteuttamisessa (tiedon 
tarjoaminen, ei-tehtäväkesk.) 
 

19.  eCraftin asioita käsitellään avoimesti (tiedon tarjoaminen, ei-tehtäväkesk.) 

 

 

 

 



 

OSIO C 

JOHTAMINEN  

selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, ohjaus, palaute, yksilöllisyys 

20. Esimieheni on asettanut selkeät tavoitteet työlleni (selkeät tavoitteet) 
 

21. Ymmärrän, mitä konkreettisia toimenpiteitä työtehtävieni menestyksekäs 
suorittaminen vaatii (toimenpiteet) 

 

22. Pääsen osallistumaan tavoitteiden asettamiseen (yksilöllisyys) 
 

23. Keskustelemme strategian toteuttamisesta työssäni (ohjaus) 
 

24. Saan esimieheltäni ohjausta ja tukea työni suorittamiseen (ohjaus) 
 

25. Esimies vähentää epävarmuutta työtehtäviäni kohtaan (ohjaus) 
 

26. Saan palautetta työstäni (palaute) 

 

27. Esimieheni huomioi yksilölliset kyvykkyydet ja tarpeeni tavoitteiden 
asettamisessa (yksilöllisyys) 

 

Lämmin kiitos ajastasi ja vastauksistasi! 

 



 

LIITE 3 

Kysymys 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 

Otosmäärä N 2 4 5 4 5 2 4 7 4 4 5 

Oletettu keskiarvo 1,5 5 7,5 5 7,5 1,5 5 14 5 5 7,5 

Oletettu keskihajonta 1,12 2,74 3,71 2,74 3,71 1,12 2,74 5,92 2,74 2,74 3,71 

Oletettu varianssi 1,25 7,5 13,75 7,5 13,75 1,25 7,5 35 7,5 7,5 13,75 

Pienempi T-arvoista 1,5 2 5 5 3 2 2 1,5 1,5 2 0 

z 0,00 -1,10 -0,67 0,00 -1,21 0,45 -1,10 -2,11 -1,28 -1,10 -2,02 

Normaalijaukauma 0,500 0,137 0,250 0,500 0,112 0,673 0,137 0,017 0,101 0,137 0,022 

            T-arvot 
           T - 1,5 2 5 5 12 1,5 2 1,5 1,5 2 0 

T + 1,5 8 10 5 3 1,5 8 8,5 8,5 8 15 

            Kysymys 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 

Otosmäärä N 4 5 1 2 3 1 4 3 4 4 5 

Oletettu keskiarvo 5 7,5 0,5 1,5 3 0,5 5 3 5 5 7,5 

Oletettu keskihajonta 2,74 3,71 0,50 1,12 1,87 0,50 2,74 1,87 2,74 2,74 3,71 

Oletettu varianssi 7,5 13,75 0,25 1,25 3,5 0,25 7,5 3,5 7,5 7,5 13,75 

Pienempi T-arvoista 4 5,5 0 1 3 0 0 2 1,5 4,5 1,5 

z -0,37 -0,54 -1,00 -0,45 0,00 -1,00 -1,83 -0,53 -1,28 -0,18 -1,62 

Normaalijaukauma 0,358 0,295 0,159 0,327 0,500 0,159 0,034 0,296 0,101 0,428 0,053 

            T-arvot 
           T - 4 9,5 0 1 3 1 10 4 8,5 4,5 1,5 

T + 6 5,5 1 2 3 0 0 2 1,5 5,5 13,5 
 


