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Organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut ratkaisevasti ja muutos jatkuu. Muutok-

sen kiihtyvä nopeus, asioiden epävarmuus ja kompleksisuus aiheuttavat uudenlaisia haas-

teita työelämälle, osaamistarpeiden ennakoinnille ja tulevaisuuden suunnittelulle. Esi-

miesosaaminen vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hyvin organisaatioissa pystytään hyö-

dyntämään sen muuta inhimillistä pääomaa ja tämä tutkimus osallistuu keskusteluun siitä, 

millä tavalla esimiesosaamisen tulisi kehittyä, jotta se pystyy vastaamaan käynnissä ole-

vaan yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja teknologiseen muutokseen. Tutkimuksen tavoit-

teena on ennakoida digitaalisen murroksen keskellä olevan media- ja kustannusalan orga-

nisaation esimiesosaamisessa tarvittavia muutoksia. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen 

ja primääritutkimusaineisto koostuu kohdeorganisaatiossa esimiesten, toimitusjohtajan ja 

henkilöstöpäällikön haastatteluista. 

 

Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa tarvittavat esimiesosaamiset eivät merkittävästi eroa 

tämän päivän paradigman mukaisista osaamisista. Monien osaamisten merkitys kuitenkin 

korostuu. Esimiesten ja muiden työntekijöiden osaamisten nähdään lähestyvän toisiaan ja 

tulevaisuudessa rajat esimiesten ja tiimiläisten osaamistarpeiden välillä vähenevät entises-

tään. Esimiestyössä monet osaamistarpeet, kuten esimerkiksi epävarmuuden sietokyky, 

kuitenkin korostuvat. Esimiehen merkittävänä tehtävänä nähdään jatkossa entistä vah-

vemmin vastuunkantaminen työyhteisössä. 
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The organizational environment has changed dramatically and the change continues. The 

accelerating change, the growing insecurity and complexity bring new kinds of challenges 

to working life, forecasting the competence needs and planning the future. Leadership 

competence has a significant impact on how well an organization is able to utilize its hu-

man capital. This study contributes to the discussion on how to develop leadership compe-

tence of team leaders in a way, that it can meet the needs of societal and technological 

change in the future. The objective of this study is to forecast the changes needed in team 

leaders’ competences in rapidly changing media and publishing industry. The study is a 

qualitative research and its primary research material was gathered by interviewing team 

leaders, CEO and HR Manager in the target organization. 

 

According to the study, the team leader competences needed in the future don’t differ sig-

nificantly from today’s paradigm. Instead many of them will be even more emphasized in 

the future. Also the competence needs of team leaders and other employees will come 

closer to each other. For team leaders many of the competences needed, for example toler-

ating insecurity, will be even more important than for other employees. Also a significant 

role for a team leader will be to take even more responsibility in the working community 

than before.  
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1 JOHDANTO 

 

Teollisen aikakauden taloudesta uudenlaiseen tietointensiiviseen aikaan siirtyminen on 

nostanut inhimillisen pääoman avainasemaan organisaatioissa (Aaltonen & Wilenius, 

2002, 10). Samanaikaisesti ympäröivä yhteiskunta muuttuu, globalisaation merkitys yhä 

kasvaa ja teknologia jatkaa huimaa kehitystään. Muutoksen kiihtyvä nopeus, asioiden epä-

varmuus ja kompleksisuus aiheuttavat uudenlaisia haasteita työelämälle, osaamistarpeiden 

ennakoinnille ja tulevaisuuden suunnittelulle. Koska maailma ympärillämme on niin vai-

keasti ennakoitava, voivat organisaatiot selviytyä jatkuvassa muutoksessa ainoastaan op-

pimisen ja kehittymisen avulla (Senge, 1990, 7-8). Gary Hamel (2007, 12; 19–25) on kui-

tenkin esittänyt ajatuksen, että johtaminen elää pysähtyneisyyden aikaa. Hänen mukaansa 

teknologisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen kehityksen rinnalla käytännön johtamistyön 

kehittyminen on jäänyt jälkeen muista ja varsinaisia läpimurtoja johtamisen alueella ei ole 

enää viimeisten vuosikymmenten aikana saavutettu. Tässä tutkimuksessa etsitään vastauk-

sia siihen, millä tavalla esimiesosaamisen pitäisi kehittyä media- ja kustannusalan organi-

saatiossa, jotta sen avulla voitaisiin vastata teknologisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen 

toimintaympäristön epävarmuustekijöihin jatkossa. 

 

1.1 Johdatus esimiehen tulevaisuuden osaamistarpeiden tutkimukseen 

 

Strateginen osaamisen johtaminen on yksi nykypäivän johtamiskeskustelujen avainteemo-

ja, sillä muuttuvan ympäristön mukanaan tuomat haasteet ja vaatimus liiketoiminnan ainut-

laatuisuudesta kilpailuetuna ovat saaneet organisaatiot valjastamaan tiedon, oppimisen ja 

osaamisen tärkeimmäksi kilpailukeinokseen (Håland & Tjora, 2006, 995; Kirjavainen & 

Laakso-Manninen, 2001, 10; Uotila & Säntti, 2011, 109; Blomqvist & Kianto, 2012, 3). 

Osaaminen tukee nopeasti muuttuvassa ympäristössä niin organisaatioita kuin yksilöitä. Se 

tuo organisaatioiden kilpailukyvyn varmistamisen lisäksi turvaa, valtaa ja valinnan mah-

dollisuuksia myös yksilölle. (Viitala & Uotila, 2014, 98.) Tämän päivän tietoyhteiskunnas-

sa organisaatio voi siis pärjätä ja selviytyä vain osaamiseensa tukeutuen (Viitala & Uotila, 

2014, 98), menestyäkseen sen on kyettävä oppimaan, muistamaan ja toimimaan parhaan 

saatavilla olevan tiedon ja osaamisen pohjalta (Dalkir, 2011, 2). Organisaatio oppii myös 

mukautumalla toimintaympäristöönsä, mutta kehittyy ennen kaikkea luomalla uutta osaa-
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mista, mikä nähdään tänä päivänä edellytyksenä aidolle organisatoriselle oppimiselle (Sen-

ge, 1990, 8).  

 

Osaamisen hyödyntämiseen ja sen kautta saavutettavaan kilpailuetuun liittyy olennaisesti 

se, miten organisaatio kykenee ennakoimaan liiketoimintaympäristön tulevia haasteita ja 

mahdollisuuksia, sekä miten se onnistuu arvioimaan niiden vaikutusta tulevaisuudessa tar-

vittavaan osaamiseen (Aaltonen & Wilenius, 2002, 9-10). Jatkuvasti muuttuvasta toimin-

taympäristöstä johtuen tulevaisuuden ennakoitavuus on kuitenkin viimeisten neljän vuosi-

kymmenen aikana heikentynyt dramaattisesti (Rohrbeck & Bade, 2012, 1). Tulevaisuuteen 

keskittyvällä orientaatiolla organisaatiot voivat kuitenkin tunnistaa ja tulkita ympäristönsä 

muutoksia ja käynnistää riittäviä toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa organisaation pit-

kän tähtäimen menestyminen (Rohrbeck & Bade, 2012, 2), kun tulevaisuus-

orientoituneella tiedolla voidaan vähentää organisaation epävarmuutta päätöksenteossa 

(Uotila et. al., 2012, 29). Organisaation selviytymiselle tulevaisuudessa voi olla kriittistä, 

jos se jättää tämän päivän vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat huomioimatta (Ogilvy & 

Schwartz, 1998, 5).  

 

Yhtenä suurena työelämän muutosvoimana on tunnistettu työn vaatimusten kasvaminen, ja 

odotukset osaamisen kehittymisestä vain jatkavat kasvuaan. Työn määrä lisääntyy, työ 

sirpaloituu, vanhan tehtäväkentän hallitseminen ei riitä ja osaamisen uudistumisen tarve on 

merkittävä. Osaamisen ja tietopääoman merkitys korostuu organisaatioissa ja yhteiskun-

nassa entisestään, kun ikääntyviä ihmisiä poistuu työelämästä ja tilalle tarvitaan innostu-

neita ja motivoituneita nuoria ihmisiä. (Mäkelä & Uotila, 2014, 210–215.) Henkilöstöjoh-

don ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n, HR Barometri 2013 -tutkimuksessa, 

jossa vastaajina olivat yritysjohto ja esimiehet, HR-ammattilaiset sekä luottamusmiehet, 

selvitettiin henkilöstötyön tulevaisuuden haasteita Suomessa vuoteen 2018 asti. Eniten 

barometrissa nostattivat keskustelua osaaminen, henkilöstön uudistuminen ja johtaminen 

(HR Barometri, 2013). Nämä kolme ajankohtaista teemaa ovat myös tämän opinnäytetyön 

keskiössä.  

 

Suomalaiset esimiehet ja henkilöstöalan ammattilaiset näkevät suurimpina uhkina organi-

saationsa tulevaisuuden osaamiselle kiristyvän kilpailun työvoimasta, heikkenevän sitou-

tumisen työnantajaan sekä jatkuvan muutoksen ja kiireen (Viitala et al., 2011, 3–4). Osaa-
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misen hankkiminen, kehittäminen ja pitäminen onkin tunnistettu tulevaisuuden organisaa-

tioiden menestyksen ehdoksi. Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiö Gallup Inc:in tuoreen tutki-

muksen mukaan esimiesten vaikutus työntekijöidensä organisaatioon sitoutumiseen on 

jopa 70 % (Beck & Harter, 2014). Esimiesten osaamisen varmistaminen onkin tärkein kei-

no huolehtia organisaation tuloksesta ja tehokkaasta toiminnasta (Salaman, 2004, 73) ja 

monet organisaatiot ovat tunnistaneet tarpeen panostaa yhä enemmän esimiestensä kehit-

tymiseen (Hernez-Boome & Hughes, 2004, 27). Viitala ja Koivunen (2011, 164) huomaut-

tavatkin, että vaikka perinteisessä mielessä tietointensiivisissä työyhteisössä ei enää kaivat-

taisi johtajuutta, niin jatkuva muutos ja tarve oppimiseen edellyttävät esimieheltä jatkuvaa 

tukea koko työyhteisön toiminnalle. Muutosvauhtiin liittyvä työntekijöiden jaksamisen 

tukeminen tunnistettiin HR Barometrissä tärkeäksi työelämän ja esimiestyön kehittämis-

haasteeksi (HR Barometri, 2013). 

 

Koska ihmiset, heidän osaamisensa, kokemuksensa ja jaksamisensa ovat nousseet keskei-

siksi jokaisen organisaation menestykselle, on esimiestyö viime vuosikymmenten aikana 

muuttunut osaamista ja sen kehittymistä mahdollistavampaan suuntaan. Uudenlaisen esi-

miestyön ja osaamisen ytimessä ovat ihmisten johtaminen, kyky rakentaa luottamusta ja 

uuden tiedon luominen (Aaltonen & Wilenius, 2002, 13). Esimiehet toimivat työnteki-

jöidensä jaksamisen varmistajina työn sisällön ja ulkoisten vaatimusten välissä, he huoleh-

tivat työskentelyn kehittämisestä ja sen suunnasta sekä työn tavoitteiden saavuttamisesta 

organisaation arvojen mukaisella tavalla (Tuomivaara, 2005, 12–13). Myös esimiestyön 

käytännöt ja organisaatioiden rakenteet ovat muuttuneet tukemaan tätä kehitystä (Grant, 

1996, 109–110). Uudenlaisissa organisaatiomuodoissa myös asiakkailla on merkittävä vai-

kutus tarvittavaan osaamiseen. Esimiesten tulee työssään onnistua tunnistamaan uudet 

mahdollisuudet markkinoilla ja yhdistämään tämä ymmärrys tehokkaiden prosessien kautta 

osaksi organisaation tuotteita tai palveluita. (Chapman, 2001, 56.) Osaavat esimiehet tänä 

päivänä tukevat tiimin ja yksilöiden jaksamista sekä mahdollistavat omalla toiminnallaan 

tehokkaan osaamisen jakamisen ja sen, että organisaatio menestyy. 

 

1.2 Osaamisen johtaminen, esimiestyö ja tutkimuksen pääkäsitteet 

 

Teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen kirjo ainutlaatuisen kilpailuedun saavut-

tamiseen on laaja. Tämän päivän lähestymistavat ovatkin yhdistelmä viime vuosisadan 
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keskeisten oppien, ulkoiseen toimintaympäristöön reagoivan lähestymistavan (esim. Porter, 

1980) ja organisaation sisäisiin resursseihin keskittyvän näkemyksen (esim. Barney, 1991) 

tärkeimpiä ajatuksia. Nämä teoriat ovat toimineet pohjana osaamista ja oppimista tärkeim-

pänä kilpailuetuna korostavien koulukuntien syntymiseen. (Grunert & Hildebrandt, 2004, 

459–460.) Resurssiperusteisen näkemyksen on perinteisesti tunnistettu ensisijaisesti vai-

kuttaneen useimpien osaamisen lähestymistapojen taustalla. Sen pohjalta on ammentanut 

perusajatuksensa osaamis- ja tietoperusteinen näkemys, joka tunnistaa tiedon strategisesti 

tärkeimpänä organisaation resurssina (esim. Grant, 1996; Freiling, 2004; Heene, 1997). 

Osaamisen kehittämiseen on akateemisessa kirjallisuudessa paneuduttu jo useiden vuosi-

kymmenten ajan, ensimmäisinä vuosikymmeninä kuitenkin pääasiassa yksilöosaamisen 

näkökulmasta. Prahalad ja Hamel (1990) toivat ensimmäisinä osaamisen ja kompetenssin 

käsitteen organisaatioissa strategiselle tasolle, korostamalla organisaation menestyksen 

perustuvan sellaisten ainutlaatuisten osaamisten löytämiseen, jotka eivät ole kilpailijoiden 

kopioitavissa. He käyttävät näistä organisaatiotason osaamisista nimitystä ydinkompetens-

sit. 

 

Johtamisen tutkimus on saanut vaikutteita useista eri tieteistä, kuten psykologiasta, sosio-

logiasta, viestinnästä, antropologiasta ja taloustieteestä (Alvesson & Deetz, 2000, 5). 

Osaamisen johtamiseen liittyvä tutkimus on viime vuosikymmeninä saavuttanut merkittä-

vän jalansijan laaja-alaisella johtamisen tutkimuksen alueella. Siihen liittyvät käsitteet tie-

to, osaaminen ja oppiminen liittyvät vahvasti toisiinsa ja niiden välisestä yhteydestä on 

käyty keskustelua useilla tieteenaloilla, muun muassa kasvatustieteiden, psykologian ja 

kauppatieteiden alueella. Tässä tutkimuksessa merkityksellistä on erottaa käyttäytymistie-

teellisen koulukunnan lähestymistapa strategisen johtamisen lähestymistavasta osaamiseen. 

Käyttäytymistieteilijät, esimerkiksi HR-teoreetikot, lähestyvät osaamista yksilön kehittä-

misen näkökulmasta. Strategiatutkijat tunnistavat yksilöiden osaamisen merkityksen yri-

tyksen oppimisessa, mutta ensisijainen kiinnostus on kohdistunut kollektiivisen tiedon ja 

osaamisen merkitykseen organisaatioiden kilpailuedun mahdollistajina. (Murray, 2003, 

305.) Tässä tutkimuksessa molemmat näkökulmat huomioidaan, sillä lähestyn teemaa stra-

tegialähtöisen yksilöosaamisen johtamisen, tarkemmin sanottuna esimiesosaamisen näkö-

kulmasta. Painopiste on selvästi yksilöosaamisessa, johon kuitenkin vaikuttaa merkittävästi 

organisaation strategia ja sen ydinosaamiset. 
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Kirjavainen ja Laakso-Manninen (2001, 12) ovat jakaneet tiedon ja osaamisen johtamisen 

teoreettiset lähestymistavat tiedon johtamiseen, älykkään pääoman johtamiseen, kompe-

tenssipohjaiseen johtamiseen ja oppivaan organisaatioon. Osaamisen johtamisen eri lähes-

tymistavoilla on kaikilla annettavaa organisaatioiden ja yksilön osaamisen johtamiselle. 

Ilmiöiden tiedostamisen ja hahmottamisen näkökulmasta tarvitaan kuitenkin myös tilan-

nesidonnaisia, määriteltyjä malleja ja käsitteitä. Tässä opinnäytetyössä lähestyn osaamisen 

johtamista ensisijaisesti strategisen johtamisen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen alu-

eella usein käytetyn kompetenssipohjaisen johtamisen näkökulmasta (mm. Athey & Orth, 

1999, 216; Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, 12). Kirjallisuuskatsauksessa sivuan 

myös muita osaamisen johtamisen näkökulmia. Vaikka osaamisen johtamista on lähestytty 

johtamisen tutkimuksen alueella useista eri näkökulmista, niin tiedon, osaamisen ja oppi-

misen koulukuntia yhdistää se yhteinen lähtökohta, että kaikissa tieto, osaaminen ja inhi-

millinen pääoma on tunnistettu organisaation tärkeimmiksi kilpailutekijöiksi. Seuraavassa 

kuviossa esitellään osaamiseen liittyvän monitieteisen keskustelun pohjalta syntyneiden 

käsitteiden yhteyttä toisiinsa. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu kolmeen ensim-

mäiseen eli yrityksen strategiseen ydinosaamiseen, inhimilliseen pääomaan ja osaamisen 

johtamiseen.  
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Kuvio 1. Osaamiseen liittyvien keskustelujen yhteys (mukaillen Viitala, 2006, 37) 

 

Osaamisen käsitettä voidaan siis tarkastella organisaatiossa eri näkökulmista. Strateginen 

johto tarkastelee asiaa strategisen kilpailuedun saavuttamisen näkökulmasta ja käsittelee 

kompetensseja organisaatiotasolla yhdistelmänä ainutlaatuisia resursseja ja kyvykkyyksiä. 

HR taas tarkastelee sitä, millaisia tietoja, taitoja ja kykyjä yksilö tarvitsee tietyssä tehtäväs-

sä. (Cardy & Selvarajan, 2006, 235–236.) Osaamisnäkökulma keskittyy siis usein joko 

yksilöiden henkilökohtaisiin tai organisaation kollektiivisiin osaamisiin. Strategisen osaa-

misen johtamisen kirjallisuuden perusteella sen suurimmat haasteet näyttävät liittyvän juuri 

organisaatio- ja yksilötason osaamisen integrointiin (Nordhaug, 9; Kirjavainen & Laakso-

Manninen, 2001, 18). Monet tutkijat ovatkin todenneet, että yksilöiden kehittäminen on 

olennainen osa organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä, vaikka sitä ei aina huomi-

oida makrotason lähestymisessä (Nordhaug, 1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 235; 

Câmpeanu-Sonea et al., 2011, 49; Uotila & Säntti, 2011, 110). Osaamisen johtamisen or-

ganisaatiotasoa taas ei voida yksilöosaamiseen keskityttäessä sivuuttaa, sillä sen tehtävänä 
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on sitoa osaaminen ja sen kehittäminen osaksi organisaation strategiaa. Organisaation tu-

leekin tunnistaa sille tärkeimmät osaamiset myös yksilötasolla ja osaamisen johtamisen 

keinoin varmistaa, että yksilöt omaavat myös jatkossa organisaation menestyksen kannalta 

olennaiset osaamiset (Cardy & Selvarajan, 2006, 235). Tästä syystä käsittelen luvussa kak-

si organisaatiotasoa ja strategista osaamista taustaedellytyksenä strategiselle yksilöosaami-

sen kehittämiselle, joka on tämän tutkimuksen ensisijainen lähestymistapa. 

 

Yksilöiden osaamisen kehittämisessä niin kutsutut tehtäväsidonnaiset kompetenssimallit 

saavuttivat 1970-luvulta alkaen vahvaa jalansijaa yksilöosaamisen kehittämisen työväli-

neinä HR:n parissa. Muutokset organisaatioiden toimintaympäristössä ovat kuitenkin haas-

taneet nämä perinteiset kompetenssimallit muutokseen (Athey & Orth, 1999, 215–216) ja 

osaamisen kehittämisen tieteellisessä keskustelussa on käyty pitkäaikaista keskustelua 

kompetenssimallien käytön puolesta ja vastaan. Useat tutkijat ovat todenneet, että kompe-

tenssimallien käyttö yksilön kehittämisessä on ongelmallista (esim. Hollenbeck et al., 

2006; Patching, 2010), sillä ne pakottavat yksilön muokkaamaan itseään ympäristön vaa-

timusten mukaisesti (Garavan & McGuire, 2001, 146). Ongelmat korostuvat monimutkai-

sissa tehtävissä, kuten esimiestyössä (Hollenbeck et al., 2006, 400). Suurin kiinnostus 

kompetenssimallien käyttämiseen esimiesten kehittämisessä nähtiinkin vuosien 1985–1995 

aikana (Salaman, 2004, 73). Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaami-

nen edellyttää erilaisilta kompetenssimenetelmiltä jatkuvaa kehittymistä (Athey & Orth, 

1999, 216) ja tänä päivänä esimiesten kehittäminen nojaa holistisempaan käsitykseen 

osaamisen kehittämisestä huomioiden myös esimiesten keskinäisen erilaisuuden ja yksilöl-

liset lähtökohdat esimiestyöhön. 

 

Akateemisessa keskustelussa osaamiseen liittyy paljon erilaisia näkemyksiä sen määritte-

lystä (Garavan & McGuire, 2001, 144). Samaa osaamiseen liittyvää käsitettä saatetaan 

käyttää viittaamaan organisaatio- tai yksilötasoon, ja myös samalla tasolla käsitteillä saate-

taan viitata eri asioihin (Gorsline, 1996, 54). Athey ja Orth (1999, 216) ovat määritelleet 

osaamisen yksilötasolla havaittavien tietojen, taitojen, asenteiden ja käyttäytymisen koko-

naisuudeksi, joka johtaa erinomaiseen suoriutumiseen sekä kollektiivisella tasolla tiimi-, 

prosessi- ja organisaatiotason osaamisiksi, jotka yhdistettynä yksilötasoon tuottavat organi-

saatiolle kestävää kilpailuetua. Tässä tutkimuksessa käytettävät, rikkaasta osaamisen joh-

tamisen kirjallisuudesta johdetut, käsitteet olen määritellyt seuraavasti: 
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Osaaminen  

(knowledge, competence) 

Organisaatio- tai yksilötason kokonaisvaltaista 

ymmärrystä, tietoa ja osaamista sekä kyvyk-

kyyttä hyödyntää osaamistaan 

Organisaation osaaminen  

(organazational or collective competence) 

Strategiaan perustuvaa organisaatiotason kykyä 

tehdä asioita paremmin kuin muut ja organisaa-

tion erikoistumista asioihin, joita kilpailijoiden 

on vaikea kopioida 

Yksilön osaaminen (individual competence) Tietojen, taitojen, asenteiden ja käyttäytymisen 

kokonaisuus, joka johtaa erinomaiseen suoriu-

tumiseen 

Kyvykkyys tai metaosaaminen  

(capability or meta-competence) 

Yksilön työelämässä tarvitsemat laajemmat, ei 

tehtävään sidonnaiset osaamiset 

Ammattitaito (competence)  Henkilön monipuoliset ja kokonaisvaltaiset 

valmiudet toimia tietyssä työtehtävässä 

Taidot (skills) Erityisosaaminen, jota voidaan soveltaa käytän-

nön työtehtävässä 

Esimiestyö, johtaminen, johtajuus (lea-

dership or management) 

Johtamistoiminta, joka tapahtuu johtajan ja 

hänen johdettaviensa välisessä vuorovaikutuk-

sessa millä tahansa organisaatiotasolla 

Esimiesosaaminen ja -taidot   

(leadership or managerial skills or compe-

tence) 

Kokonaisvaltainen valmius toimia esimiesteh-

tävässä, johon tarvitaan asioiden, ihmisten ja 

muutosten johtamiseen liittyvää osaamista 

 

Taulukko 1. Tämän tutkimuksen määritelmiä (mukaillen Viitala, 2006; Garavan & 

McGuire, 2001; Prahalad & Hamel, 1990; Athey ja Orth (1999) 

 

Johtamista organisaatioissa voidaan lähestyä monista eri näkökulmista. Sitä voidaan tar-

kastella esimerkiksi organisaation toimintona, yksittäisenä ammattina, sosiaalisena vaikut-

tamisena tai välittäjän roolina (Alvesson & Deetz, 2000, 5; Boyatzis, 1982,16; Alvesson & 

Willmott, 2012, 19; Kuusela, 2010, 47). Johtamisesta, joka tapahtuu johtajan ja hänen joh-

dettaviensa välisessä vuorovaikutuksessa millä tahansa organisaatiotasolla, puhutaan ylei-

sesti käsitteillä esimiestyö, esimiestoiminta tai esimiehisyys (Viitala, 2006, 297). Tässä 

raportissa käytän ensisijaisesti käsitettä esimiestyö. Alainen-sanan käyttöä ja esimies-

alaissuhde -termiä on kritisoitu työelämän tasa-arvoisuuden lisääntymisen myötä. Olen 

kuitenkin ottanut ne mukaan tämän tutkimuksen terminologiaan, sillä Viitalan (2006, 297) 

mukaan näitä on yhä perusteltua käyttää, koska esimiehillä on edelleen asemaansa perustu-
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vaa valtaa ohjata ihmisten toimintaa organisaatiossa. Laajassa johtajuuden kirjallisuudessa 

käsitteillä johtajuus ja johtaminen viitataan sekä suomeksi että englanniksi joko ylimmän 

johdon tai esimiehen toimintaan, asianyhteydestä riippuen. Tässä tutkimuksessa viittaan 

niillä pääasiallisesti esimiestyöhön kuuluvaan johtamiseen. 

 

Johtamisen ja esimiestyön paradigmat ovat kehittyneet muuttuvan toimintaympäristön vai-

kutuksesta viime vuosikymmenten aikana. Merkittävä paradigman muutos tapahtui 1980-

luvun loppupuolella, kun johtamisajattelun painopiste siirtyi asioiden johtamisesta ihmis-

ten johtamiseen (Storey, 2004a, 7). Tämän päivän ajattelu kuitenkin korostaa, että molem-

pia lähestymistapoja tarvitaan menestyksekkääseen esimiestyöhön (Storey, 2004b, 13) ja 

kirjallisuudesta voidaan tunnistaa siirtyminen mahdollistavan johtajuuden paradigmaan. 

Erityisesti valmentajan johtajuuden ajattelumallit ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta 

tämän päivän organisaatioissa (Bond & Sengue, 2012, 57). Organisaation toimintaympäris-

tön muuttuessa ovat myös esimiestyön painopisteet muuttuneet. Tämän päivän esimies-

työssä korostuvat itsetuntemus, luottamuksen ja tunneälyn merkitys, muutostilanteissa ja 

epävarmuudessa johtaminen sekä organisaation osaamisen kehittymistä ja verkostojen 

hyödyntämistä tukeva johtamistapa. Näiden teoriapainotusten pohjalta lähestyn tulevaisuu-

dessa tarvittavaa esimiesosaamista media- ja kustannusalalla. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelman määrittäminen 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ennakoida esimiesten osaamistarpeita media- ja kustan-

nusalan organisaatiossa sekä tunnistaa keinoja varautua niihin, jotta organisaatio voi me-

nestyä myös jatkossa. Tutkimustulosten pohjalta organisaation esimiesosaamista pystytään 

kehittämään tulevaisuuden tarpeiden suuntaisesti ja osaamisen kehittämisen toimenpiteitä 

voidaan painottaa siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa tarvitta-

vaa esimiesosaamista. Tutkimuksen aihe voidaan nähdä myös yhteiskunnallisesti vaikutta-

vana, sillä sen varmistamisella, että esimiestyö on laadukasta, voidaan vaikuttaa tulevai-

suuden työn tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Tutkimuksen tulokset voivat 

olla hyödyllisiä myös muille toimialoille sekä yksityisen ja julkisen sektorin koulutus- ja 

valmennusorganisaatioille. Akateemisessa keskustelussa tutkimus antaa panoksensa jatku-

vasti muuttuvaan osaamisen johtamisen kenttään tunnistamalla esimiesosaamisen epävar-

muustekijöitä ja mahdollisia muutossignaaleja. Haastattelujen pohjalla olevat skenaariot ja 
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niiden taustalla olevat muutossignaalit voivat lisäksi herättää haastateltavissa ajatuksia, 

jotka tukevat heidän itsereflektiotaan ja sitä kautta heidän henkilökohtaista kehittymistään 

esimiehinä. 

 

Esimiesten osaamisen kehittämisestä on saatavilla runsaasti kirjallisuutta ja tutkimusta 

myös tulevaisuuden työelämästä on tehty paljon (mm. Haavisto, 2010; Halava & Pantzar, 

2010). Osaamistarpeita ennakoidaan muun muassa julkisella sektorilla säännöllisesti arvi-

oitaessa eri toimialojen koulutustarpeita, kuten esimerkiksi Opetushallituksen Valtakunnal-

linen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi -hankkeessa (VOSE) vuosina 2008–2012 

(Ponnikas et. al., 2013). Akateemiselle tutkimukselle media- ja kustannusala on toimialana 

kiinnostava, sillä se on ensimmäisiä toimialoja Suomessa, johon teknologinen kehitys, di-

gitaalinen murros ja näiden lieveilmiöt vaikuttivat johtamalla toimialan rajuihin rakenteel-

lisiin muutoksiin (Argillander et. al., 2014). On kiinnostavaa, millä tavalla muutosvoimat 

vaikuttavat kohdeorganisaation näkemysten mukaan esimiestyöhön ja siinä tarvittavaan 

osaamiseen, sillä teknologinen kehitys tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös monien 

muiden alojen toimialarakenteisiin tulevaisuudessa.  

 

Uutuusarvoa tutkimukselle tuo kolmen paljon tutkitun näkökulman, strategisen osaamisen 

johtamisen, ennakoinnin ja esimiestyön, yhdistäminen. Tutkimuksellinen aukko onkin tun-

nistettavissa juuri näiden yhdistämisessä, sillä keskittyminen esimiesten osaamistarpeiden 

ennakointiin on selkeästi vähemmän tutkittu aihe, vaikka myös siitä on olemassa tutkimus-

ta, esimerkiksi vuonna 2010 toteutettu Pro gradu ”Työyhteisö ja sen johtaminen vuonna 

2020. Millainen on tulevaisuuden työyhteisö ja millaisilla käytänteillä sitä johdetaan?”, 

jossa tulevaisuus- ja skenaariotyöskentely ovat ensisijaisia tutkimuksellisia metodeita 

(Asp, 2010). Kun teema lisäksi kontekstualisoidaan media- ja kustannusalalle, linkitetään 

kohdeorganisaation strategiseen osaamiseen ja tutkimusmetodina käytetään moniulotteisia 

teemahaastatteluja, tuottaa tutkimus lisäarvoa sekä toimialalle, käytännön HR-kehitystyölle 

että akateemiselle keskustelulle. Lisäksi aihepiirin osalta on syytä huomioida, että maailma 

muuttuu nopeasti, jolloin tuore tutkimustieto aiheesta on tarpeen säännöllisin aikavälein. 

Raportin luku kaksi osoittaa selvästi, että muutos on jatkunut jo pidempään ja sen vauhdin 

oletetaan kiihtyvän entisestään. 
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Strategisessa osaamisen johtamisessa tulevaisuutta peilataan organisaation strategiaan ja 

niihin tarpeisiin, joita se aiheuttaa osaamisen johtamiselle organisaatiossa. Olennaista on, 

että organisaatiot tunnistavat oman strategiansa kannalta merkittävät ja toimialansa kannal-

ta tärkeät osaamiset, jotka ohjaavat sen osaamisen johtamisen toimenpiteitä.  

 

Ennakointi ja erilaisten tulevaisuuskuvien tarkastelu liittyvät organisaation strategiaan, 

visioon ja johtamiseen, ja tarvittavan osaamisen ennakointi on strategiatyön tärkeimpiä 

kohteita tänä päivänä. Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, on osaamisen kehittä-

mistä ennakoitava, jotta tarpeisiin ehditään varautua käytännön toimenpiteillä. 

 

Esimiestyö on erityisen merkityksellistä sellaisissa organisaatioissa, joissa asiantuntijat ja 

heidän osaamisensa on liiketoiminnalle kriittistä ja organisaatiot ovat riippuvaisia työnteki-

jöidensä osaamisesta, kuten media- ja kustannusalalla. Onnistuneella esimiestyöllä varmis-

tetaan organisaation menestys myös jatkossa. 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettiset lähestymistavat 

 

Media- ja kustannusalan rakenteet ja ansaintamallit ovat murroksessa, kun alan toimijat 

siirtävät toimintansa painopistettä kasvavassa määrin digitaalisiin ratkaisuihin. Haasteena 

käynnissä olevan muutoksen keskellä organisaatiolla ja esimiehillä on varautua tuleviin 

muutoksiin, ja niiden mukanaan tuomiin osaamisvaatimuksiin. Tässä tutkimuksessa haluan 

selvittää tutkimuskysymyksenä: 
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Millaista esimiesosaamista tarvitaan media- ja kustannusalan organisaatiossa tulevai-

suudessa ja miksi?  

 

Tutkimusongelmasta ja tutkimuskysymyksestä johdetut, tarkentavat alatutkimuskysymyk-

set olen määritellyt seuraavasti: 

 

- Millaisia muutoksia ennakoidaan tapahtuvan media- ja kustannusalalla seuraavan 

viiden vuoden aikana?  

- Millä tavalla nämä muutokset vaikuttavat strategiseen osaamiseen media- ja kus-

tannusalan organisaatiossa?  

- Millä tavalla nämä muutokset vaikuttavat esimiesosaamiseen media- ja kustannus-

alan organisaatiossa? 

- Millä tavoin muutosten vaikutuksiin pyritään osaamisen johtamisen ja esimiesten 

omin keinoin varautumaan? 

 

Olen rajannut tutkimuksen osaamisen johtamisen alueella media- ja kustannusalan esimies-

ten tuleviin osaamistarpeisiin. Tarkoituksenani ei ole mitata yksittäisten esimiesten osaa-

misaukkoja vaan toteuttaa laadullinen tutkimus, jossa ennakoin johdon, HR:n ja esimiesten 

tietämystä yhdistelemällä tulevaisuudessa media- ja kustannusalalla tarvittavaa esi-

miesosaamista ja siihen varautumista. Olen rajannut lähestymistavan lähiesimiestyötä te-

kevien henkilöiden osaamistarpeiden tutkimiseen. Lähiesimiehellä viitataan suhteeseen, 

jossa esimies on lähellä tiimejä ja johdettavia, jolloin arjen johtaminen ja ihmissuhdetaidot 

korostuvat. Etäisempi, organisaatiohierarkiassa korkeammalla oleva johtaja sen sijaan ei 

ole suorassa arkipäivän kontaktissa työntekijöiden kanssa, vaikka toimii monien esimiesten 

esimiehenä. (Storey, 2004b, 25.) Olen rajannut tutkimuksen juuri lähiesimiestyöhön, sillä 

osaamisvaatimukset ovat heille erilaisia kuin ylimmälle johdolle. Keskijohdolla ja tii-

miesimiehillä on lisäksi jokapäiväisellä työllään suurempi vaikutus työntekijöiden hyvin-

vointiin huolimatta siitä, että esimiehen ja alaisen väliseen suhteeseen liittyvät haasteet 

ovat samanlaiset kaikilla organisaatiotasoilla. Keskijohdon ja tiimiesimiesten tehtäviin 

kuuluu ihmisten johtamisen lisäksi myös monia muita keskeisiä osa-alueita. Tässä opin-

näytteessä tutkin tarvittavaa esimiesosaamista ja sen johtamista kohdeorganisaatiossa. 

Esimiesten omaa roolia osaamisen johtajana käsittelen ainoastaan yhtenä esimiesosaami-
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seen liittyvänä elementtinä. Osaamisen johtamisen ja esimiestyön rikkaasta kirjallisuudesta 

johtuen olen tehnyt myös teoreettisia rajauksia runsaasti. Näihin rajauksiin palaan raportin 

kirjallisuusosuudessa luvussa kaksi.  

 

1.4 Tutkimuksen kulku ja tutkimusmetodit 

 

Tässä tutkimuksessa toteuttamani ennakointiprosessin tavoitteena on tuottaa kuvaus media- 

ja kustannusalan organisaatiossa tulevaisuudessa tarvittavasta esimiesosaamisesta, jossa 

ennakoinnin aikajänne on noin viisi vuotta. Tieteenfilosofinen lähtökohta tutkimukselleni 

on symbolis-tulkinnallinen, eli huomioni kohdistuu ensisijaisesti informanttien subjektiivi-

siin kokemuksiin ja niihin merkityksiin, joita he kokemuksilleen itse antavat (Harisalo, 

2008, 45). Tässä opinnäytteessä tutkimuksellinen lähestymistapa on laadullinen. Tutkimus-

strategiaksi valitsin tapaustutkimuksen, sillä haluan tutkimuksessa kuvata tulevaisuuden 

esimiesosaamista ilmiötasolla. Tutkimuksen kontekstina on media- ja kustannusalalla toi-

miva pörssiyhtiö. Tiedonhankinnan ensisijaisena strategiana käytin haastatteluja ja aineis-

tonkeruumenetelminä toimivat primääriaineiston osalta teemahaastattelut ja sekundääriai-

neistona aiemmat tutkimukset media- ja kustannusalalta.  

 

Toteutin tutkimuksen haastattelemalla kohdeorganisaatiossa viittä henkilöä, jotka toimivat 

esimiestehtävissä. Tämän lisäksi haastattelin kohdeorganisaation toimitusjohtajaa ja HR-

päällikköä. Haastattelujen pohjalla toimivat aiemman tutkimustiedon pohjalta tuottamani 

yksinkertaiset skenaariot vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista media- ja kustannusalalla. 

Skenaarioiden tehtävänä oli herättää informantit ajattelemaan sitä, millaisia osaamisia tule-

vaisuudessa mahdollisesti tarvitaan ja millaisilla eri tavoilla niihin voidaan esimiesten 

osaamisen kehittämisessä varautua. Organisaation eri tasoja haastattelemalla tavoittelin 

kattavaa kuvaa osaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden esimiehen osaamistarpeista organi-

saatiossa. Tutkijana roolini oli analysoida ja tulkita haastattelujen sisältöä peilaamalla 

haastateltavien näkemyksiä teoreettiseen viitekehykseen. Tavoitteenani oli tehdä haastatel-

tavien hiljainen tieto näkyväksi yhdistelemällä, jäsentelemällä ja strukturoimalla sitä. Kos-

ka tulevaisuustyöskentelyssä on tarkasteltava monipuolisesti ympäristössä vaikuttavia 

muutosvoimia, jotta voidaan perustellusti arvioida omaa tulevaa toimintaympäristöä ja 

oman toiminnan kehittämistä (Aaltonen & Wilenius, 2002, 10), toteutin skenaariot katta-

van aiemman media- ja kustannusalan tutkimustiedon pohjalta. 
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Analyysivaiheessa tutustuin aineistoon perinpohjaisesti. Käytin sen analysointiin sisällön-

analyysia vaiheittain etenevällä deduktiivisella ja vuoroin induktiivisella otteella, ja tavoit-

teenani oli tuottaa tutkittavasta aineistosta tiivistetty ja yleisessä muodossa esitetty kuvaus 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002 105). Tämän jälkeen tarkastelin tuloksia laajemmassa tarkaste-

lukehikossa, minkä avulla pystyin tekemään tulkintoja ja johtopäätöksiä tukeutumalla ana-

lyysiin ja teoreettiseen viitekehykseen (Syrjäläinen, 1994, 90). 

 

1.5 Raportin rakenne 

 

Raportin seuraavan luvun kirjallisuuskatsaus käsittelee strategista osaamisen johtamista ja 

esimiesosaamista syventämällä tässä luvussa lyhyesti esittelemiäni teemoja. Koska tulevai-

suuden ennakoimiseksi on ymmärrettävä tutkittavan ilmiön kehittymistä tähän päivään, 

esitän alaluvuissa 2.1 ja 2.2 lyhyen katsauksen siitä, miten osaaminen ja tieto ovat nousseet 

strategia-ajattelun keskipisteeseen ja tunnistan osaamisen tärkeimmäksi osaksi tämän päi-

vän organisaatioiden kilpailuedun saavuttamista. Osaamiskirjallisuudesta tunnistetaan tär-

keimmät vaikuttajat ja heidän työnsä pohjalta 1990-luvulla syntyneet koulukunnat. Huo-

mioin osaamisen strategisen roolin ja sen vaikutuksen organisaatio- ja yksilötasolla. Lu-

vussa 2.3 käsittelen yksilöosaamista ja sen kehittämisessä tunnistettuja haasteita sekä pei-

laan esimiesosaamisen kehittämistä olemassa olevaan kirjallisuuteen. Seuraavissa luvuissa 

paneudun esimiesosaamiseen syvällisemmin. Luvussa 2.4 tarkastelen esimiesosaamista 

viime vuosikymmeninä vallalla olleiden esimiesoppien kautta. Näiden pohjalta luvuissa 

2.5 ja 2.6. esittelen esimiesosaamisen edellytyksiä ja haasteita sekä tämän päivän esimies-

työn painopisteitä. Luvussa 2.7 esittelen teoreettisen viitekehyksen, johon opinnäytteessä 

toteutettu tutkimus ja siihen liittyvät johtopäätökset perustuvat. Osaaminen, osaamisen 

johtaminen, esimiestyö ja esimiesosaaminen ovat erittäin laajoja aiheita. Tämän tutkimuk-

sen kirjallisuuskatsauksessa tehtyjä valintoja ohjasi ennen kaikkea empiirinen aineisto. 

Esimiestyöhön liittyvässä osuudessa, alaluvuissa 2.4, 2.5 ja 2.6, nämä valinnat, osin jopa 

yksinkertaistukset, erottuvat selvimmin. Olen kirjallisuuskatsauksessa perustellut lyhyesti 

tekemiäni valintoja, joita luvun neljä empiria omalta osaltaan auttaa ymmärtämään. 

 

Luvussa kolme perustelen tarkemmin tutkimuksellisia ja metodologisia valintojani sekä 

esittelen metodien ja skenaarioprosessin lisäksi haastatteluja varten toteuttamani kolme 
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media- ja kustannusalan tulevaisuuden skenaariota vuodelle 2020. Luvussa neljä käsittelen 

haastatteluaineistoa sisällönanalyysin avulla ja esittelen muiden tulosten lisäksi neljännen 

skenaarion, jonka olen tuottanut haastatteluaineiston pohjalta. Luvussa viisi esitän omia 

johtopäätöksiäni tutkimustuloksista ja luvussa kuusi yhteenvedon raportin tärkeimmistä 

elementeistä. 
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2 STRATEGINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN JA ESIMIESOSAAMINEN 

 

Globalisaatio ja teknologinen kehitys suurimpina muutosvoiminaan liiketoimintaympäristö 

on muuttunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi ja muutos jatkuu 

edelleen (Blomqvist & Kianto, 2012, 2; Aaltonen & Wilenius, 2002, 10). Nopeat muutok-

set ja kiihtyvä globaali kilpailu ovat saaneet organisaatiot etsimään aktiivisesti keinoja 

erottua omassa liiketoimintaympäristössään. Yleisesti hyväksytty näkemys tämän päivän 

johtamisessa on se, että organisaatioiden tärkeimmäksi erottuvuus- ja kilpailutekijäksi on 

noussut tieto, osaaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen (Håland & Tjora, 2006, 995; 

Uotila & Säntti, 2011, 109; Aaltonen & Wilenius, 2002, 10; Blomqvist & Kianto, 2012, 3). 

Organisaatioiden uusi, osaamisen ja tiedon avulla saavutettava kilpailuetu perustuu uuden-

laisiin subjektiivisiin organisaatiotason elementteihin, kuten johdon visioon, yrityksen ar-

vopohjaan ja työntekijöiden sitoutumiseen (Nonaka & Toyma, 2005, 240). Globalisoi-

tuneen kilpailun myötä verkostomainen toimintatapa ja strategiset kumppanuudet ovat val-

lalla organisaatioiden liiketoiminnassa ja yhteisölliset kyvyt, kuten kommunikaatiotaidot 

ovat nousseet suureen arvoon (Aaltonen & Wilenius, 2002, 27). 

 

Tietotyö on noussut työelämässä merkittävään asemaan. Tätä seuranneen verkostomaisen 

työskentelyn yleistymisen seurauksena myös työelämän haasteet ovat muuttuneet. (Pyöriä, 

2006, 55–56.) Siirtyminen osaamispohjaiseen kilpailuun on vaikuttanut merkittävästi työn 

luonteeseen, organisaatioiden rakenteisiin, auktoriteettisuhteisiin ja johtajuuteen (Blom-

qvist & Kianto, 2012, 3; Grant, 1996, 109). Johtajat ja esimiehet ovat siirtyneet perinteises-

tä valvonnasta mahdollistajan ja kehittäjän rooliin (Ellinger et al., 1999, 106), ja epäviralli-

set verkostot ja organisoitumistavat ovat nousseet hierarkkisten rakenteiden rinnalle, osin 

jopa korvaamaan niitä (Blomqvist & Kianto, 2012, 15). Vuorovaikutus ja työskentely ta-

pahtuvat pitkälti verkostoissa, joissa työntekijät jakavat osaamistaan ja suosittelevat toisil-

leen organisaation sisäisissä tai organisaatioiden välisissä verkostoissa myös muita henki-

löitä, joilla voisi olla arvokasta osaamista tietyn ongelman ratkaisemiseksi (Davenport & 

Prusak, 2000, 37–38). Uudenlaisessa toimintaympäristössä vaikuttavat organisaation jäsen-

ten intressit ja valtapyrkimykset ja osaamisen keskiössä ovat ihmisten johtaminen ja luot-

tamuksen rakentaminen (Aaltonen & Wilenius, 2002, 13; 166).  
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Osaamiseen ja asiantuntijuuteen kilpailuetunsa pohjaavat organisaatiot toimivat usein tii-

mi- ja projektiorganisaatioissa, joissa asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen yhdistäminen 

perustuu aiemman vertikaalisen työnjaon ja vastuiden uudelleen järjestämiseen tavalla, 

joka tukee asioiden tekemistä yhdessä (Eriksson, 2006, 117). Koska tietoyhteiskunnassa 

monet työntekijät ovat oman asiantuntijuutensa alueella osaavampia kuin heidän esimie-

hensä, perustuu heidän työnsä pitkälti yhteistyöhön ja vapaaehtoiseen tiedon jakamiseen. 

Tästä johtuen perinteinen auktoriteetti ja valta ovat menettäneet merkityksensä johtamisen 

välineenä. (Dalkir, 2011, 2; Blomqvist & Kianto, 2012, 12–13.) Liiketoiminnan luonne 

onkin kokonaisvaltaisesti muuttunut kohti asiantuntijuutta vahvistavaa ja sen hyödyntämis-

tä tukevaa johtamista. Johtamisessa saattaa kuitenkin syntyä ristiriitoja, kun taloudellista 

tehokkuutta ja nopeaa reagointikykyä tavoitellaan sitouttamisen, vuorovaikutteisuuden ja 

tiedon jakamisen keinoin. (Eriksson, 2006, 115–118.) Työelämässä on puhuttu myös moti-

vaatiokriisistä, joka johtuu lisääntyvistä paineista suoriutua entistä paremmin samaan ai-

kaan kun epävarmuus oman organisaation ja työuran tulevaisuudesta kasvaa (Aaltonen & 

Wilenius, 2002, 12). 

 

Muuttuvissa organisaatioissa kaikilta työntekijöiltä odotetaan läpi työelämän jatkuvaa it-

sensä kehittämistä ja oppimista (Tuomivaara & Leppänen, 2005, 23). Samalla tarve ym-

märtää organisaation oppimista on suurempi kuin koskaan ja on esimiesten velvollisuus 

mahdollistaa, että työntekijät laajentavat osaamistaan jatkuvasti (Senge, 1990, 7-9). Esi-

miesten tulee johtamisellaan edistää organisaation oppimista, motivoitumista ja niitä tuke-

vaa kulttuuria, sillä tietotyöntekijät tarvitsevat monenlaisia kannustimia jakaakseen omaa 

osaamistaan (Dalkir, 2011, 435–438). Monissa organisaatiossa yksilöiden luontainen ute-

liaisuus ja halu oppia tukahdutetaan vääränlaisilla kannustimilla ja kilpailun ilmapiirillä. 

Organisaatioiden suorituskeskeinen johtaminen johtaa usein oppimismotivaation vähene-

misen myötä keskinkertaiseen suoriutumiseen. (Senge, 1990, 7.) Tämän vähentämisessä 

esimiehellä on merkittävä rooli.  

 

Myös esimiesten oman osaamisen jatkuva kehittäminen on työelämän muuttumisesta joh-

tuen keskeinen tarve ja edellytys organisaatioiden menestykselle. Boyatzisin (1982, 1) mu-

kaan esimiesten osaaminen määrittääkin pitkälti sen, millaista hyötyä organisaatio voi saa-

da muusta inhimillisestä pääomastaan. Inhimillisten voimavarojen merkitys organisaatioi-

den menestyksessä sekä esimiesosaamisen merkittävä vaikutus niiden tehokkaaseen hyö-
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dyntämiseen on siis laajasti tunnistettu. Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen 

ensin strategisen osaamisen johtamisen teoreettista taustaa ja siihen liittyviä erilaisia lähes-

tymistapoja. Seuraavaksi keskityn osaamisen johtamiseen ja siihen mitä se tarkoittaa orga-

nisaation toiminnassa. Tämän jälkeen lähestyn aihetta tämän tutkimuksen kannalta olen-

naisen yksilöosaamisen kehittämisen näkökulmasta ja tunnistan lähestymistapoja yksilö- ja 

esimiesosaamisen kehittämiseen. Osaamisen viitekehyksestä etenen esimiestyön viiteke-

hykseen tarkastelemaan johtamisen kehittymistä viime vuosikymmeninä. Tämän pohjalta 

tunnistan esimiestyön edellytyksiä ja sen painotuksia tämän päivän työelämässä. Lopuksi 

esittelen yhteenvedon osaamisen ja esimiestyön viitekehyksistä sekä niiden pohjalta luo-

mani teoreettisen viitekehyksen, jonka tehtävänä on toimia tulevaisuuden esimiesosaami-

sen tunnistamisen perustana tässä tutkimuksessa. 

 

2.1 Strategisen osaamisen johtamisen teoreettinen tausta 

 

Strateginen johtaminen pyrkii ymmärtämään, miten organisaatio voi paremmin suoriutua 

kilpailukentässään (Sanchez, 1997, 303). Strategisella suunnittelulla organisaatio etsii kei-

noja erottua kilpailijoistaan ja siinä onnistuessaan se voi saavuttaa ainutlaatuisen ja kestä-

vän kilpailuedun, joka kehittyy sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksien edel-

lyttämällä tavalla (Heene, 1997, 935–937). Strategisen johtamisen keskeisestä kysymyk-

sestä eli kilpailuedun saavuttamisesta on keskusteltu 1950-luvulta lähtien, toisin sanoen 

yhtä kauan kuin on käyty strategiseen johtamiseen liittyvää keskustelua (Drejer, 2000, 

206). Pitkään oli vallalla käsitys, että organisaatio saavuttaa kilpailuetua ulkoiseen toimin-

taympäristöön, sen uhkiin ja mahdollisuuksiin reagoivilla kilpailustrategioilla kuten hinta-, 

erilaistumis- tai keskittymisstrategioilla (esim. Porter, 1980), kunnes 1980-luvulla alkaneet 

nopeat teknologiset muutokset, markkinoiden globalisoituminen ja uudet organisaatiomuo-

dot ohjasivat strategiaa ja kilpailua uudenlaiseen suuntaan (Sanchez, 1997, 303). Tämän 

jälkeen strategia-ajattelussa on korostettu sitä, että organisaatio voi saavuttaa pitkäaikaisen 

kilpailuedun ainoastaan ainutlaatuisilla resursseillaan, jotka mahdollistavat sellaisten stra-

tegioiden kehittämisen ja toteuttamisen, jotka parantavat organisaation tehokuutta (Barney, 

1991, 99–101). 

 

Resurssiperusteisen ajattelun juuret ovat Penrosen (1959) esittämässä näkemyksessä siitä, 

miten yritykset voivat saavuttaa kasvua omien resurssiensa ja niiden ainutlaatuisen yhdis-
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tämisen kautta. Toisin kuin perinteinen ulkoisen toimintaympäristön vaikutusta korostava 

strateginen ajattelu, tarkastelee resurssiperusteisen näkemys organisaation sisäisten omi-

naispiirteiden yhteyttä organisaation kannattavuuteen, suoriutumiseen ja kilpailuedun luo-

miseen (esim. Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Organisaation resurssit voidaan jakaa fyy-

sisen pääoman, ihmispääoman ja organisatorisen pääoman resursseihin, joista organisaati-

on on tunnistettava ne itselleen tärkeät resurssit, jotka eivät ole jäljiteltävissä ja voivat tuot-

taa sille kestävää kilpailuetua (Barney, 1991, 101–102). Resurssien tunnistamisen lisäksi 

organisaation on kyettävä strategiassaan tasapainoisesti hyödyntämään olemassa olevia 

resursseja ja samalla kehittämään uusia (Wernerfelt, 1984, 172). Sanchez (1997, 304) nosti 

kuitenkin muutoksen seurauksena esille ongelman siitä, että strateginen johtaminen tarkas-

telee toimintaympäristöä kahdesta eri näkökulmasta, ulkoisesta ja sisäisestä. Sen sijaan, 

että näiden välistä paremmuutta vertailtaisiin, hän peräänkuulutti ulottuvuuksien tehokasta 

yhdistämistä osaamispohjaisessa strategia-ajattelussa. Nykyään rakenteellisia ja toimiala-

kohtaisia näkökohtia korostava strategia-ajattelu (esim. Porter, 1980) ja resurssiperusteinen 

lähestymistapa strategiaan (esim. Barney, 1991) nähdäänkin ennen kaikkea toisiaan täy-

dentävinä, eikä keskenään kilpailevina lähestymistapoina ainutlaatuiseen kilpailuetuun 

(Grunert & Hildebrandt, 2004, 459–460). 

 

Resurssiperusteisen teorian pohjalta alkoi 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa ja sen jälkeen 

kehittymään näkemyksiä, jotka pystyivät edeltäjiänsä paremmin vastaamaan myös inhimil-

liseen pääomaan liittyviin kysymyksiin (Drejer, 2000, 207). Ne korostavat resurssiperustei-

sen näkemyksen tavoin sitä, että kestävä kilpailuetu saavutetaan erilaistumisen kautta, kei-

noilla, joita kilpailijat eivät pysty jäljittelemään (Barney, 1991, 102–103), mutta nostivat 

ensisijaiseksi kiinnostuksen kohteeksi organisaation kompetenssit, ydinosaamisen ja ky-

vykkyydet (mm. Prahalad & Hamel, 1990; Teece et al. 1997). Prahalad & Hamel käsitteli-

vät 1990-luvun alun artikkelissaan organisaation ydinosaamista menestyksen perustana, 

mikä johti yhä kasvavaan kiinnostukseen osaamista ja osaamispohjaista strategiaa kohtaan 

(Drejer, 2000, 206). Tietoperusteiset resurssit nähtiin organisaatioiden kestävän kilpai-

luedun lähteinä, koska ne ovat luonteeltaan sosiaalisesti monimutkaisia ja siitä syystä han-

kalia imitoida (Alavi & Leidner, 2001, 108). Osaamista tärkeimpänä kilpailutekijänä pai-

nottavat näkemykset pyrkivät selittämään osaamisen luonnetta, siihen liittyviä ilmiötä ja 

ymmärtämään miten organisaatio voi kehittää, hyödyntää ja suojata osaamisiaan ja niiden 

ainutlaatuisia yhdistelmiä (Teece et al., 1997, 510).  Osaamisen merkityksen tunnistaminen 
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organisaatioiden strategiassa johti itsenäisen osaamiseen perustuvan teoreettisen näkemyk-

sen syntyyn (Freiling, 2004, 28). Kirjallisuudessa tästä näkemyksestä käytetään yleisesti 

termiä kompetenssiperusteinen näkemys (esim. Heene, 1997; Freiling 2004) tai tietoperus-

teinen näkemys (esim. Grant, 1996).  

 

Strategian ja organisaation inhimillisten resurssien välisen yhteyden tunnistaminen johti 

useiden menestysoppien, kuten kompetenssiperusteisen strategia-ajattelun, tietämysjohta-

misen, älykkään pääoman johtamisen ja organisatorisen oppimisen, syntyyn. Nämä opit 

lähestyvät osaamisen ja tiedon johtamista omista näkökulmistaan, joita kaikkia voidaan 

hyödyntää, kun rakennetaan yrityksen strategista osaamista kestävän kilpailuedun luomi-

seksi. (Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, 11–18.) Seuraavassa taulukossa esitellään 

tiedon ja osaamisen johtamisen koulukunnat ja niitä hallitsevat tutkimusnäkökulmat. 

 

Osaamisen johtamisen 

koulukunnat 

  Hallitsevat 

  tutkimusnäkökulmat 

  Pääasiallinen 

  sisältö 

Tiedon johtaminen 
- Tietojärjestelmätiede 

- Yrityksen taloustiede 

- Tieteenfilosofia (erit. 

      epistemologia) 

Tietämyksen syntymisen ja sen 

jalostamiseen liittyvien proses-

sien käsitteellistäminen, käy-

täntöjen kehittäminen niiden 

hallintaan 

Älykkään pääomanjoh-

taminen 

- Yrityksen taloustiede 

- Laskentatoimi 

Organisaation aineettoman 

omaisuuden mallintaminen, 

tekniikoita sen mittaamiseen ja 

hallintaan  

Kompetenssipohjainen 

johtaminen 

- Strateginen johtaminen 

- Henkilöstövoimavarojen 

johtaminen 

Tapa hahmottaa strategiaa ja 

kilpailuetua, synnyttänyt uusia 

näkökulmia henkilöstön osaa-

misen kehittämisen kytkemi-

seksi strategiaan 

Oppiva organisaatio 
- Psykologia 

- Kasvatustieteet 

- Organisaatioteoria 

Kokonaisvaltainen organisaa-

tioiden kehittämisfilosofia, 

taustalla perinteisiä johta-

misoppeja laaja-alaisempi 

näkemys ihmisestä organisato-

risena toimijana 

 

Taulukko 2. Osaamisen johtamisen näkökulmat (mukaillen Kirjavainen P. & Laakso-

Manninen, R. 2001, 12) 
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Näkökulmia strategiseen osaamisen johtamiseen ei voida kuitenkaan täysin selvästi erottaa 

toisistaan, eikä tätä nähdä tässä yhteydessä tarpeelliseksi. Drejer (2000, 210–214) on esi-

merkiksi tunnistanut yhtäläisyyksiä kompetenssipohjaisen lähestymistavan ja oppimisteo-

rioiden välillä. Tässä opinnäytteessä käsittelen osaamista ensisijaisesti kompetenssipohjai-

seen johtamisajatteluun pohjautuen, mutta olen valinnut lähestymistavan rinnalle myös 

muiden osaamisen johtamisen koulukuntien ajatuksia, ensisijaisesti täydentämään tässä ja 

tulevissa luvuissa esittämääni osaamisen johtamisen lähempää tarkastelua. 

 

2.2 Osaaminen ja sen johtaminen organisaatiossa 

 

Strateginen osaamisen johtaminen ottaa huomioon kolme jatkuvassa muutoksessa olevaa 

elementtiä, toimintaympäristön, yrityksen strategian ja sen resurssipohjan (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen, 2001, 13). Se kattaa kaiken toiminnan, jonka tavoitteena on organisaa-

tion strategian ja sen tulevaisuuden tarpeiden mukaisen osaamisen vaaliminen, kehittämi-

nen, uudistaminen ja hankkiminen (Viitala, 2006, 14–15). Osaamisen johtamiseen panos-

taminen lähtee ylimmästä johdosta, jonka vastuulla on osoittaa osaamisen olevan merkittä-

vässä asemassa organisaation kaikessa toiminnassa. Tämän jälkeen vastuu jakautuu esi-

miehille, henkilöstöammattilaisille ja yksilölle itselleen, joilla kaikilla on oma tärkeä roo-

linsa organisaation ja yksilön osaamisen kehittymisessä. (Viitala, 2006, 23.) Organisaation 

on ennen kaikkea tunnistettava tärkeimmät osaamisensa, joiden on lisäksi täsmättävä yri-

tyksen strategisen suunnan kanssa (Nordhaug, 1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 235). 

Osaamisen johtamisen tärkein tavoite onkin luoda todellinen yhteys strategian, organisaa-

tion ydinosaamisten ja yksilöiden osaamisen välille (Viitala, 2006, 109). 

 

Osaamisen johtaminen on ilmiönä kehittynyt ajan saatossa työnteon tapojen muuttuessa. 

Siihen kohdistuvat vaatimukset ovat muuttuneet massatuotannon aikakaudelta tähän päi-

vään merkittävästi ja muutosten vaikutukset näkyvät niin osaamisen laadussa kuin niihin 

liittyvissä oppimismetodeissa. (Ahonen et al., 2000, 285–287.) Tänä päivänä osaamisen 

roolia organisaatioiden tärkeimpänä pääomana vahvistetaan ennen kaikkea kehittämällä ja 

ylläpitämällä organisaation tunnistamia ydinosaamisia (Sanchez, 2004, 522–523). Osaami-

nen voi sisältää erilaisia yksilön, tiimin tai organisaatiotason kompetensseja, kuten yksilön 

tämän hetkiseen tehtävään liittyviä tai tulevaisuudessa tarvittavia ja kehittyviä tietoja ja 

taitoja, erinomaisesti suoriutuvien tiimien parhaita käytäntöjä, organisaation suoriutumista 
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parantavia prosesseja tai uudenlaista kestävää kilpailuetua tuovaa ajattelutapaa (Athey & 

Orth, 1999, 216). Organisaatioissa eri tasojen osaamista tarkastellaan eri näkökulmista. 

Strategian näkökulmasta osaamista tarkastellaan abstraktimmasta lähtökohdasta eli yhdis-

telmänä ainutlaatuisia resursseja. HR taas tarkastelee osaamista yksilötasolla, ihmisten 

kyvykkyyksinä ja heidän ominaisuuksinaan. (Cardy & Selvarajan, 2006, 235–236.) 

 

2.2.1 Osaaminen organisaatio- ja yksilötasoilla 

Organisaatiotasolla kompetenssipohjainen ajattelu perustuu siihen, että organisaation 

osaaminen on enemmän kuin yksilöiden osaamisen summa. Organisaatiotason osaamisten 

voidaan katsoa koostuvan neljästä elementistä, teknologiasta, ihmisistä, organisaation ra-

kenteesta ja organisaatiokulttuurista, sekä näiden välisistä suhteista. (Drejer, 2006, 208–

210.) Yksilöosaamista on perinteisesti tarkasteltu rationaalisella lähestymistavalla eli yh-

distelmänä yksilön tietoja, taitoja ja asenteita suhteessa tehtävään (Sandberg, 2000, 9; 

Nordhaug, 1998, 8; Uotila & Säntti, 2011, 110). Pitkään vallalla ollut rationalistinen nä-

kemys näyttäytyy usein kontekstivapaana ja ominaisuuksiin pohjautuvana osaamisena, jota 

tarvitaan tietyssä työtehtävässä (Uotila & Säntti, 2011, 118–119). Yksilöosaamista voidaan 

tarkastella myös fenomenologisesta näkökulmasta, jossa kiinnostus kohdistuu ennen kaik-

kea yksilön kokemusten ja todellisuuden väliseen suhteeseen. Tällaisessa tulkinnallisessa 

lähestymistavassa yksilön osaaminen nähdään työn ja työntekijän muodostamana kokonai-

suutena, joka muovautuu työntekijän kokemusten kautta. Tällöin osaaminen näyttäytyy 

kontekstisidonnaisena. Kontekstisidonnaisessa osaamisessa olennaista on osaamisen hiljai-

sen ulottuvuuden huomioiminen, mikä on usein jätetty huomiotta rationalistisemmassa 

näkemyksessä. (Sandberg, 2000, 11–12.)  

 

Johtamiskirjallisuudessa onkin tunnistettu laajasti osaamisen jakautumisen hiljaiseen ja 

eksplisiittiseen tietoon (Alavi & Leidner, 2001, 112). Niiden luonne on keskenään erilai-

nen, millä taas on suuri merkitys osaamisen jakamiseen, kehittymiseen ja oppimiseen or-

ganisaation eri tasoilla. Grantin (1996, 111–112) mukaan kriittinen ero hiljaisen ja ekspli-

siittisen tiedon välillä liittyy ennen kaikkea niiden jakamiseen. Hiljainen tieto on juurtunut 

osaksi organisaation toimintaa, sen prosesseja, tunteita ja arvomaailmaa ja sitä on tästä 

syystä vaikea siirtää henkilöltä toiselle. Hiljainen tieto perustuu henkilön intuitioon ja eri-

laisiin mentaalimalleihin. Sen sijaan sellainen tieto, joka voidaan esittää konkreettisesti 

sanoina ja lauseina on eksplisiittistä, ja sitä on tästä syystä helpompaa siirtää organisaatios-
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sa. (Nonaka & von Krogh, 2009, 635.) Tässä tutkimuksessa olen huomioinut molemmat 

lähestymistavat yksilön osaamiseen ja käsittelen esimiesosaamista niin esimiestehtävässä 

tarvittavina tietoina ja taitoina (rationaalinen lähestymistapa) kuin yksilön kokemuspohjai-

sina tulkintoina (tulkinnallinen lähestymistapa). 

 

Osaamispohjaisessa ajattelussa korostuu siis vahvasti ihmispääoman elementti ja osaamista 

tarkastellaan yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla (Drejer, 2000, 209–210). Osaamisen 

johtamisen yhdeksi suurimmista haasteista onkin tunnistettu sen eri tasojen integrointi toi-

siinsa (Nordhaug, 1998, 9; Uotila Säntti, 2011, 117; Kirjavainen & Laakso-Manninen, 

2001, 18). Organisaatioissa saatetaan mitata yksilötason osaamista hyvinkin tarkasti osana 

erilaisia henkilöstönkehittämisen prosesseja, mutta organisaatiotason osaamisia saatetaan 

käsitellä yksilöosaamisista erillisinä ilmiöinä, usein osana organisaatioiden strategiaproses-

sia (Uotila & Säntti, 2011, 117). Nordhaugin (1998, 9) näkemyksen mukaan osaamisen 

yksilö- ja organisaatiotason välisen yhteyden puuttuminen johtuu siitä, että yksilötason 

vaikutusta organisaatiotason osaamiseen ei ole riittävästi huomioitu makrotason lähesty-

mistavoissa. Organisaatiotason osaamisten hyödyntäminen kilpailuetua tuottavalla tavalla 

edellyttää kuitenkin yksilöllisten osaamisten tunnistamista, kehittämistä ja ylläpitämistä 

(Câmpeanu-Sonea et al., 2011, 49; Nordhaug, 1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 235). 

Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2001, 94) mukaan juuri organisaation strategian kannalta 

olennaisten osaamisten tunnistaminen ja niiden kehittäminen voidaan nähdä strategialäh-

töisenä yksilöosaamisen johtamisena. Lähestyn tässä opinnäytteessä tutkittavaa ilmiötä 

tästä yksilötason näkökulmasta. 

 

2.2.2 Strategisen osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen 

Yksilöosaamisen kehittämisen tarve osana organisaatioiden osaamisen johtamisen koko-

naisuutta on tunnistettu sekä tutkimuksissa että käytännössä. Murrayn (2003, 306) mukaan 

osaamisen kehittämisen ja organisaation suoriutumisen välisen yhteyden muodostuminen 

vaikuttaa positiivisesti sekä yksilöosaamiseen että organisaatiotason osaamiseen. Kirjavai-

sen ja Laakso-Mannisen (2001, 98–99) mukaan osaamista voidaan hallita prosessimaisesti 

jakamalla tehtävät osaamisen nykytilan hallintaan, tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen 

tunnistamiseen, osaamisen kehittämistarpeiden paikallistamiseen ja kehittämistoimenpitei-

den toteuttamiseen. Osaamisen arviointia tehdään useimmiten paikallistamalla osaa-

misaukot eli käytännössä nykyinen osaamistaso arvioidaan ja sitä verrataan tavoitetilaan 
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(Viitala, 2006, 16). Tässä tutkimuksessa keskityn prosessin kahteen ensimmäiseen vaihee-

seen eli osaamisen nykytilaan ja tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen, sillä nykyisen 

strategisen osaamisen ymmärtäminen vaikuttaa osaltaan tulevaisuudessa tarvittavan osaa-

misen tunnistamiseen. 

 

Kehittämällä henkilöstöään ja heidän kompetenssejaan sekä tukemalla oppimista työpai-

koilla, organisaatiot pyrkivät vastaamaan nopeasti ja joustavasti liiketoiminnan muuttuviin 

tarpeisiin (Garavan & McGuire, 2001, 144). Pärjätäkseen organisaatioiden tulee siis kyetä 

joustavuuteen ja olla jatkuvasti valmiita muuttumaan. Tämä vaikuttaa tarvittavaan osaami-

seen siten, että osaamisten on muututtava liiketoiminnan tarpeiden mukaan, jolloin perin-

teiset staattiset tehtäväkohtaiset osaamismäärittelyt eivät riitä vastaamaan ympäristön aset-

tamiin haasteiin. Tämä haaste voidaan ratkaista yhdistämällä osaamisten organisaatiokoh-

tainen, tehtäväkohtainen ja toimialakohtainen ulottuvuus. Tehtävä- ja toimialakohtaisten 

osaamisten yhdistelmän rinnalle tarvitaan sellaisia organisaatiokohtaisia osaamisia, jotka 

perustuvat työn teknisten vaatimusten sijaan kyseisen organisaation muihin ulottuvuuksiin, 

kuten organisaatiokulttuuriin tai henkilöiden välisiin suhteisiin. (Nordhaug, 1998, 8–9.) 

Esimerkiksi yksilöiden yhteistyökyvykkyys nähdään tänä päivänä yhtenä merkittävistä 

vaikuttajista tiedon luomisen, osaamisen ja innovaatioiden onnistumiseen organisaatioissa 

(Blomqvist & Kianto, 2012, 20). Laurila (2011, 51) toteaa yksilöiden osaamisen muodos-

tavan myös muutoksen perustan organisaatiossa, sillä muutoksen vastustaminen saattaa 

usein johtua siitä, ettei työntekijöillä ole riittävää osaamista selviytyä niistä uudistuksista, 

joita muutos synnyttää. Tämä on erittäin tärkeä asia huomioida, sillä muutos on tänä päi-

vänä osa lähes jokaisen organisaation arkipäivää.  

 

Nykypäivänä osaamisen kehittämisessä nähdään tärkeänä tarjota yksilölle mahdollisuuksia 

oppia osana työtään, sen sijaan, että oppiminen tapahtuisi työstä irrallisena toimintona 

(Hernez-Broome & Hughes, 2004, 26). Osaamisen kehittäminen on dynaamista ja monet 

tutkijat korostavat sen tilannesidonnaisuutta. Oppimisen ja kehittymisen konteksti riippuu 

esimerkiksi siitä, kuinka kokenut yksilö on kyseessä. (Drejer, 2000, 216.) Organisaation 

tehtävänä on luoda mahdollisuudet osaamisen kehittymiseen, mutta vastuu oppimisesta ja 

osaamisesta aina viime kädessä aina yksilöllä itsellään (Kirjavainen & Laakso-Manninen, 

2001, 95). Yksilön osaaminen linkittyy vahvasti henkilön motivaatioon, sosiaaliseen ky-

vykkyyteen, arvoihin ja henkiseen orientaatioon eli siihen, millä tavalla henkilö määrittelee 
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itsensä, millä tavalla hän näkee oman itsensä suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä, ja mi-

ten hän tunnistaa oman osaamisensa osana yhteisön osaamista (Ristikangas et al., 2008, 

22–23).  

 

Olennaista osaamisen kehittämisessä on tunnistaa sellaiset organisaation tarvitsemat oike-

anlaiset osaamiset, jotka todella parantavat suoriutumista ja jotka ovat myös esimiesten ja 

työntekijöiden tunnistettavissa. Kun työntekijät tietävät ja ymmärtävät tehtäväänsä ja am-

mattiinsa liittyvät kompetenssit, useimmat heistä haluavat kehittää omaa osaamistaan nii-

den mukaisesti. (Kochanski 1996, 4.) Yksilötason osaamiset on siis aina ensin tunnistetta-

va, jotta organisaatiotason osaamiset voidaan hyödyntää kilpailuedun saavuttamiseksi. Yk-

silötason osaamisen tunnistamisen jälkeen organisaatiot voivat kyvykkyysperusteisella 

HR-järjestelmällä varmistaa, että yksilöt omaavat organisaation toiminnan kannalta olen-

naiset osaamiset. (Cardy & Selvarajan, 2006, 235.) Arvokkaat yksilötason osaamiset ovat 

piilossa ja jäävät siis helposti hyödyntämättä, mikäli organisaatiolla ei ole käytössään sys-

temaattisia oppimisen tapoja, joiden avulla yksilöosaamista voidaan siirtää ja saada kollek-

tiiviseen käyttöön (Murray, 2003, 307). Monet organisaatiot tuottavat osaamisanalyyseja 

tunnistaakseen, millaista osaamista organisaatiossa on jo olemassa, missä se sijaitsee ja 

millaisina yhdistelminä nämä osaamiset ilmenevät (Leppänen, 2005, 181). Vertaamalla 

tunnistettuja osaamistarpeita ja olemassa olevia osaamisia voidaan pohtia keinoja hankkia 

tarvittavaa osaamista ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista entistä paremmin. 

 

Cardy ja Selvarajan (2006, 240–244) ovat eritelleet erilaisia lähestymistapoja yksilö- ja 

tiimitason osaamisen tunnistamiseksi osaamisen luonteesta ja organisaationalisesta kon-

tekstista riippuen. Työpohjainen (job-based) tapa perustuu kyseisen toimenkuvan vaati-

muksiin, tulevaisuuspohjainen (future-based) tapa taas niihin osaamisiin, joita tarvitaan 

strategian mukaisesti tulevaisuudessa. Lisäksi he tunnistavat arvopohjaisen (value-based) 

lähestymistavan, jossa tarvittava osaaminen perustuu organisaation arvoihin, sekä henkilö-

perusteisen (person-based) lähestymisen, jossa osaaminen perustuu yksilöiden ominai-

suuksiin. He näkevät henkilöperusteisen tavan parhaiten sopivaksi dynaamiseen ympäris-

töön ja työpohjaisen lähestymisen edellyttävän vakaampaa toimintaympäristöä. Tulevai-

suuspohjainen tapa on sopiva silloin, kun organisaation suunta ja tavoitteet ovat selkeästi 

määriteltävissä, myös operatiivisella tasolla. Arvopohjainen tapa soveltuu lähestymistavak-

si silloin, kun organisaatio haluaa luoda tai korostaa arvojaan. 



 

 34 

 

Organisaation johtajien tunnistamat kompetenssit ovat yksi perusteltu lähestymistapa 

osaamisen tunnistamiseen, sillä johtajilla on täsmällisin ja paikkansa pitävin kuva organi-

saation tulevaisuuden suunnasta. Johdon ymmärrys tulevista strategisista organisaatiotason 

kompetensseista on hyvä pohja myös yksilöllisten osaamistarpeiden tunnistamiseksi. Joh-

tajilla ei kuitenkaan välttämättä ole riittävän syvällistä näkemystä tarvittavien osaamisten 

yksityiskohdista, sillä niiden tunnistamisen tulee olla perusteellista. Tästä syystä osaamisen 

tunnistamiseen tulisi johtajien näkemysten lisäksi ottaa mukaan myös muita tapoja. 

(Kochanski, 1996, 4–5.) Tässä tutkimuksessa olen valinnut osaamisen tunnistamisen lähes-

tymistavaksi tulevaisuuden esimiesosaamisen ennakoinnin, toteuttamalla haastatteluja or-

ganisaation eri tasoilla. Haastatteluissa suurimman näytteen muodostavat kohdeorganisaa-

tion esimiehet, mutta olen huomioinut myös ylimmän johdon ja HR:n näkemyksen. 

 

2.3 Yksilöosaamisen kehittäminen 

 

Kuten aiemmissa luvuissa olen tuonut esiin, niin yksilöosaaminen on organisaation osaa-

misen ehto ja ratkaiseva tekijä, sillä kaikki osaaminen syntyy ainoastaan ihmisten kautta. 

Organisaation näkökulmasta yksilön osaamisen kehittämisen on kuitenkin ennen kaikkea 

oltava yhteydessä koko organisaation strategiaan, päämääriin ja tavoitteisiin. Muutoin ol-

laan helposti tilanteessa, jossa osaamisen kehittäminen tukee ainoastaan yksilön työmark-

kina-arvon kehittymistä. (Viitala, 2006, 16–17.) Osaaminen on myös yksilölle itselleen 

merkityksellistä. Sen pohjalta yksilö pystyy selviytymään ja pärjäämään työtehtävissään, 

saamaan muilta arvostusta ja löytämään paikkansa sosiaalisissa yhteisöissä, kuten työpai-

kalla. (Viitala & Uotila, 2014, 102.) Johdon haasteena onkin kehittää yksilöllistä osaamista 

sellaisella tavalla, joka yksilön kehittymisen lisäksi mahdollistaa organisaation kilpailuky-

vyn. Tätä varten heidän on ensin ymmärrettävä, mitä osaaminen työyhteisössä ylipäänsä 

tarkoittaa. (Sandberg, 2000, 9.)  

 

2.3.1 Yksilöosaaminen ja kompetenssimallit 

Asiantuntijuus edellyttää monentasoista osaamista. Quinn et. al. mukaan (1996, 72) yksilö-

osaaminen voidaan jakaa kognitiiviseen mitä-tietoon, edistyneeseen miten-tietoon, syvälli-

seen miksi-tietoon ja motivaatiopohjaiseen miksi-tiedosta välittämiseen. 
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Kuvio 3. Yksilöosaamisen tasot (mukaillen Ouinn et. al., 1996, 72) 

 

Kognitiivinen mitä-tieto pohjautuu koulutukseen ja siihen liittyvään perusosaamiseen. Se 

on ammattilaiselle välttämätöntä, mutta ei yksinään riitä menestymiseen. Miten-tiedolla 

viitataan edistyneempiin taitoihin ja siihen, miten perusosaamista voidaan hyödyntää todel-

lisessa, usein monimutkaisessa, ongelmanratkaisussa. Syvällinen miksi-tieto puolestaan 

syntyy ajan kuluessa ja se on systeemistä ja kokonaisvaltaista intuitioon perustuvaa ym-

märrystä, jossa asiantuntija kykenee ennakoimaan ilmiöiden osittain näkymättömiä syy-

seuraus -suhteita. Miksi-tiedosta välittäminen on osaamisen korkein taso ja se kuvaa yksi-

lön motivaatiota, mukautumista ja halua toimia. Miksi-tiedosta välittäminen ilmenee itsestä 

lähtöisin olevana luovuutena ja motivaationa, joka on edellytys muiden osaamistasojen 

uudistumiselle. Koska mitä-tieto ja miten-tieto ovat eksplisiittisempiä kuin miksi-tieto ja 

miksi-tiedosta välittäminen, saattavat ne helposti saada ylikorostuneen roolin osaamisen 

johtamisen toimenpiteissä, esimerkiksi osaamiskartoituksissa. Hiljaiseen tietoon pohjautu-

van miksi-tiedon ja asenteellisen miksi-tiedosta välittämisen ulottuvuudet vaativat kuiten-

kin ensisijaisesti kehittämispanoksia. (Kirjavainen ja Laakso-Manninen, 2001, 104–105.) 

Ne organisaatiot, jotka kykenevät vaalimaan työntekijöidensä osaamisen korkeinta tasoa, 

pystyvät yleensä uudistamaan muiden tasojen osaamisia riittävästi ja pärjäämään nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. (Quinn et. al., 1996, 72.) 
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Organisaatiosta riippuen yksilön osaamista saatetaan lähestyä persoonallisuuden piirteiden, 

käyttäytymisen tai saavutettujen tulosten kautta. Persoonallisuuden piirteiden taustalla on 

ajatus siitä, että tiettyjä ominaisuuksia tarvitaan tiettyjen tehtävien suorittamiseen, esimer-

kiksi esimiestyössä. Tässä ajatuksessa on puutteensa, sillä se ei huomioi sitä, että samat 

ominaisuudet eivät välttämättä toimi erilaisissa organisatorisissa konteksteissa, edes saman 

organisaation sisällä. Käyttäytyminen sen sijaan on paremmin havaittavissa ja myös kehi-

tettävissä, tulokset puolestaan mitattavissa. (Cardy & Selvarajan, 2006, 236–238.) Kompe-

tenssimalleihin perustuva lähestymistapa osaamisen kehittämisen välineenä vakiintui jo 

1970-luvulla vaihtoehdoksi persoonallisuus-, piirre- ja älykkyyspohjaiselle suorituksen 

johtamiselle. Se levisi nopeasti organisaatioiden HR:n käyttöön, kun monia etuja havaittiin 

aiempaan verrattuna, yhtenä tärkeimpänä hyötynä se, että kompetensseja, toisin kuin yksi-

lön piirteitä tai älykkyyttä, on mahdollista oppia ja kehittää. (Athey & Orth, 1999, 216–

217.) Kompetenssimalleilla pyritään varmistamaan, että yksilön suoriutuminen on linjassa 

organisaation strategian määrittämien tarpeiden kanssa. Niiden voidaan nähdä pyrkivän 

tunnistamaan optimaalinen yhdistelmä taitoja, tietoja, asenteita, kokemusta ja käyttäyty-

mistä, jotka yhdistelmänä mahdollistavat korkean suoriutumisen ja lisäarvon tuottamisen 

organisaatiolle. (Gorsline, 1996, 53; 63–65). Niiden on usein nähty olevan vahvasti yhtey-

dessä tiettyyn tehtävään tai roolin organisaatiossa (Cardy & Selvarajan, 2006, 237).  

 

Perinteisesti kompetenssimalleihin liittyvissä prosesseissa huippusuoriutujia ja keskitason 

suoriutujia on verrattu keskenään ja niissä on ennen kaikkea keskitytty tutkimaan yksilön 

aiempaa käyttäytymistä kyseisessä organisaatiokontekstissa käyttämällä ensisijaisena me-

todina aikaa vieviä haastatteluja (Athey & Orth, 1999, 217–218). Tällainen kompetenssi-

mallien käyttäminen yksilöiden kehittämisessä kasvoi entisestään 1990-luvulla (Garavan & 

McGuire, 2001, 144). Tällöin myös niihin liittyvistä ongelmista ryhdyttiin keskustelemaan 

aiempaa enemmän, kun liiketoimintaympäristön muutokset aiheuttivat uudenlaisia haastei-

ta kompetenssimenetelmille ja niiden käyttämiselle (Athey & Orth, 1999, 218; Garavan & 

McGuire, 2001, 144). Akateemisessa keskustelussa nostettiin esiin ongelmallisuus liittyen 

kompetenssimallien käyttöön henkilöiden valinnassa ja yksilön uramahdollisuuksia arvioi-

taessa. Kritiikin kohteena oli muun muassa se, että pärjätäkseen yksilö pakotettiin muok-

kaamaan näkemystään itsestään ja omasta toiminnastaan sopiakseen ympäristön määritte-

lemiin vaatimuksiin. (Garavan & McGuire, 2001, 144–146.) 
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Kompetenssimalleilla on myös puolestapuhujansa, mutta vuosisadan vaihteen tienoilla ja 

sen jälkeen yleistynyt mielipide näyttää olleen, että perinteisten kompetenssimallien täytyy 

kehittyä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita (esim. Athey & Orth, 1999; 

Hollenbeck et al., 2006; Patching, 2010). Athey & Orth (1999, 217–219) ovat tunnistaneet 

useita trendejä, jotka vaikuttivat kompetenssimallien kehittymiseen 2000-luvulla. Suuri 

vaikutus on organisaatioiden ja työskentelyn muuttumisella avoimempaan ja osallistuvam-

paan suuntaan, jolloin perinteinen vertailu suoriutumisten välillä ei ollut enää hedelmälli-

nen lähestymistapa. Tämä osaltaan johti tarkkojen osaamismäärittelyjen vähenemiseen 

organisaatiossa. Tuotteiden elinkaarien lyheneminen on lisännyt tarvetta nopeampaan rea-

gointiin myös osaamisen kehittämisessä ja organisaatiot ovat siirtyneet kohti automatisoi-

dumpia ja joustavampia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Tulevaisuuden osaamistar-

peiden tunnistaminen on noussut tärkeämmäksi kuin tämän hetken osaaminen mittaami-

nen, jota usein leimaavat kyseisessä organisaatiokulttuurissa suotuisaksi nähty osaaminen 

ja käyttäytyminen. Työskentelytavat ovat muuttuneet yksilökeskeisestä ryhmä- ja projekti-

keskeisemmiksi, mikä on johtanut kompetenssimallien kehittymiseen tiimien sisäistä ja 

niiden välistä osaamisen kehittämistä tukevaksi. (Athey & Orth, 1999, 217–219.) Tämä 

liittyy myös yksilö- ja organisaatiotason osaamisten tehokkaaseen hyödyntämiseen ja uu-

den tiedon luomiseen, mikä on tänä päivänä osaamisen johtamisen lähtökohta. 

 

2.3.2 Ammatillisen osaamisen diagrammi 

Cheetham ja Chivers (1998, 267–269) esittelivät kompetenssimalliajattelun pohjalta kehit-

tämänsä mallin, joka yhdistää kompetenssipohjaisen lähestymistavan Donald Schönin ai-

emmin jo 1980-luvulla esittämään, suosiota saavuttaneeseen, osaamistaan reflektoivan 

asiantuntijan konseptiin. Reflektoimisella tarkoitetaan tässä yhteydessä yksilön kykyä 

käyttää hiljaista tietoa toiminnassaan ja ongelmanratkaisussaan sekä kykyä kehittää ratkai-

suja ja oppia muotoilemalla ongelmat uudella tavalla. Tämä nähdään myös Cheethamin ja 

Chiversin mallissa keskeisenä elementtinä, jossa samaan asiaan viitataan tietoon perustu-

vana osaamisena (knowledge competence).  

 

Toisena tärkeänä elementtinä asiantuntijuuden kehittämisessä tutkijat tunnistavat kompe-

tenssimalleihin läheisesti liittyvän standardipohjaisen lähestymistavan, joka keskittyy pää-

asiallisesti työnkuvakohtaiseen toiminnalliseen osaamiseen (functional competence). 

Kolmantena tärkeänä elementtinä mallissa on henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai käyt-
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täytymiseen perustuva osaaminen, kuten itseluottamus tai ihmisten väliseen kanssa-

käymiseen liittyvä osaaminen (personal or behavioral competence). Neljäntenä elementti-

nä mallissa on mukana eettisyys ja arvot (values/ethical competence). Myös metaosaa-

minen eli korkeamman tason osaaminen, kuten esimerkiksi luovuus, analyyttisyys ja 

itsensä kehittäminen, on huomioitu tässä mallissa. Metaosaamisten avulla muita osaamisen 

elementtejä voidaan hyödyntää. (Cheetham & Chivers, 1998, 267–270). 

 

 

 

Kuvio 4.  Ammatillisen osaamisen diagrammi (Cheetman ja Chivers, 1998, 270) 

 

Ammatillisen osaamisen diagrammi perustuu siihen, että eri elementeillä on mallissa kes-

kenään erilaiset painoarvot ammatista ja toimenkuvasta riippuen. Painoarvoa eri ammateis-

sa voidaan kuvata kuvion 4 mukaisella tavalla muuttamalla segmenttien kokoa suhteessa 

toisiinsa. Ulkokehällä esitetään lisäksi metaosaamiset, joiden keskinäinen tärkeys voi vaih-

della. Tärkeyttä kuvataan sillä, kuinka suuri osuus ulkokehästä on varattu kullekin meta-

osaamiselle. (Cheetham & Chivers, 1998, 267–271.) 
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2.3.3 Esimiesosaamisen kehittäminen 

Esimiesosaamisen kehittämistä voidaan lähestyä organisaatiotason johtajuuden kehittämi-

sen tai yksittäisten esimiesten kehittämisen näkökulmasta (McDermott et. al., 2011, 359–

360). Johtamisen tutkimuksessa tyypillinen lähestymistapa on ollut työn pilkkominen kriit-

tisiin taitoihin, jotka jokaisen esimiehen tulisi hallita voidakseen johtaa tiiminsä huippu-

suoritukseen (Nordhaug, 1998, 10). Esimiesten joukko on kuitenkin heterogeeninen. He 

työskentelevät keskenään hyvinkin erilaisissa organisaatioissa, eri organisaatiotasoilla, 

monien erilaisten tehtävien parissa. Lisäksi johtaminen tapahtuu aina epävarmuuden valli-

tessa ja sisältää paljon erilaisia vaatimuksia. Esimiestyön monimuotoisuus ja dynaamisuus 

tekevätkin esimiesosaamisen määrittelyn hankalaksi. (Alvesson & Willmott, 2012, 17.) 

Myös muut tutkijat ovat todenneet, että hyvän johtamisen ominaisuuksia on vaikea tunnis-

taa ja määrittää (esim. Salaman, 2004, 58–61). Patchingin (2011, 163–164) mukaan esi-

miesten kehittämisessä helposti unohdetaan, että esimiehenä toimiminen ei ole muiden 

seuraamista tai tietynlaiseen rooliin asettumista vaan aitoa johtamista omaan persoonaan 

sopivalla tavalla. Ainoastaan silloin johtaminen voi näyttäytyä työyhteisölle rehellisenä ja 

johdonmukaisena. 

 

Kuten edellä olen yksilöosaamisen kehittämistä käsitellessäni todennut, osaamisen kehit-

täminen ja sen menetelmät pohjautuvat kuitenkin usein käytännössä tai aiemmissa tutki-

muksessa hyviksi havaittuihin toimintatapoihin. Näiden pohjalta on muodostettu myös 

esimiesosaamisen kehittämistä ohjaavia kompetenssimalleja, usein perustuen aiempien 

kokemusten pohjalta hyväksi havaittuihin johtamistyyleihin. (Salaman, 2004, 60–61; Pat-

ching, 2011, 160–161.) Kompetenssimallien käyttäminen esimiesten kehittämisessä saattaa 

kuitenkin johtaa sellaisten yksittäisten ominaisuuksien ihannointiin, jotka eivät ole yhtey-

dessä organisaatioon ja sen tilanteeseen. Esimiestyön osalta nähdäänkin, että vaikka kom-

petenssimallit saattavat sopia mekaanisten tehtävien osaamismäärittelyihin, niin mitä kor-

keammalle työn vaativuudessa siirrytään, sitä huonommin kompetenssimallit toimivat. 

Näin ollen ne saattavat toimia esimiesten minimiosaamisen määrittelyyn, mutta se ei ole 

riittävä lähestymistapa erinomaisen esimiesosaamisen kehittämiseksi. (Hollenbeck et al. 

2006, 399–400.) Huolimatta kompetenssimallien saamasta kritiikistä, voidaan tiettyjä esi-

miestyössä tarvittavia metaosaamisia tunnistaa. Storey (2004b, 24) on laajan ja moninaisen 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta tunnistanut tällaisia metaosaamisia kolmessa kategoriassa. 

Ison kuvan ymmärtämisellä hän viittaa kyvykkyyteen tulkita toimintaympäristön heikkoja 
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signaaleja ja niiden vaikutusta organisaation toimintaan. Toinen metaosaamisen pääkatego-

ria on hänen mukaansa esimiehen kyvykkyys tuottaa muutosta työyhteisössä. Kolmas me-

taosaaminen liittyy läheisesti verkostoitumiseen ja verkostojen hyödyntämiseen. 

 

Boyatzis (1982, 13; 21–23; 34–35) on kompetenssimallien hengessä kuvannut esimiehen 

tehokasta työssä suoriutumista yhdistämällä yksilöosaamisen, työnvaatimusten ja organisa-

torisen ympäristön ulottuvuuden. Hänen viitekehyksessään yksilöosaaminen sisältää monia 

ulottuvuuksia, kuten yleiset, persoonallisuuteen liittyvät kompetenssit, kontekstuaalisen 

käyttäytymisen eli yleisten osaamisten hyödyntämisen tietyissä tilanteissa sekä yksilön 

oman käsityksen omasta itsestään. Yksilöosaamiseen liittyväksi kynnysosaamiseksi hän 

määrittelee sellaisen osaamisen, joka on välttämätöntä tehtävässä suoriutumiseen, mutta ei 

johda yksinään erinomaiseen suoriutumiseen. Organisatoriseen ympäristöön puolestaan 

vaikuttaa myös se, millaisessa kulttuurillisessa ympäristössä organisaatio toimii. Boyatzin 

mukaan tehokkaan työn suoriutumisen mallin eri elementit ovat dynaamisessa vuorovaiku-

tuksessa keskenään. 

 

Ihmispääomaan liittyvä osaamiskirjallisuus korostaa organisaatiokohtaisiin tehtäviin liitty-

viä osaamisia, kun taas suurin osa esimiesosaamisen määrittelemiseen liittyvästä kirjalli-

suudesta ei ole organisaatiosidonnaista (Nordhaug, 1998, 11). Esimies ei kuitenkaan kos-

kaan johda yksin, vaan hänen toimintansa riippuu aina siitä, millä tavalla ryhmä esimiehiä 

johtaa kollektiivisesti ja millaista johtamista ryhmältä organisaation puolelta odotetaan. 

(Viitala, 2006, 349.) Tästä johtuen pelkkä esimiesten yksilöllinen kehittäminen ei enää 

riitä, vaan tämän keskeisen lähestymistavan rinnalle tarvitaan myös kollektiivista esimies-

työn kehittämistä eli esimiesten kehittämistä ryhmänä organisaation strategian mukaisella 

tavalla (Hernez-Broome & Hughes, 2004, 27). Patchingin tutkimuksen (2011, 163–164) 

mukaan esimiesten kehittämisen lähtökohdan pitäisi kuitenkin olla organisaation tarpeiden 

sijaan yksilön tarpeissa, jolloin kehittämisessä voidaan huomioida esimiesten keskinäinen 

erilaisuus. Esimiesten kehittäjien ensisijaisena tehtävänä onkin auttaa esimiehiä tunnista-

maan omat yksilölliset johtamistapansa ja löytää ne keinot, joilla erilaiset tavat voidaan 

sulauttaa osaksi kokonaisuutta ja organisaation toimintatapaa. Tällöin esimiehen ei tarvitse 

mukauttaa toimintatapaansa ennalta määriteltyyn rooliin, joka ei välttämättä sovellu hänen 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Voidaankin todeta, että jokaisen organisaation on tun-
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nistettava oma johtamisfilosofiansa ja jokaisen esimiehen on tunnistettava oma tapansa 

johtaa voidakseen menestyä (Ristikangas et al., 2008, 25).  

 

Organisaatioiden sisällä on siis syytä tunnistaa eroja yksilöiden välillä, sillä kaikki eivät 

päädy samaan lopputulokseen samanlaisilla osaamisilla. Nykyään kehittäminen nähdään-

kin ennen kaikkea prosessina, joka hyödyntää yksilöllisiä vahvuuksia ja minimoi tunnistet-

tujen heikkouksien vaikutusta johtamiseen. Lähestymistapoja esimiestyön kehittämiseen 

on monia, mutta keinoista riippumatta ensisijaisen tärkeää on, että kehittäminen on jatku-

vaa, eikä ainoastaan silloin tällöin toteutettavia yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä. Viime 

vuosikymmenien räjähdysmäinen kiinnostus esimiestyön kehittämiseen on näkynyt johta-

misen kehittämisen metodien lisääntymisenä. Perinteisen koulutuksen rinnalle on ilmesty-

nyt monimuotoisia osaamisen kehittämisen keinoja, kuten ihmisten välisiin suhteisiin pe-

rustuvat coachaaminen ja mentorointi tai 360-asteen palautteet, joista on muodostunut yksi 

merkittävä johtajuuden kehittämisen trendi. Näitä keinoja yhdistää se, että ne ovat integroi-

tuina osaksi esimiehen päivittäistä työtä, minkä puuttuminen monesti nähdään esimieskou-

lutusten puutteena. (Hernez-Broome & Hughes, 2004, 25–28.) Riggio & Lee (2007, 424) 

ovat esimiesten ihmis- ja tunneosaamisen kehittämistä tutkiessaan todenneet, että on epä-

selvää, onko näihin liittyvien taitojen kehittämiseen tähtäävillä koulutusohjelmilla paranta-

vaa vaikutusta organisaation suoriutumiseen.  

 

Sen lisäksi, että esimiesten kehittymistä on tarkasteltu keskittymällä johtajiin, jotka ovat 

onnistuneet erinomaisesti työssään, on sitä lähestytty myös mallintamalla esimiestyön ke-

hittämistä sen perusteella, millaisia kokemuksia esimiehillä itsellään on omasta kehittymi-

sestään esimerkiksi valmennusohjelman jälkeen (Amit et al., 2009, 303). Esimiesten osaa-

misen kehittäminen ja sen metodit vaikuttavat merkittävästi siihen, miten esimies näkee 

oman itsensä ja suhteensa muihin ihmisiin. Tästä syystä voidaan olettaa, että esimiehen 

kehittämistoimenpiteet kohdistuvat aina koko henkilöön, eivät ainoastaan yksittäisiin esi-

miestaitoihin. (Hernez-Broome & Hughes, 2004, 25–27.) Tämän tutkimuksen pohjalla 

oleva olettamus siitä, että esimiestyötä on mahdollista kehittää osaamistarpeita tunnista-

malla, pohjautuu osaamisen kehittämisen kirjallisuuteen. Tunnistettujen osaamistarpeiden 

on kuitenkin oltava linjassa liiketoimintaympäristön vaatimusten, organisaation strategian 

ja yksilöiden henkilökohtaisen vahvuuksien kanssa. Yksilöllisten osaamisten kehittäminen 

toimii edellytyksenä organisaation kollektiivisten ydinosaamisten kehittymiselle. 
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2.4 Esimiestyön teoreettiset lähtökohdat 

 

Strategiaa ja strategisen osaamisen johtamista käsitellessäni totesin, että tietoajan haasteet 

ja muuttuva ympäristö synnyttävät uusia johtamisoppeja jatkuvasti. Jokaisen opin taustalta 

on kuitenkin aina tunnistettavissa trendi, eräänlainen johtamisen punainen lanka (Kirjavai-

nen & Laakso-Manninen, 2001, 9). Sama pätee myös esimiestyössä tarvittavan osaamisen 

määrittelyyn sekä esimiestyön lähestymistapoihin. Esimiestyön perinteinen jaottelu ”ma-

nagementiin” ja ”leadershipiin” on yhteydessä viime vuosikymmenten vallalla olleisiin 

johtamisen paradigmoihin, transaktionaaliseen (transactional) ja uudistavaan (transforma-

tional) johtajuuteen. Transaktionaalinen johtaja nähdään tämän lähestymistavan kautta 

operatiivisena yksityiskohtiin keskittyvänä asioiden johtajana (management). Uudistava 

johtaja taas nähdään innostavana, uutta luovana ja valtuuttavana ihmisten johtajana (lea-

dership). (Storey, 2004a, 7.) Tämän päivän käsityksen mukaan ”management” ja ”lea-

dership” toimivat toisiaan täydentävinä lähestymistapoina ja niitä molempia tarvitaan joh-

tamisessa (Storey, 2004b, 13). 

 

Tarkastelen seuraavaksi erilaisia esimiestyön lähestymistapoja niiden tärkeimpien sisällöl-

listen elementtien lisäksi siitä näkökulmasta, mitkä ovat olleet niiden kehittymisen taustalla 

vaikuttavat ilmiöt ja muutokset. Tässä tutkimuksessa olen selkeyden saavuttamiseksi ero-

tellut kolme pääasiallista johtajuuden kehitysvaihetta. Näitä edeltäviä johtamisosaamisen 

lähestymistapoja olen sivunnut aiemmissa luvuissa ja en keskity tässä tutkimuksessa niihin 

tarkemmin. Olen rajannut käsittelyn kolmeen viimeaikaiseen kehitysvaiheeseen, sillä ne 

ilmentävät sitä muutosta, mitä viime vuosikymmenten kehityssuunnat ovat tarkoittaneet 

työlle ja johtamiselle. Nämä lähestymistavat ovat 1) transaktionaalinen johtajuus, 2) uudis-

tava johtajuus sekä 3) mahdollistava johtajuus. Näiden kehittyminen on kulkenut osin rin-

nakkain ja on syytä huomioida, ettei niiden kehitys ole ajallisesti täysin lineaarista. Ne ovat 

vaikuttaneet myös toinen toisiinsa. Näiden lisäksi kirjallisuudesta on tunnistettavissa monia 

muita, osin aiemmin mainitsemieni lähestymistapojen kanssa päällekkäisiä näkökulmia 

johtajuuteen, kuten esimerkiksi jaettu johtajuus (esim. Pearce et. al, 2007) ja palveleva 

johtaminen (esim. Russell & Stone, 2002). Parhaimmillaan jokaisesta lähestymistavasta 

voidaan löytää sopivia tapoja lähestyä esimiesosaamisen kehittämistä yksilölle ja organi-

saatiolle parhaiten soveltuvalla tavalla. 
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Transaktionaalinen johtajuus dominoi kirjallisuutta ja johtajuuden kehittämistä vielä 90-

luvun alussa (Hernez-Boome & Hughes, 2004, 26). Muutos uudistavan lähestymistavan 

vallalle nousuun tunnistettiin kuitenkin jo aiemmin, 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, 

jonka jälkeen se oli pitkään vallalla oleva lähestymistapa johtamiseen (Conger, 1999, 147; 

Storey, 2004a, 8). Kolmas, mahdollistavan johtajan paradigma haastoi uudistavan johta-

juuden ajatukset jo 1990-luvulla ja entistä vahvemmin vuosituhannen vaihteen jälkeen 

(Storey, 2004a, 8). Siirtyminen uudenlaiseen paradigmaan heijastuu ennen kaikkea merkit-

tävistä muutoksista organisaatioiden toimintaympäristöissä, mistä johtuen uudenlaiset pa-

radigmat edellyttävät myös kokonaan uudenlaista lähestymistapaa johtamisen kehittämi-

seen (Storey, 2004b, 11–12). Tällä hetkellä on tunnistettavissa, että johtamiskirjallisuuden 

painopiste on selvästi siirtynyt mahdollistavan ja valmentavan johtamisen lähestymista-

paan. Tämä lähestymistapa on esillä myös tutkimuksen empiirisessä osuudessa. Näistä 

syistä sen painoarvo on tämän luvun sisällössä suuri ja sen vaikutukset näkyvät myös tule-

vissa luvuissa, joissa käsitellään esimiestyön edellytyksiä ja sen painopisteitä. 

 

2.4.1 Transaktionaalisesta johtajuudesta uudistavaan johtajuuteen 

Johtajan ja johdettavan välinen dynaaminen suhde on merkityksellinen elementti esimies-

työssä. Transaktionaalisessa johtajuudessa tämä suhde nähdään ennen kaikkea panos-hyöty 

-vaihdannan näkökulmasta, jossa esimiehen tehtävänä on alaistensa tarpeiden ja odotuksien 

analysoiminen ja niihin vastaaminen palkitsemisen keinoin. (Popper & Zakkai, 1994, 3.) 

Alaisen toimintaa ohjaavat organisaation säännöt ja esimiehen ohjeet (Yukl, 199, 286). 

Esimiehet nähdään transaktionaalisessa paradigmassa suunnan asettajina ja päätöksenteki-

jöinä, joiden johtaminen perustuu individualistiseen, ei-systeemiseen ajattelutapaan (Sen-

ge, 1990, 8-9). Paradigmaa edistäneitä olosuhteita olivat vakaat rutiinitilanteet, joissa muu-

tos ja siihen liittyvä levottomuus olivat vähäistä (Popper & Zakkai, 1994, 7). Transaktio-

naalinen johtajuus ei ole enää optimaalinen lähestymistapa johtajuuteen tämän päivän mo-

nimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Perinteiset johtajuusteoriat, kuten transaktionaalinen johtajuus, korostavat rationaalisia 

prosesseja, kun taas uudistavan johtamisen ajattelussa korostuvat tunteisiin ja arvoihin liit-

tyvät ulottuvuudet. Uudistavassa johtajuudessa esimiehen roolina on merkityksien tuotta-

minen ja sitä kautta alaisten motivaation vaikuttaminen. Uudistava johtaja huomioi toimin-



 

 44 

nallaan yksilölliset tarpeet ja innostaa alaisiaan. (Yukl, 1999, 285–286.) Uudistavan johta-

juuden valta-aseman syntyyn vaikuttivat merkittävästi organisaatioiden muuttuva toimin-

taympäristö, sillä tuohon aikaan uudistavat johtajat nähtiin ennen kaikkea organisaatioiden 

muutosagentteina (Conger, 1999, 145; 149). Se keskittyy kuitenkin ensisijaisesti yksilön 

johtamiseen liittyvään problematiikkaan ja jättää sekä ryhmätason johtamisen että organi-

saation prosessit ja toimintaympäristön vähemmälle huomiolle, mikä on nähty teorian ensi-

sijaisena heikkoutena (Yukl, 1999, 287–288). 

 

Karismaattinen johtajuus on osa saman aikakauden paradigmaa, vaikkakin sen painopiste 

nähtiin olevan suurissa muutostilanteissa ja kriiseissä, joissa johtaja omalla karismaattisuu-

dellaan tuo turvaa ja suuntaa muutoksen keskelle (Storey, 2004a, 9; Popper & Zakkai, 

1994, 7; Storey, 2004b, 16). Tästä syystä se voidaan nähdä myös vastavoimana staattiselle 

toimintaympäristölle, johon transaktionaalinen johtajuus nojaa. Karismaattiselle johtajuu-

delle on tyypillistä, että johtajaa ihaillaan etäältä, usein jopa todellisuuden vastaisista syistä 

(Popper & Zakkai, 1994, 6–7). Tämä ajatusmaailma ei sellaisenaan sovi uudistavan johta-

juuden lähestymistapoihin, vaikka näitä kahta on perinteisesti kirjallisuudessa käytetty toi-

silleen rinnakkaisina lähestymistapoina. Storey (2004b, 28) on kiteyttänyt lähestymistapo-

jen eron seuraavasti: uudistavat johtajat tarvitsevat monia karismaattisen johtajan ominai-

suuksia, mutta karismaattinen johtajuus ei yksinään mahdollista uudistavaa johtamista. 

 

Organisatorisen oppimisen noustessa 1990-luvun alussa keskustelujen polttopisteeseen, 

Senge (1990, 9) määritteli esimiesten roolit uudelleen nimittäen heitä suunnittelijoiksi, 

opettajiksi ja palvelijoiksi korostaen roolien tunnistamisen tärkeyttä esimiestyössä. Tämä 

uusi lähestymistapa johtajuuteen edellytti myös uudenlaisia taitoja; kykyä rakentaa jaettu 

visio, tuoda esille ja haastaa vallalla olevat mentaalimallit sekä edistää systemaattisempaa 

ajattelua. Uudistavaa johtajuutta seurannut paradigma nojautuu vahvasti juuri oppimiseen 

ja, korostaa esimiehen roolia kehittymisen mahdollistajana. Sitä on kutsuttu myös jälkika-

rismaattiseksi tai ”uudeksi johtajuudeksi” (Storey, 2004b, 33). Tässä kirjallisuuskatsauk-

sessa käytän siitä termiä mahdollistava johtajuus. Valmentava johtajuus voidaan nähdä 

yhtenä mahdollistavan johtajuuden paradigman ilmenemismuotona. Kasvava kiinnostus 

valmentavaan johtajuuteen ja sen rooliin organisaatiokontekstissa onkin ollut nähtävissä jo 

pidempään (Bond & Senegue, 2012, 57) ja sen nähdään olevan merkittävä osa tulevaisuu-

den johtamista organisaatioissa (McCarthy ja Milner, 2013, 769).   
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2.4.2 Mahdollistava ja valmentava johtajuus 

Noin kymmenen vuotta Sengen alkuperäisten ajatusten esittämisen jälkeen samoista tee-

moista puhuttiin käsitteillä mahdollistava ja fasilitoiva johtaminen, joissa lähestymistapa 

esimiestyöhön liittyy työntekijöiden valtuuttamiseen ja heidän osaamisensa kehittämiseen. 

Jo 1990-luvun kirjallisuudesta löytyy useita viittauksia uudenlaisiin rooleihin, joita Sengen 

esittämien opettajien, palvelijoiden ja suunnittelijoiden lisäksi ovat muun muassa valmen-

tajat, kouluttajat ja fasilitaattorit, joiden tehtävänä on motivoida ja fasilitoida toisten oppi-

mista (Ellinger et al., 1999, 106). Sengen 1990-luvun taitteessa tunnistamassa opettajan 

ohjaavassa ja fasilitoivassa roolissa, joka auttaa työyhteisöä näkemään uusia mahdollisuuk-

sia muokata tulevaisuutta, on tunnistettavissa yhtäläisyyksiä valmentavan johtamisen aja-

tusmaailmaan. Hänen tunnistamassaan palvelijan roolissa tärkeintä on asenne, joka myös 

voidaan nähdä valmentavalle johtajalle keskeisenä piirteenä. Valmentava johtajuus on ver-

rattain tuore ja yhä kehittyvä lähestymistapa esimiestyöhön. Siitä huolimatta ja osin myös 

siitä johtuen siihen liittyviä määrittelyjä on esitetty kirjallisuudessa paljon ja varsinaista 

yhteisymmärrystä niistä ei ole saavutettu. (Bond & Seneque, 2012, 57–59.) Tässä yhtey-

dessä käsittelen valmentavaa otetta organisaatiokontekstissa esimiehen kokonaisvaltaisena 

tapana johtaa yksilöitä ja tiimejä. 

 

Valmentava johtajuus on nähty sopivaksi lähestymistavaksi organisaatioiden uudistumisen 

ja muutoksen tukemisessa (Bond & Senegue, 2012, 58), mikä on varmasti yksi sen kasva-

van suosion syistä. Valmentavan johtajan voidaan nähdä johdattavan yksilön kasvuproses-

sia, sen sijaan että hän ohjaisi tätä kohti ennakkoon määriteltyä lopputulosta. Valmennus-

prosessi on aina tavoitteellinen, sen tarkoituksena on kannustaa kehittymiseen ja toiminnan 

muutokseen. Liiketoiminnan fokuksen ollessa vahvasti suoriutumisessa, pitkäjänteisyydes-

sä ja kilpailukyvyssä, niin myös valmentamisen tarpeiden ja tavoitteiden tulisi olla linjassa 

näiden tavoitteiden kanssa. (Bond & Senegue, 2012, 59.) Valmentavan johtajan voidaan 

nähdä vaikuttavan toisiin myönteisesti omalla ainutlaatuisella johtamistavallaan (Ristikan-

gas & Ristikangas, 2010, 15). Valmentavan esimiehen työkaluja ovat kuunteleminen, ky-

symysten esittäminen, tavoitteiden asettaminen, havainnointi ja palautteen antaminen. 

Näistä valmentavassa esimiestyössä korostuu erityisesti kuuntelemisen taito. Säännöllisten 

keskustelujen avulla esimies voi valmentavalla otteellaan kehittää merkittävissä määrin 
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luottamusta, tietoisuutta, vastuunottoa, oppimista, sitoutumista ja suoriutumista työyhtei-

sössä. (McCarthy & Milner, 2013, 774–776.)   

 

Ristikangas ja Ristikangas (2010, 38–39) ovat jakaneet valmentavan johtajan ydinroolit 

kolmeen toisiinsa sulautuvaan tehtävään. Leaderin roolissa esimies ohjaa toimintaa tiettyyn 

suuntaan, managerin roolissa hän edistää asioiden aikaansaamista ja suorittamista ja val-

mentajana toteuttaa johdettaviensa ajatteluttamista ja merkitysten rakentamista. Erilaisissa 

ja eritasoisissa tehtävissä nämä roolit painottuvat eri tavalla, mutta ne ovat kaikki aina jol-

lakin tasolla läsnä valmentavassa johtamisessa. Tiimivetäjä ja toimitusjohtaja molemmat 

tarvitsevat kaikkia rooleja onnistuakseen, mutta niiden painoarvot voivat todellisuudessa 

olla hyvinkin erilaiset. 

 

Kuvio 5. Valmentavan esimiehen roolit (mukaillen Ristikangas & Ristikangas, 2010, 38) 

 

2.5 Esimiestyön edellytykset 

 

Esimiestyö on, kuten todettua, viimeisten vuosikymmenten aikana käynyt läpi merkittäviä 

sisällöllisiä muutoksia. Jo 1990-luvulla esimiehen roolin tunnistettiin muuttuneen toimeen-

panijasta muutosagentiksi, jolta odotettiin vastuunottamista organisaation ja sen työnteki-

jöiden kehittämisestä, aiemmin painotettujen tehtävään liittyvien mekaanisten taitojen si-

jaan. (Analoui, 1994, 61.) Johtajuuteen liittyvät ihmis- ja asiakeskeiset näkökulmat tunnis-

tettiin jo 1950-luvulla, mutta viime vuosikymmenten muutokset ovat nostaneet esiin joh-
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tamisessa uuden ulottuvuuden, muutoksen ja kehityksen suuntaamisen ja aikaansaamisen 

(Viitala, 2005, 299). Toinen merkittävä esimiestyön sisällöllinen muutos, on esimiehen 

roolin muuttuminen kontrolloijasta mahdollistajaksi, jonka tärkeimpänä tehtävänä on fasi-

litoida ja tukea työyhteisön oppimista (Ellinger et al., 1999, 106). 

 

Työelämän muutoksen myötä on käyty keskustelua myös siitä, onko johtajuuden tarve vä-

hentynyt, kun työntekijöiden pätevyys on kasvanut, teknologia on kehittynyt ja päätösval-

taa on kasvavissa määrin siirretty työntekijöille. Vaikka perinteisessä johtamisessa koros-

tuneen kontrollin väheneminen on muuttanut esimiehen roolia, niin muutos ei ole vähentä-

nyt esimiestehtävän tarpeellisuutta, vaan esimiehiä tarvitaan ennen kaikkea johtamaan jat-

kuvaa muutosta ja kehitystä. Jatkuva muutos on vaikeasti ennakoitavaa sekä hämmennystä 

ja ahdistusta herättävää, ja johdettavat odottavat esimieheltään ennen kaikkea asioiden sel-

keyttämistä, suunnan osoittamista ja järjestyksen luomista. (Viitala 2006, 295.) Lisäksi 

tarve johtajuuteen kumpuaa Popperin ja Zakkain (1994, 4) mukaan ihmisten psykologisiin 

tekijöihin perustuvasta sisäisestä tarpeesta ja halusta tulla johdetuksi, sillä he kaipaavat 

esimiehen tuottamaa turvallisuudentunnetta, merkitystä omille tunteilleen ja toiminnalleen 

sekä toista ihmistä, joka kantaa heistä vastuun. 

 

Collins ja hänen tutkimusryhmänsä (2010, 39–46) ovat tunnistaneet viisi johtamisen tasoa, 

jotka ovat kyvykäs yksilö, aikaansaava tiimin jäsen, pätevä asioiden johtaja, tehokas ihmis-

ten johtaja ja viidennen tason johtaja.  
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Kuvio 6. Johtajuuden viisi tasoa (Collins, 2010, 46) 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin, että kaikissa parhaiksi kehittyneissä yrityksissä oli sen tärkeis-

sä käännekohdissa tunnistettavissa viidennen tason johtajuutta. Viidennen tason johtajat 

hallitsevat kuitenkin kaikki muutkin tasot, jotka eivät ole välttämättä kehittyneet ajallisesti 

toisiaan seuraten, vaan eri tasojen osaamista voidaan täydentää eri vaiheissa. Viidennen 

tason johtajille on ominaista se, että he eivät korosta itseään yksilöinä vaan heissä ilmenee 

vaatimattomuutta yhdistettynä kunnianhimoon ja ammattilaisen rautaiseen tahtoon, joka 

suunnataan suuremman tavoitteen eli parhaan mahdollisen yrityksen kehittämiseen. 

 

2.5.1 Esimiehen perustehtävät organisaatiossa 

Johtamista voidaan tarkastella organisaatiossa toimintona, joukkona toimenpiteitä tai am-

mattina (Alvesson & Deetz, 2000, 5). Usein on esitetty, että esimiesten päätehtävänä on 

toimia välittäjän roolissa työnantajan ja työyhteisön välisessä kanssakäymisessä (esim. 

Alvesson & Willmott, 2012, 19). Boyatzisin (1982, 16) mukaan esimies vaikuttaa muiden 

ihmisten kautta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen suunnittelemalla, koordinoimal-
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la, ohjaamalla sekä tekemällä päätöksiä. Alvessonin ja Deetzin (2000, 5) mukaan johtami-

nen tarkoittaakin ennen kaikkea vastuuta tulosten saavuttamisesta. Johtajuutta voidaan tar-

kastella myös sosiaalisesta näkökulmasta, jolloin johtajan tehtävänä nähdään vaikuttami-

nen ryhmään ihmisiä (Kuusela, 2010, 47). Monista määrittelyistä ja yksinkertaistuksista 

huolimatta, esimiestyö on kuitenkin hyvin tilannesidonnaista, siihen vaikuttavat muun mu-

assa kulttuuritausta, toimialojen väliset erot, organisaation rakenne sekä monet muut muut-

tujat (Storey, 2004b, 18). 

 

Johtamiseen ja esimiesosaamiseen liittyvässä kirjallisuudessa on tunnistettavissa tehtävään, 

ihmisiin ja esimieheen itseensä liittyvät näkökulmat. Tehtävään liittyvässä johtamisessa 

nousevat esille asiat kuten päättäminen, ennustaminen, suunnittelu, ohjaus, koordinointi, 

kontrollointi, kommunikointi ja tiedon analysoiminen päätöksenteon tueksi. Ihmisiin liitty-

viä, ns. ”pehmeitä taitoja” ovat mm. ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu 

ja päätöksenteko, konfliktien hallinta sekä motivointi- ja neuvottelutaidot. Ihmisnäkökul-

massa korostuu työyhteisön ja yksilön toiminnan ymmärtäminen sosiaalisessa ja psykolo-

gisessa viitekehyksessä. Itsensä kehittämisellä tarkoitetaan esimiehen itsessään tunnista-

maa potentiaalia, sen arviointia ja kehittämistä. (Analoui, 1995, 60–63.) 

 

Kuvio 7. Näkökulmat esimiestyöhön 
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Nykykäsitysten mukaan johtaminen on dynaamista ja siihen vaikuttavat johtajan itsensä 

lisäksi johdettava ja johtamistilanne (Viitala, 2005, 297). Organisaation rakenteet ja sisäi-

nen ympäristö, kuten esimerkiksi käynnissä olevat muutostilanteet vaikuttavat esimiehen 

työskentelyn edellytyksiin (Mäkelä & Uotila, 2014, 208–209). Esimiehen ensisijaisena 

tehtävänä on kuitenkin joka tilanteessa tarkastella toimintaa organisaation kokonaisuuden 

ja päämäärien näkökulmasta ja edustaa työnantajan intressejä. Hänen on strategian pohjalta 

osattava konkretisoida oman tiiminsä perustehtävä, pidettävä se jatkuvasti kirkkaana kaik-

kien mielessä, ja onnistuttava alaisten tukemisessa sen hoitamiseksi. (Järvinen, 2006, 22–

23.)  

 

Se, millainen vastuu- ja tehtäväkenttä ja kuinka monta alaista esimiehellä muiden tehtävien 

lisäksi on, vaikuttaa esimiehen kuormitukseen ja lähijohtajuuden laatuun. Jos esimerkiksi 

suorien alaisten määrä on yli kolmekymmentä, aiheuttaa se esimiehelle haasteita suoriutua 

työstään, jolloin hänen ei ole helppoa muun tekemisen rinnalla tukea alaistensa yksilöllistä 

kehittymistä. (Mäkelä & Uotila, 2014, 208–209.) Esimiestyötä rasittavat nykypäivänä 

myös monet tuottavuuteen liittyvät vaatimukset. Osittain tästä syystä esimiehen rooli voi-

daan kokea epäkiitollisena, sillä työyhteisölle saattaa olla vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä 

armotonta todellisuutta, jossa organisaatiot tänä päivänä elävät (Järvinen, 2006, 24). 

 

2.5.2 Esimiestyön haasteita 

Esimiehen osaamistarpeiden ennakoinnin perustana on hyvä ymmärtää esimiestyössä tun-

nistettuja haasteita. Viitala ja Koivunen (2011, 168–176) ovat tutkimuksessaan luokitelleet 

esimiestyön keskeisiä haasteita jakamalla ne esimiestyön klassisiin haasteisiin, ympäristö-

tekijöiden vaikutukseen, ristipaineeseen ja paradoksien ilmenemiseen sekä haasteisiin liit-

tyviin esimiesten hartaisiin toiveisiin. Näiden lisäksi he tunnistivat tutkimusaineistostaan 

ajan hengen vaikutuksen esimiestyöhön. Käsittelen näistä ainoastaan neljää ensimmäistä 

teemaa, sillä ajan hengen vaikutusta olen käsitellyt muissa tämän tutkimuksen alaluvuissa.  
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Klassisia haasteita 

esimiestyössä 

Ympäristötekijöiden 

vaikutukset 

Ristipaineen ja para-

doksien ilmeneminen  

Esimiesten har-

taat toiveet 

- Puutteelliset  

esimiestaidot 

- Esimiesten  

taipumus johtaa 

asioita 

- Liiketoiminnan 

viemä aika  

esimiestyöltä. 

- Jatkuva kiire 

- Vaatimukset te-

hokkuudesta ja 

säästöt 

- Vähäinen työ-

voima 

- Töiden  

ulkoistaminen 

- Heikosti toimivat 

tietojärjestelmät.  

- Ristipaine ylim-

män johdon ja 

alaisten välissä 

- Alaisille vapautta, 

samalla itsellä 

kaikki narut kä-

sissä 

- Samanaikainen 

inhimillisyys ja 

jämäkkyys. 

- Enemmän 

aikaa esimies-

työhön 

- Kohtuulliset 

vaatimukset 

esimiehelle ja 

alaiselle jat-

kuvien kasvu-

vaatimusten 

sijaan. 

 

Taulukko 3. Esimiesten haasteita ja toiveita (mukaillen Viitala & Koivunen, 2011, 168–

169) 

 

Klassisiksi haasteiksi esimiestyössä voidaan tunnistaa esimerkiksi puutteelliset esimiestai-

dot, esimiesten taipumus johtaa asioita ihmisten sijaan sekä liiketoiminnan vaatima aika, 

joka usein vähentää esimiestyöhön käytettyä aikaa. Näiden asioiden vaikutusta esimiestyö-

hön ei voida kokonaan poistaa, mutta organisaation ja yksilön on mahdollista oppia hallit-

semaan niitä paremmin. Tutkimuksessa nousi lisäksi esiin neljä toimintaympäristöön liitty-

vää teemaa, jotka vaikuttavat esimiestyöhön. Näitä ovat jatkuva kiire, tehokkuusvaatimuk-

set ja säästöt, vähäinen työvoima ja töiden ulkoistaminen sekä heikosti toimivat tietojärjes-

telmät.  

 

Esimies kokee lähes poikkeuksetta ristipainetta ylimmän johdon ja alaistensa suunnalta. 

Paradoksaalisesti esimieheltä odotetaan usein samanaikaisesti kahta täysin vastakohtaista 

toimintaa, esimiehen pitäisi esimerkiksi pitää kaikki narut käsissään, mutta antaa alaisilleen 

vapautta ja itsenäisyyttä. Monesti odotetaan myös, että esimies on samanaikaisesti inhimil-

linen ja jämäkkä. Esimiestyön ristiriitoja ja paradokseja ei ole helppoa muuttaa, mutta nii-

den tiedostaminen ja ymmärtäminen voi vähentää esimiehen omaan itseensä kohdistamia 

paineita. Samalla on myös hyväksyttävä, että näiden asioiden sietäminen vie osaltaan esi-

miehen voimavaroja ja energiaa. Esimiesten hartaina toiveina tutkimuksessa nousivat esiin 

yksinkertaiset asiat, kuten enemmän aikaa esimiestyöhön ja kohtuulliset vaatimukset niin 
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esimiehelle kuin alaisellekin jatkuvien kasvuvaatimusten sijaan. (Viitala & Koivunen, 

2011, 168–176.)  

 

2.6 Esimiestyön painopisteet 

 

Esimiesosaaminen ja siihen liittyvät tarpeet on haastava määritellä ja kuten edellä todettiin, 

niin eri aikoina toivottavat esimiesominaisuudet ovat vaihdelleet erilaisten ympäristöteki-

jöiden vaikutuksesta (Salaman, 2004, 58–61). Tässä luvussa olen käsitellyt tarkemmin sel-

laisia esimiestyön painopisteitä, jotka kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen empirian mu-

kaan korostuvat tässä ajassa. Näitä painopisteitä ovat esimiehen itsetuntemus, tunneälyn ja 

luottamuksen kasvava merkitys esimiestyössä, muutoksen ja epävarmuuden johtaminen, 

esimiehen rooli osaamisen kehittäjänä sekä verkostoissa toimiminen. Painopisteet ovat 

vahvasti yhteydessä toisiinsa. Itsetuntemus on lähtökohta esimiestyölle ja esimiesosaami-

sen kehittämiselle. Esimies tarvitsee riittävää emotionaalista herkkyyttä sekä kyvykkyyttä 

rakentaa työyhteisöön ja esimies-alais -suhteeseen luottamuksellinen ilmapiiri. Hänen tulee 

pystyä sietämään keskeneräisyyttä ja johtamaan epävarmuudessa. Jatkuvat muutokset edel-

lyttävät oppimista ja osaamisen jatkuvaa kehittymistä, jonka tukemisessa esimiehen merki-

tys on keskeinen. Voidakseen toimia tehokkaasti organisaatiossa on esimiehen pystyttävä 

lisäksi toimimaan ulkoisissa ja sisäisissä verkostoissa ja niiden rajapinnoilla, sekä hahmot-

tamaan kokonaisuuksia ja niiden vaikutuksia organisaation toimintaan. Näiden painopis-

teiden voidaan nähdä olevan yhteydessä luvussa 2.3.3 esiteltyjen Storeyn luokittelemien 

johtamisen metaosaamisten kanssa. 

 

2.6.1 Esimiehen itsensä johtaminen ja itsetuntemus 

Itsensä johtaminen on oman itseensä kohdistuvaa vaikuttamista, vastuun ottamista itsestä 

ja toisista. Se on jatkuvaa muutosta, oppimista ja vanhoista juurtuneista käsityksistä pois-

oppimista. Sen perusta on oman itsensä tuntemisessa. (Salmimies, 2008, 21–22.) Itsetun-

temus puolestaan on tietoisuutta omista tunnetiloista, mieltymyksistä ja voimavaroista 

(Salmimies, 2008, 43), ja se vaatii esimieheltä ennen kaikkea rohkeutta kohdata oma per-

soonallisuutensa ja tunnistaa omat arvonsa ja uskomuksensa opittujen tai opetettujen tyyli-

en sijaan (Patching, 2011, 164). Itsetuntemuksen avulla esimies voi kehittää omaa osaamis-

taan ja se on tärkeimpiä metaosaamisia, mitä esimies työssään menestyäkseen tarvitsee 
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(Patching, 2011, 163–164). Myös Amit et al. (2009, 314) nostavat tutkimuksensa perus-

teella kyvykkyyden itsetutkiskeluun ja kokemusten reflektointiin merkittäväksi esi-

miesosaamiseksi. Toisen oppimisen mahdollistamiseen esimies tarvitsee vahvaa ja eheää 

itsetuntoa, jolloin alaisen kehittyminen ei ole esimieheltä itseltään pois ja mielekkyys alai-

sen tukemiseen löytyy toisen onnistumisesta (Ristikangas & Ristikangas, 2010, 15). 

 

Esimies tarvitsee aitoa motivaatiota ja halua toimia esimiestehtävässä. Motivaatio voi syn-

tyä ulkoisista tai sisäisistä motivaatiotekijöistä. Ulkoista motivaatiota ohjaavat esimerkiksi 

raha, muodollinen valta-asema sekä arvostuksen saaminen. Sisäistä motivaatiota sen sijaan 

ohjaa työn sisällöstä saatava mielihyvä, mikä nähdään edellytyksenä laadukkaalle esimies-

työlle. Ulkoisilla motivaatiotekijöillä esimiehen motivaation säilymistä voidaan tukea, 

mutta sisäinen, itsestä lähtöisin oleva motivaatio on onnistuneen esimiestyön lähtökohta. 

Oikean asenteen löytyminen ja säilyttäminen edellyttää esimieheltä omaehtoista ajattelu-

työtä, rehellisyyttä itselle ja oman tekemisen jatkuvaa reflektointia. (Ristikangas & Risti-

kangas, 2010, 31–34.)  

 

Aiemmat onnistumiset johtajan roolissa vahvistavat uskoa omaan osaamiseen. Tutkimus-

ten mukaan positiivisia kokemuksia omasta johtajuudestaan omaavat suoriutuvat parem-

min johtamistehtävästään. Esimiehen aiemmat kokemukset johtamisesta ohjaavat hänen 

käsitystään omasta roolistaan ja imagostaan muiden johtajana, mikä puolestaan vahvistaa 

hänen uskoaan johtamiskykyynsä ja vaikuttaa hänen motivaatioonsa johtaa muita. Johta-

juutta vahvistavat aiemmat kokemukset voivat olla syntyneet eri elämän osa-alueilla, esi-

merkiksi perhe-elämän, opiskelun tai muiden sosiaalisten kanssakäymisten kautta. Johta-

juuden identiteetti muotoutuu näiden kokemusten pohjalta usein jo varhaisessa vaiheessa. 

(Amit et al., 2009, 302–313.)  

 

2.6.2 Tunneäly ja luottamus esimiestyössä 

Johtamiskirjallisuudessa on jo useiden vuosikymmenten ajan tunnistettu ns. ihmistaitojen 

merkitys esimiestyössä, ja tutkimukset osoittavat, että esimiehen ihmissuhde- ja tunne-

osaaminen vaikuttaa positiivisesti organisaatioon (Riggio & Lee, 2007, 418; 424). Tunnis-

taakseen alaistensa tunnetiloja, esimies tarvitsee emotionaalista herkkyyttä, ja myös esi-

miehen omat tunnekokemukset auttavat ymmärtämään, miltä toisesta tuntuu ja helpottavat 

eläytymistä alaisen tuntemuksiin (Tuominen, 2005, 154–155). Erilaisissa tunneälykkyyden 
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ulottuvuuksissa (Amit et, al., 2009, 313) onkin tunnistettavissa selkeä yhteys yksilön itse-

tuntemukseen. Esimiehenä onnistumisen lähtökohtana on aitous, tavallisuus ja inhimilli-

syys, jolloin esimies uskaltaa näyttää myös omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tällöin 

syntyy mahdollisuus kehittymiseen johtavaan vuorovaikutukseen työyhteisössä. (Ristikan-

gas & Ristikangas, 2010, 56.) Ihmistaitoihin liittyvät myös erilaisuuden hyväksyminen ja 

yksilöllisyyden arvostaminen. Ne lisäävät luovuutta ja yleensä ilmenevät oikeudenmukai-

suuden kokemuksina työyhteisössä. Esimiehen työssä nämä näkyvät johdonmukaisena 

arkipäivän toimintana ja hyväksyvänä suhtautumisena, ja se edellyttää esimieheltä hyvää 

itsetuntoa ja avarakatseisuutta. (Tuominen, 2005, 160.) Vastakohtana yksilöllisyyttä arvos-

tavalle ajattelutavalle nähdään tasapäistäminen, jonka taustalla on usein tasapuolisuuden 

vaatimus. Tasapäistämisen vaarana on, että yksilöiden potentiaali jää piiloon, jolloin esi-

mies ei myöskään voi aidosti tukea yksilöiden kehittymistä työyhteisössä. Tämä estää 

osaamisen kehittymisen myös organisaatiotasolla. (Tuominen, 2005, 164.) 

 

Luottamuksella työyhteisössä on vahva yhteys useisiin organisatorisiin ilmiöihin, kuten 

työtyytyväisyyteen, stressin ilmenemiseen, sitoutumiseen, tuottavuuteen ja tiedon jakami-

seen. Luottamuksen voidaan nähdä muodostuvan siitä, miten yksilö havainnoi ja tulkitsee 

toisen ihmisen ominaisuuksia, ja sitä tarkastellaan yleensä yksilön halukkuutena olla riip-

puvainen toisesta henkilöstä. Se vaikuttaa ennen kaikkea niihin odotuksiin, joita yksilöllä 

syntyy toisen henkilön tulevasta käyttäytymisestä. (Renzl, 2008, 207; 209.) Luottamus 

esimieheen syntyy samoin perustein, ja se perustuu esimiehen ominaisuuksiin, kuten luo-

tettavuuteen, rehellisyyteen ja suoraselkäisyyteen sekä alaisen käsitykseen niistä (Sharkie, 

2009, 494). Useiden tutkimusten mukaan luottamus esimiehiin vaikuttaa olennaisesti yksi-

lön suoriutumiseen (Renzl, 2008, 207). Luottamus johtoon ja esimiehiin viittaa siihen, että 

työyhteisö uskoo organisaation tavoitteisiin ja siihen, että se yrittää toimia myös työnteki-

jöiden edun mukaisesti. Luottamus vähentää yksilön pelkoa oman arvonsa menettämisestä 

ja sitä kautta edistää osaamisen jakamista työyhteisössä. (Renzl, 2008, 208; 216.) Luotta-

muksellinen ilmapiiri on keskeisessä roolissa yhteistyössä ja osaamisen jakamisessa. Työ-

yhteisön luottamuksellisen ilmapiirin luomisen lisäksi esimiesten työssä olennaista on 

oman luotettavuutensa rakentaminen ja ylläpitäminen työyhteisön silmissä. (Sharkie, 2009, 

496.) 
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2.6.3 Esimies muutoksen johtajana 

Jatkuvaa muutosta tapahtuu kaikkialla organisaatioissa. Organisaatio itsessään ja sen toi-

minta muuttuvat samalla kun työn hallitsemiseen liittyvä tieto, informaatioteknologia ja 

sen myötä myös työvälineet kehittyvät (Tuomivaara & Leppänen, 2005, 51). Muutoksen 

tapahtuminen tarkoittaa koko organisaation osallistumista muutoksen, myös yksilön on 

kannettava vastuunsa oman toimintansa muuttamisesta. Muutos vaatiikin yksilöltä halua, 

tahtoa ja sitoutumista. Muutos ja oppiminen tapahtuvat aina ensin yksilöissä, mistä ne ete-

nevät ryhmiin ja organisaatiotasolle. Organisaation toiminnan uudistaminen tarkoittaakin 

todellisen muutoksen tapahtumista myös organisaatiokulttuurin tasolla, sen uskomuksissa, 

arvoissa ja asenteissa (Hynninen, 2005, 95–96; 105). Muutoksen onnistumisen ratkaisee 

viime kädessä kyky johtaa ihmisiä muutoksessa. Esimieheltä rooli työyhteisön muutosten 

tukijana edellyttääkin kokonaan uudenlaisia valmiuksia ja muutosjohtamisen taitoja (Lauri-

la, 2011, 45; 52). 

 

Erilaisuuden johtaminen korostuu entisestään muutostilanteissa. Esimiesten on pystyttävä 

perustelemaan muutos jokaiselle yksilöllisesti sekä täsmentämään työyhteisölle muutoksen 

tavoitteet. Henkilöstön osallistaminen muutokseen ja heidän osaamisensa kehittäminen 

muutoksen tuomien tarpeiden mukaisesti on keskeistä. (Laurila, 2011, 48–51.) Muutos 

edellyttää kaikilta työyhteisön jäseniltä epävarmuuden sietokykyä, sillä muutos ohjaa kohti 

uutta, ennakoimatonta ja tuntematonta (Hynninen, 2005, 98). Jos esimies ahdistuu itse lii-

kaa epävarmuudesta, ei hän pysty tukemaan alaisiaan sen sietämisessä. Esimies tarvitsee 

siis erityisen paljon kykyä sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. (Tuominen, 2005, 154; 

163.) Usein jo tieto mahdollisesta muutoksesta aiheuttaa reaktioita työyhteisössä. Muutok-

sen kääntöpuolena ilmenevät lähes poikkeuksetta epäluulo, oman aseman turvaaminen, 

kilpailu ja politikointi. (Hynninen, 2005, 98.)  

 

Esimiehen tulee jatkuvan muutoksen johtamisen lisäksi pystyä tunnistamaan tarve muutok-

seen. Esimieheltä muutostarpeen tunnistaminen edellyttää herkkyyttä kuulla heikkoja sig-

naaleja ja epävarmoja ajatuksia organisaatiossa ja uskallusta niiden kautta kyseenalaistaa 

organisaation toimintaa. Tämä vaatii esimieheltä aikaa ja aitoa vuorovaikutusta työyhtei-

sössä. (Hynninen, 2005, 98.) Esimiehen tehtäviin kuuluu olennaisesti myös ulkoisten muu-

tossignaalien tunnistaminen ja tulkitseminen. 
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2.6.4 Esimies osaamisen kehittäjänä 

Osaamisen kehittämisen tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa ja niihin on reagoitava nope-

asti. Tässä esimies on avainroolissa, tukemassa yksilön oppimista arjessa ja omalla esimer-

killään luomassa kulttuuria, joka tukee oppimista. Esimiesten rooli muiden oppimisen ja 

kehittymisen mahdollistajana on korostunut viime vuosien muutoksissa (Viitala, 2006, 

299–303). Haastavina taloudellisina aikoina ei-formaali oppiminen työyhteisössä on nous-

sut entistä tärkeämmäksi, kun organisaatioiden säästötoimenpiteet kohdistuvat usein ”viral-

liseen” henkilöstön kehittämiseen, kuten koulutukseen. Tämä korostaa entisestään esimies-

ten roolin tärkeyttä osaamisen kehittäjinä, sillä yksilön ja sitä kautta organisaation osaami-

sen kehittyminen voi tällöin olla paljolti esimiehen arkipäiväisten johtamiskäytäntöjen va-

rassa. (Warhurst, 2013, 37–40.) Osaamisen johtaminen tuo uusia ulottuvuuksia myös esi-

miehen perustehtävään. 

 

Viitala (2002, 187–188) on tutkimuksessaan jakanut osaamisen johtamisen ulottuvuudet 

esimiestyössä neljään alueeseen. Näistä oppimisen suuntaaminen, oppimista edistävän il-

mapiirin luominen ja oppimisprosessien tukeminen kuvaavat johtamisen kohteita. Neljäs 

ulottuvuus, esimerkillä johtaminen, liittyy myös olennaisesti esimiestyöhön ja osaamisen 

johtamiseen. Osaamisen johtamisen keinoiksi esimiestyössä Viitala on puolestaan tunnis-

tanut tiedon käsittelyn ja sen avulla tietoisuuden luomisen, keskustelun synnyttämisen sekä 

oppimista tukevien järjestelmien ja toimintamallien kehittäminen. Nämä keinot ovat yh-

teydessä esimiestyön osaamisen johtamisen ulottuvuuksiin, joihin niitä sovelletaan käytän-

nössä. Senge puolestaan (1990, 9) ilmaisee johtamisen perusajatuksensa luovan jännitteen 

käsitteellä, millä hän tarkoittaa nykyisen tilanteen ja halutun tulevaisuuden välistä jännitet-

tä. Esimiesten tehtävänä on esittää selkeästi ja todenmukaisesti se, missä ollaan todellisuu-

dessa ja minne ollaan menossa. Näiden kahden tilan välisen kuilun ymmärtäminen johtaa 

työyhteisön sisäiseen motivaatioon muuttaa toimintaansa eli oppia generatiivisesti. Pelk-

kään ongelmanratkaisuun perustuva muutos sen sijaan johtaa mukautumiseen eli adaptiivi-

seen oppimiseen. (Senge, 1990, 9-10.) 

 

Tämän päivän toimintaympäristössä pärjätäkseen organisaatiot tarvitsevat kykyä luopua 

aiemmin muodostuneista toimintamalleistaan ja olettamuksistaan (Hynninen, 2005, 95). 

Melko pysyvät kognitiiviset mentaalimallit aiheuttavat haasteita organisaatiossa uuden 

oppimiselle ja vanhasta poisoppimiselle (Ilmola & Kuusi, 2006, 909). Senge (1990, 9; 11–
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12) on oppivan organisaation yhteydessä nostanut esille esimiehen roolin organisaatiossa 

vallalla olevien mentaalimallien esiin tuomisessa. Hän tunnistaa, että esimiesten roolina 

opettajina on ennen kaikkea tunnistaa erilaiset mentaalimalleista johtuvat olettamukset ja 

tarvittaessa muuttaa niitä. Myös esimiehillä itsellään ilmenee mentaalimalleja, jotka rajoit-

tavat ajattelua ja havainnointia (Sanchez, 1997, 308). Niillä on merkittävä vaikutus organi-

saation kykyyn hankkia tietoa ja prosessoida sitä päätöksenteossa. Nämä havainnointiin ja 

oppimiseen liittyvät haasteet korostuvat monimutkaisessa ympäristössä, jossa organisaatiot 

tänä päivänä toimivat. Tärkeää onkin tunnistaa erilaisten mentaalimallien ilmeneminen ja 

sitä kautta pyrkiä vähentämään havainnointiin liittyviä esteitä. (Ilmola & Kuusi, 2006, 909; 

912).  

 

2.6.5 Esimies sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa 

Aaltonen & Wilenius (2002, 17) käyttävät nykyisestä yhteiskunnasta nimitystä verkostoyh-

teiskunta, sillä ”verkostoituminen on tämän yhteiskunnan toimintatapoja määrittävä sosi-

aalinen organisoitumisen erityinen muoto”. Verkostoissa toimiminen ja niiden hyödyntä-

minen vievät aikaa tämän päivän esimiehiltä ja asiantuntijoilta ja verkostosuhteiden ylläpi-

täminen tunnistetaankin jo monissa organisaatioissa osaksi esimiesten ja asiantuntijoiden 

päivittäistä työtä ja toimenkuvaa (Korkala, 2010, 160). Söderman (2014, 7) on esittänyt, 

että nykypäivänä verkostoitumiseen liittyvää osaamista voidaan jo pitää omana erityisenä 

osaamisen lajinaan. Verkostomainen työskentely tarkoittaa aina ihmisten välistä kanssa-

käymistä (Korkala, 2010, 160), mistä johtuen se edellyttää jäseniltään erinomaisia vuoro-

vaikutustaitoja sekä useita muita yhteistoimintaan liittyviä kyvykkyyksiä (Aaltonen & Wi-

lenius, 2002, 27). 

 

Verkostoitumista voidaan lähestyä organisaation sisäisten verkostojen tai organisaatioiden 

välisten ulkoisten verkostojen näkökulmasta. Sisäisten verkostojen osalta on huomionar-

voista, että esimiehet ja asiantuntijat voivat hyötyä organisaation inhimillisestä pääomasta 

vain sen sosiaalisen pääoman kautta eli verkostoitumalla ja rakentamalla molemminpuoli-

sia suhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja jaettuihin normeihin. Tehokkaat esimiehet 

nähdäänkin tämän päivän organisaatiossa ennen kaikkea tiedon välittäjinä, joilla on kyky 

rakentaa ja johtaa suhteita. (Blomqvist & Kianto, 2012, 13.) Muutokset organisaatioiden 

toimintaympäristössä puolestaan ovat johtaneet siihen, että suurin osa organisaatioista on 

siirtynyt perinteisistä markkinoista erilaisissa yritysverkostoissa toimimiseen. Kehittymi-



 

 58 

nen verkostomaisen toimintatavan suuntaan organisaatioiden välisessä yhteistyössä on 

osaltaan asettanut uudenlaisia haasteita myös esimiehille. (Möller & Halinen, 1999, 413.)  

 

2.7 Tutkimuksen viitekehyksen muodostaminen 

 

Tämän päivän organisaatioille on selvää, että osaaminen ja tieto ovat niiden menestyksen 

kannalta tärkeimmät resurssit. Tämä lähtökohta on muuttanut organisaatioita, niissä tarvit-

tavaa osaamista ja johtamista. Seuraavaksi esittelen kirjallisuuden pohjalta kaksi yhteenve-

toa, toisen strategisesta osaamisesta ja sen johtamisesta, ja toisen esimiestyöstä ja siihen 

liittyvästä osaamisesta. Tämän jälkeen esittelen luvun kaksi pohjalta kehittämäni tämän 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

 

2.7.1 Yhteenveto strategisesta osaamisesta ja osaamisen johtamisesta 

Osaaminen ja sen johtaminen ovat vahvasti yhteydessä organisaation strategiaan ja sen 

kautta tavoiteltavaan kilpailuetuun. Sellainen strateginen osaaminen, joka ei ole kilpailijoi-

den jäljiteltävissä, on tunnistettu organisaation tärkeimmäksi resurssiksi, ja organisaatiot 

tavoittelevat kilpailuetua tänä päivänä huomioimalla strategiassaan sekä ulkoisen että sisäi-

sen toimintaympäristön. Osaamista ilmenee organisaatioissa monella tasolla. Yksilö- ja 

organisaatiotasoja käsitellään usein toisistaan erillään, mutta todellisen kilpailuedun saa-

vuttamiseksi organisaatioiden tulee löytää keinot eri tasojen yhdistämiseksi. Osaamisen 

johtamisessa on kyse siitä, miten organisaatio vaalii, hyödyntää ja kehittää nykyistä strate-

gista osaamistaan sekä, miten se tunnistaa, uudistaa ja hankkii sen tulevaisuuden kannalta 

olennaista osaamista. Strateginen osaamisen johtaminen huomioi siis toimintaympäristön, 

strategian ja inhimillisen pääoman, jotka kaikki ovat jatkuvassa muutoksessa. 

 

Yksilöosaaminen ja sen kehittyminen ovat edellytys organisaatiotason osaamisen kehitty-

miselle. Strategialähtöisellä yksilöosaamisen johtamisella tarkoitetaankin strategian kan-

nalta olennaisten yksilötason osaamisten tunnistamista, kehittämistä ja niiden systemaattis-

ta hyödyntämistä kollektiivisen osaamisen luomiseksi. Osaamista voidaan lähestyä proses-

simaisesti nykytilan hallinnan, tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistamisen, osaa-

misen kehittämistarpeiden paikallistamisen ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen vai-

heiden kautta. Osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen tulee olla jatkuvaa, sillä osaamis-
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ten on muututtava liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Osaamisen tunnistamista on kirjal-

lisuudessa lähestytty monenlaisin keinoin. Dynaamiseen ja muuttuvaan ympäristöön näh-

dään sopivaksi persoonakeskeinen lähestymistapa, jossa osaaminen perustuu yksilöihin 

toimenkuvien vaatimusten sijaan. Tulevaisuuspohjainen strategiaan liittyvä lähestymistapa 

osaamisten tunnistamiseen on tässä tutkimuksessa kuitenkin keskeisin. Myös johdolla on 

merkittävä rooli tässä. 

 

Osaamisensa avulla yksilö voi selviytyä ja menestyä työtehtävissään ja saada muilta työyh-

teisön jäseniltä arvostusta. Yksilöosaaminen on siis merkityksellistä organisaation lisäksi 

myös yksilölle itselleen. Yksilöosaamista voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Sitä 

saatetaan lähestyä persoonallisuuden, käyttäytymisen tai saavutusten kautta. Eräs lähesty-

mistapa on jakaa osaaminen erilaisiin tiedon tasoihin, kognitiiviseen mitä-tietoon, edisty-

neeseen miten-tietoon, syvälliseen miksi-tietoon ja motivaatiopohjaiseen miksi-tiedosta 

välittämiseen. Yksilön osaamisen kehittämisen tueksi on luotu erilaisia malleja, joista toi-

menkuviin perustuvat kompetenssimallit olivat pitkään vallalla. Toisin kuin perinteisissä 

kompetenssimalleissa ovat tutkijat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana todenneet, 

että osaamisen kehittämisen toimenpiteiden pitäisi lähteä ennen kaikkea yksilön henkilö-

kohtaisista valmiuksista ja lähtökohdista. Samanaikaisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden 

tunnistaminen on noussut osaamisen johtamisessa tärkeämmäksi kuin pelkkä tämän hetken 

osaamisen mittaaminen. 

 

Perinteisten kompetenssimallien voidaan nähdä sopivan ainoastaan esimiesten mini-

miosaamisen määrittelyyn, mistä syystä niitä on kehitetty paremmin vastaamaan muuttu-

van toimintaympäristön tarpeita. Boyatzisin mallissa, vaikkakin jo kompetenssimallien 

aikakaudelta, nousee esiin tärkeä elementti esimiehen omasta käsityksestä itsestään. Ny-

kyisen käsityksen mukaan tärkeintä onkin huomioida esimiesten erilaisuus ja ymmärtää 

parhaan johtamisen toteutuvan, kun esimies johtaa omaan persoonaansa ja edellytyksiinsä 

sopivimmalla tavalla. Esimiesten kehittäjien roolina on yhdistää tämä lähtökohta organi-

saation strategiaan ja sen tavoitteisiin. 

 

2.7.2 Yhteenveto esimiestyöstä ja esimiesosaamisesta 

Lähestymistavat esimiestyöhön ja johtamiseen ovat vaihdelleet ajan saatossa. Johtajuuden 

paradigmojen kehittymiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea radikaalit muutokset organi-
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saatioiden toimintaympäristöissä. Asioiden rationaalisesta johtamisesta (transaktionaalinen 

johtajuus) siirryttiin ihmisten innostavaan johtamiseen (uudistava johtajuus) lähellä 80- ja 

90-luvun taitetta. Sen jälkeen kehitys eteni mahdollistavan johtajuuden ajattelumalliin, 

joka voidaan nähdä tämän päivän vallalla olevaksi paradigmaksi johtamisessa. Nykyisen 

käsityksen mukaan ei ole syytä pitää asioiden ja ihmisten johtamista toisistaan erillään, 

vaan hyvään johtamiseen kuuluu molempien näkökulmien huomioiminen. Esimiehet toi-

mivat mahdollistajan ja kehittäjän roolissa tukemalla alaisiaan ja heidän osaamisen kehit-

tymistä jatkuvassa muutoksessa. Mahdollistavan johtamisen paradigman eräs ilmenemis-

muoto on valmentava johtajuus, joka on nähty sopivaksi lähestymistavaksi organisaatioi-

den uudistumisen tukemiseen. Siinä esimiehen tehtävänä on johtaa alaistensa kasvuproses-

sia, ja se tunnistaa esimiehen ydinrooleiksi kolme toisiinsa sulautuvaa tehtävää, asioiden 

johtamisen (manager), ihmisten johtamisen (leader) ja valmentamisen (coach). 

 

Esimiehiä tarvitaan nykypäivän toimintaympäristössä enemmän kuin koskaan, vaikka esi-

miehen roolin kehittyminen toimeenpanijasta muutosagentiksi ja kontrolloijasta mahdollis-

tajaksi onkin muuttanut esimiesten työn sisältöä ja sen painopisteitä. Tänä päivänä esimie-

hen työhön voidaan nähdä sisältyvän neljänlaista johtamista; asioiden, ihmisten, muutosten 

ja oman itsensä johtamista. Johtaminen on hyvin tilannesidonnaista ja siihen vaikuttavat 

muun muassa esimiehen ja johdettavan välinen suhde, organisaatiossa käynnissä olevat 

muutokset, ympäristön vaatimukset, kiire ja muu kuormitus. Tilanteesta riippumatta esi-

miehen perustehtävänä on kuitenkin edustaa työnantajan intressejä työnantajan ja alaisen 

välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä ei ole aina helppoa ja esimiehet kokevat usein risti-

painetta johdon ja alaisten vaatimusten välissä. Haasteita esimiestyöhön saattaa aiheuttaa 

myös esimiehen puutteellinen osaaminen. Esimiesten osaamisen voidaan nähdä ainakin 

osin määrittyvän sen kautta, miten sen avulla onnistutaan hyödyntämään organisaation 

muuta osaamisesta ja inhimillistä pääomaa. Epävarmuudessa johtamisen ja työyhteisön 

osaamisen kehittämisen lisäksi esimiesten on onnistuakseen kyettävä luomaan ja ylläpitä-

mään luottamusta työyhteisössä ja omassa tiimissään. Tänä päivänä esimiesosaamisen pai-

nopisteet ovat näiden kyvykkyyksien lisäksi itsetuntemuksessa, tunneälykkyydessä ja ver-

kostointikyvykkyydessä. 
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2.7.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö ovat muutoksen kanssa jatkuvassa vuo-

rovaikutuksessa. Niiden vaikutuksesta tapahtuvia muutoksia ennakoidaan, jotta yrityksen 

strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa voidaan varautua tuleviin muutoksiin. Muu-

tokset puolestaan vaikuttavat toimintaympäristön kehittymiseen, sisäisesti ja ulkoisesti. 

Osaamisen johtaminen, ja siihen liittyvät tärkeimmät elementit, osaamisen ennakointi, tun-

nistaminen ja kehittäminen perustuvat organisaation strategiaan. Siihen vaikuttavat lisäksi 

organisaation ihmiset ja toimintaympäristön muutokset. Osaamista johdetaan organisaatio- 

ja yksilötasoilla, joiden kautta myös esimiesosaamista voidaan lähestyä. 

 

Esimiesosaaminen ja johtaminen lähtevät liikkeelle esimiehen omista lähtökohdista, per-

soonasta ja itsetuntemuksesta. Esimiesosaamiseen kuuluu tietoon, työnkuvaan ja käyttäy-

tymiseen liittyvää osaamisia, joita voidaan hyödyntää esimiehen metaosaamisten kautta. Se 

sisältää johtamista neljässä eri ulottuvuudessa. Esimies johtaa asioita, ihmisiä, muutosta ja 

itseään. Johtamisen kokonaisuuteen vaikuttaa kolme pääelementtiä, ajan henki ja vallalla 

oleva paradigma, johtamistilanne sekä esimiehen ja johdettavan välinen suhde. Näihin 

kaikkiin liittyy vaikuttajia, jotka ovat vuorovaikutuksessa myös keskenään. Näitä vaikutta-

jia tässä viitekehyksessä ovat verkostot, epävarmuus ja muutos, kuormitus, vaatimukset, 

tunneäly ja luottamus. Nämä kaikki aiheuttavat haasteita esimiestyölle, joita puutteellinen 

osaaminen lisää entisestään. 
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Kuvio 8. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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3 OSAAMISTARPEIDEN TULEVAISUUSKUVAN LUOMINEN 

 

Tulevaisuusajattelulla voidaan tuottaa mahdollisimman kokonaisvaltainen ja selkeä kuva 

niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita tulevaisuus saattaa sisältää. Sen tärkeimpiä lop-

putulemia on käsitys siitä, mihin voimme ja mihin haluamme tulevaisuudessa vaikuttaa. 

(Aaltonen & Wilenius, 9; 69.) Ennakointiprosessissa arvioidaan tämän päivän toimien seu-

rauksia tulevaisuudessa ja tulevaisuuden vaikutuksia tähän päivään sekä pohditaan erilaisia 

tulevaisuuskuvia ja sitä, miten haluttuun tulevaisuuteen voitaisiin päästä (Major & Cordey-

Hayes, 2000, 412). Ennakointi voidaankin ymmärtää myös toivotun tulevaisuuden muok-

kaamisena (Amsteus, 2008, 55). Ennakointiprosessin avulla voidaan paremmin ymmärtää 

monimutkaisia ja dynaamisia muuttujia ja niiden välisiä riippuvuuksia organisaation toi-

mintaympäristössä (von der Gracht et. al., 2010, 381). Tulevaisuuden osaamistarpeiden 

ennakointi edellyttää sen ymmärtämistä, minkälaiseen osaamiseen nykyinen toiminta pe-

rustuu, minkälaisilla markkinoilla tulevaisuudessa halutaan toimia sekä millaista osaamista 

tämä edellyttää. Organisaation on siis tunnistettava kilpailuetunsa perusta tulevaisuudessa 

ja kyettävä tunnistamaan ja hankkimaan sellaista osaamista, joka tukee tätä visiota. (Aalto-

nen & Wilenius, 2002, 11.) Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on tulevaisuudessa 

tarvittavan esimiesosaamisen ymmärtäminen media- ja kustannusalan muutoksessa. Teo-

reettinen viitekehys rakennettiin tukemaan holistista tulkintaa ja lähestymistapaa tutkimus-

ongelmaan. Tärkeimpinä komponentteinaan se huomioi organisaation strategian, esimie-

hen yksilölliset lähtökohdat, tämän päivän esimiestyön ominaispiirteet ja näihin liittyvät 

muutossignaalit. 

 

Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ovat tulkinnallisessa organisaatioteoriassa. Sen 

mukaan huomio kohdistuu organisaation rakenteellisten ominaisuuksien, kuten prosessien 

sijaan sen puolesta toimiviin ihmisiin ja heidän subjektiivisiin kokemuksiinsa. Tässä tut-

kimuksessa organisaatio nähdään subjektiivisena todellisuutena, jollaisena se esiintyy in-

formanttien mielessä. Symbolis-tulkinnallisen näkökulman mukaan ihmisten omat arvot ja 

arvostukset vaikuttuvat enemmän toimintaan kuin organisatoriset rakenteet. Tässä tutki-

muksessa lähestyin tutkimusongelmaa ennen kaikkea haastateltavien tulkinnallisista, omiin 

kokemuksiin peilautuvista näkemyksistä, sillä abstrakti aihe itsessään edellyttää informan-

teilta tulkinnallisuutta ja subjektiivisia arvioita muutoksista, niiden vaikutuksista ja tulevai-

suudesta yleensä. (Harisalo, 208, 19; 45.) Koska tutkimuksen tavoite on ennakoida esi-
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miesten osaamistarpeita media- ja kustannusalalla, olen valinnut metodologiseksi lähesty-

mistavaksi laadullisen tutkimuksen ja tutkimusstrategiaksi tapaustutkimuksen. Laadullinen 

tutkimus nähdään yleensä eklektisenä tutkimussuuntauksena, joka on saanut vaikutteita 

lukuisista tutkimustraditioista ja tieteenfilosofioista (Eskola & Suoranta, 2003, 25). 

 

Kontekstualisoin tutkimuksen media- ja kustannusalalle rakentamalla skenaariot toimialan 

tilasta noin viiden vuoden kuluttua. Valitsin skenaariot haastatteluja tukevaksi työkaluksi, 

sillä mahdollisiin tulevaisuuksiin varautumisen lisäksi haastateltavilla oli sen avulla mah-

dollisuus oppia uutta ja saada uusia ajatuksia omaan työhönsä. Tulevaisuuskuvat itsessään 

voivat vaikuttaa ajatteluumme ja mahdollisiin tulevaisuuksiin, mistä johtuen halusin haas-

tatteluissa tunnistaa, millaisia tunteita ja odotuksia eri tulevaisuuskuvat herättivät haastatel-

tavissa. (Aaltonen & Wilenius, 68–69.) Teemahaastattelut mahdollistivat muun aineiston 

keruun lisäksi skenaarioiden reflektoinnin, jota hyödynnettiin sisällönanalyysin avulla to-

teutetussa aineiston tulkinnassa. Olen kuviossa 9 kuvannut koko tutkimusprosessin yleisel-

lä tasolla kahdeksanvaiheisena prosessina, jossa mukana ovat myös johtopäätökset, tutki-

muskysymyksiin vastaaminen sekä tutkimuksen uutuusarvon, hyödyllisyyden ja rajoittei-

den arviointi. Tutkimusmetodeja ja tutkimuksen kulkua sekä sen eri vaiheita käsittelen 

yksityiskohtaisemmin tämän luvun alaluvuissa. 
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Kuvio 9. Tutkimusprosessin kulku 

 

3.1 Osaamisen ennakointi laadullisen tutkimuksen kohteena 

 

Esimiesten osaamistarpeita on tutkittu sekä laadullisella että määrällisellä lähestymistaval-

la, mutta osaamistarpeiden ennakoinnin voidaan katsoa olevan pääasiallisesti laadullista. 

Osaamistarpeiden ennakointia tehdään perinteisesti ryhmätyönä erilaisissa työpajoissa, 

jotka usein perustuvat skenaariotyöskentelyyn. Tulkinnallinen laadullinen tutkimus sopii 

tutkimukselliseksi lähestymistavaksi, sillä tutkimusaiheestani on tehty vain vähän empiiris-

tä tutkimusta ja tutkimukseni tavoitteena on tutkia tässä ajassa esiintyvää ilmiötä ja siihen 

liittyviä muutosvoimia (Eriksson & Koistinen, 2005, 4–5). Esimiestyö muuttuu ajan kulu-

essa ja laadullisen tutkimuksen avulla voin saavuttaa tutkittavasta ilmiöstä sen proses-

sinomaisen luonteen (Eskola & Suoranta, 2003, 16). Laadullinen tutkimusprosessi voidaan 

nähdä ainutkertaisena, sillä luovan prosessin aikana usein sovelletaan tutkimuksellisia pe-

russääntöjä (Alasuutari, 1999, 24). Tässä tutkimuksessa pyrin tutkimusprosessin aikana 



 

 66 

löytämään tutkittavasta aiheesta uudenlaisia näkökulmia aineistoa ymmärtämällä ja selit-

tämällä, jolloin minun oli mahdollista rakentaa haastatteluaineistosta teoreettisesti kestäviä 

näkökulmia (Eskola & Suoranta, 2003, 62). Tutkimuskysymykset säilyivät pääosin samoi-

na koko tutkimusprosessin ajan, lukuun ottamatta osaamistarpeiden varautumiseen liitty-

vää kysymystä, joka korostui sekä teoriaosuudessa että haastatteluaineistossa. Tästä syystä 

nostin sen omaksi alatutkimuskysymykseksi. Aineistossa olen kiinnittänyt huomiota aino-

astaan tutkimusongelman näkökulmasta olennaiseen tietoon. 

 

Tutkimukset voidaan jakaa tarkoituksensa mukaan muun muassa kuvailevaan, ennusta-

vaan, selittävään ja uutta teoriaa luovaan tutkimukseen (Eriksson & Koistinen, 2005, 11–

13; Hirsjärvi et. al., 2002, 128) ja yhteen tutkimukseen voi sisältyä useampia tarkoituksia 

(Hirsjärvi et al., 2002, 127). Tässä tutkimuksessa tutkimusstrategiana on kuvaileva ja en-

nustava tapaustutkimus.  Kuvaileva tutkimus tyypillisesti vastaa siihen, mitkä ovat tutkitta-

van ilmiön näkyvimmät käyttäytymismuodot, tapahtumat, uskomukset ja prosessit. Ennus-

tava tutkimus taas ennustaa tapahtumia tai ihmisten toimintoja, jotka ovat seurauksena tut-

kittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi et al., 2002, 128.) Tapaustutkimuksessa haluan vastata mitä-, 

miten- ja miksi-kysymyksiin ja tarkoituksenani ei ole pyrkiä tekemään yleistyksiä, vaan 

tuottaa täsmällistä tietoa aiheesta tutkittavan tapauksen kautta (Eriksson & Koistinen, 

2005, 4–5).  

 

Tutkittava tapaus voidaan valita monella eri kriteerillä: se voi olla mahdollisimman edus-

tava ja tyypillinen tai se voi olla ainutkertainen ja poikkeuksellinen. Tutkimusaineiston 

tulisi kuitenkin muodostaa kokonaisuus, jolloin sen monipuolinen käsittely sisältää ainek-

sia myös yleistämiseen. (Eskola & Suoranta, 2003, 65.) Tässä tutkimuksessa tapauksena on 

asiantuntijaorganisaatio, joka toimii media- ja kustannusalalla keskittyen B2B-

liiketoimintaan. Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on sidoksissa toimialaansa ja 

myös organisaation sisällä on omia rakenteellisia, kulttuurillisia ja poliittisia ympäristöjä. 

Sen konteksti auttaa ymmärtämään ja osaltaan myös selittämään tutkimaani tapausta. 

(Eriksson & Koistinen, 2005, 7.) Tapaustutkimuksessa pääsen pintaa syvemmälle ja mah-

dollisesti löydän media- ja kustannusalaan liittyvää sellaista uutta tietoa, joka ei tule näky-

viin yleisessä työelämän ja esimiestyön muutosten ennakointitutkimuksissa. Myös haastat-

telemiani esimiehiä voisi pitää tapauksina, mutta olen valinnut tutkimuskysymyksistäni 

johtuen käsitteleväni tapauksena nimenomaan tutkimaani organisaatiota kokonaisuutena. 
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3.2 Skenaariotyöskentelyllä tulevaisuuskuvat media- ja kustannusalasta 

 

Skenaariotyöskentelyn lähtökohtana on se, että useampi kuin yksi tulevaisuuskuva on 

mahdollinen, ja skenaarioiden avulla on tässä tutkimuksessa esitetty havaintoja siitä, millä 

tavalla toimintaympäristö media- ja kustannusalalla saattaa muuttua tulevina vuosina (Aal-

tonen & Wilenius, 2002, 81). Skenaarioita käytetään yleisesti päätöksenteon yhteydessä ja 

osana organisaation strategiatyöskentelyä, mutta myös yleisemmän tason skenaarioajattelu 

voi toimia pohjana laajemman strategisen keskustelun käymiselle ja myöhemmin fokusoi-

dumpien skenaarioiden tuottamiselle. Tukeakseen tulevaa päätöksentekoa ja ollakseen joh-

donmukaisia myös yleisemmän tason skenaarioiden tulee perustua relevanttiin tutkimusky-

symykseen, joka tässä kontekstualisoinnissa oli ”Millaista esimiestyön pitäisi olla media- 

ja kustannusalalla, jotta se vastaisi liiketoiminnan tarpeisiin noin 3-5 vuoden kuluttua?”. 

(Olgivy & Schwartz, 1998, 2-3.) 

 

Toimivat skenaariot saavat niiden lukijat pohtimaan uudelleen käsityksiään tulevaisuudesta 

(Olgivy & Schwartz, 1998, 10). Tässä tutkimuksessa skenaarioiden tehtävänä on herättää 

haastateltavat ajattelemaan sitä, että vaihtoehtoiset tulevaisuudet ovat mahdollisia, ja että 

erilaisiin vaihtoehtoihin tulisi kyetä varautua myös osaamisen ennakoinnissa. Skenaarioita 

voidaan rakentaa joko ottamalla erityyppiset kuvaukset annettuina, muodostamalla ja ni-

meämällä itse nämä maailmankuvat tai muodostamalla itse trendi-uhkatekijäskenaariot. 

(Aaltonen & Wilenius, 2002, 81). Tämän tutkimuksen tutkimuskontekstina olevien skenaa-

rioiden luomiseen olen käyttänyt monista eri lähteistä (esim. Aitamurto, 2010; Argillander 

et. al., 2014) koottuja tietoja media- ja kustannusalan nykytilasta ja sen ennakoiduista kehi-

tyssuunnista toimintaympäristöön liittyen. 

 

Skenaariotyöskentelyn alkuvaiheessa tunnistin epävarmuustekijöitä ja trendejä, jotka ovat 

merkittävimpiä media- ja kustannusalan ulkoisessa toimintaympäristössä (Olgivy & 

Schwartz, 1998, 3). Tällaisia huomioon otettavia näkökohtia ovat yleiset toimintaympäris-

töön liittyvät tekijät, kuten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset 

epävarmuustekijät. Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavat muun muassa toimialan 

kilpailuympäristö, kuten kilpailutilanne, asiakkaiden käyttäytymisen muutokset ja toimi-

alan rakennemuutokset. (Hatch, 1997, 67–75.) Nämä tekijät vaikuttavat toisiinsa ja skenaa-
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rioissa paneuduin myös niiden välisiin yhteyksiin (Olgivy & Schwartz, 1998, 3). Tässä 

vaiheessa myös erottelin, mitkä toimintaympäristön muutosvoimat ovat ennalta määrättyjä, 

jolloin niiden vaikutukset kaikissa skenaarioissa ovat samankaltaiset ja mitkä muutosvoi-

mat sellaisia tekijöitä, jotka ovat epävarmoja ja joiden vaikutukset eri skenaarioissa enna-

koin erilaisiksi (Olgivy & Schwartz, 1998, 3-4). Ennalta määrättynä muutosvoimana on 

tämän tutkimuksen yhteydessä Suomessa käynnissä oleva rakennemuutos, joka vaikuttaa 

väistämättä pitkäaikaisesti niin työelämään kuin suomalaisyritysten liiketoimintaan, muun 

muassa työvoiman ja osaamisen saatavuuden näkökulmasta. Skenaarioiden yhteydessä 

esittelin haastateltaville tulevaisuustutkijoiden ennakoimia työelämän muutostekijöitä, jot-

ka arvioin tämän tutkimuksen kaikissa kolmessa skenaariossa keskenään samanlaisiksi. 

 

 

Kuvio 10. Esimiestyö ja ympäristötekijät (mukaillen, Hatch, 1997, 68) 

 

Saatavilla olevan media- ja kustannusalan muutoksiin liittyvän tutkimustiedon perusteella 

valitsin tämän tutkimuksen skenaarioiden epävarmuustekijöiksi: 

 

- Digitalisoitumisen eteneminen 

- B2B-liiketoiminnan tila Suomessa 

- Globaali kilpailu ja muutokset kilpailukenttään 

- Uusien ansaintamallien toimivuus 

- Monikanavaisuus ja pirstaloituminen 

- Sisällön tuottamisen muutokset 
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- Joukkorahoituksen yleistyminen 

 

Näiden epävarmuustekijöiden kehitysvaihtoehtoja ja keskinäisiä suhteita arvioimalla ra-

kensin kolme erilaista media- ja kustannusalan skenaariota. Arviointiin ja skenaarioiden 

tuottamiseen käytin työkaluna tulevaisuustaulukkoa (Liite 1).  

 

Skenaarioiden kirjoittamista tarinoiden muotoon suositellaan, jotta niiden avulla voidaan 

saavuttaa johdon syvällisempi sitoutuminen sekä skenaarioiden tehokkaampi viestintä läpi 

organisaation, ja jotta ne on helpompi muistaa päätöksentekotilanteissa (Ogilvy & 

Schwartz, 1998, 1). Tässä tutkimuksessa skenaariot eivät ole tältä osin täysin kattavia, sillä 

niiden ensisijaisena tarkoituksena on virittää haastateltavat ajattelemaan erilaisten muutok-

sien mahdollisuuksia, ja niiden on tarkoitus toimia ainoastaan välillisesti tutkittavan orga-

nisaation strategiatyöskentelyn ja siihen liittyvän päätöksenteon tukena. Toteutin skenaa-

riot induktiivisella lähestymistavalla, jossa saatavilla olevan tutkimustiedon perusteella 

rakennetaan nk. ”virallinen tulevaisuuskuva”, joka perustuu vähän yllätyksiä tarjoavaan, 

vakaaseen skenaarioon. Tämän jälkeen epävarmuustekijöiden pohjalta, tulevaisuustaulu-

kon avulla tunnistin muita mahdollisia, kuitenkin enemmän yllätyksiä sisältäviä skenaarioi-

ta. (Olgivy & Schwartz, 1998, 4-5.) Kaikki skenaariot sisältävät media- ja kustannusalan 

organisaatioiden näkökulmasta sekä toivottuja että ei-toivottuja tulevaisuuden elementtejä. 

Ennen skenaarioita esittelen lyhyt katsauksen media- ja kustannusalan nykytilaan ja lopuk-

si skenaarioiden rinnalla haastatteluissa esitellyn työelämään liittyvän tulevaisuuskuvan. 

 

3.2.1 Media- ja kustannusalan nykytila 

Media-ala on ensimmäisiä toimialoja Suomessa, jonka toimintamallit ovat internetin kehi-

tyksen ja digitalisoitumisen myötä merkittävästi muuttuneet. Muutos on johtanut rajuun 

rakenteelliseen muutokseen koko toimialalla. (Argillander et. al., 2014.) Alalla käynnissä 

oleva digitaalinen murros liittyy toisaalta mediakulutukseen soveltuvien kuluttajalaitteiden 

yleistymiseen, toisaalta mediasisältöjen saatavuuden ja tarjonnan valtavaan kasvuun. Tämä 

on osaltaan johtanut käyttäjien ja kanavien pirstaloitumiseen sekä mainostulojen laskemi-

seen perinteisessä mediassa. Sosiaalinen media on noussut perinteisten kanavien rinnalle 

ympäri maailmaa saatavan tiedon suodattajana. (Media-alan kehitystrendit 2013 -raportin 

julkistustilaisuus, 2013.) 
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Vaikka internetin avulla tavoitetaan enemmän yleisöä kuin koskaan aiemmin, niin para-

doksaalisesti media-alalla toimivien yritysten tulot kuitenkin pienenevät. Tämä johtuu siitä, 

että verkossa on paljon ilmaista sisältöä ja mainostulot ovat laskeneet, kuten myös edellä 

todettiin. Toimialan ansaintamallit ovat muuttuneet ja siihen liittyy myös suurempi sisällön 

kulutus- ja tuotantotapojen murros. (Aitamurto, 2010, 6.) Aitamurron mukaan (2010, 6) 

varsinaisella medialla ei ole enää merkitystä tekijälle eikä lukijalle, ja sen merkitys tulevai-

suudessa vähenee entisestään, sillä kaikki sisältö kulutetaan verkon kautta riippumatta siitä, 

mihin mediaan sisältö on tehty. Mielenkiintoinen kysymys onkin media- ja kustannusalalla 

toimivan yrityksen näkökulmasta se, millaisilla ansaintamalleilla kiinnostavaa sisältöä voi-

daan tulevaisuudessa tuottaa. Media- ja kustannusalaan vaikuttavat pitkälti samat muutos-

voimat ja näitä toimialoja on tässä tutkimuksessa käsitelty yhteisten muuttujien kautta, 

yhtenä sisällöntuottamiseen liittyvänä toimialakokonaisuutena. Toimialan muutoksia käsit-

telen kohdeorganisaatiosta johtuen ensisijaisesti B2B-liiketoiminnan näkökulmasta. 

 

3.2.2 Skenaario A: Luotettavan sisällön arvostus ja digitaalinen kehitys jatkuvat 

B2B-liiketoiminta on yhä haasteellista Suomessa vuosia jatkuneen taantuman ja kansanta-

louden kasvavan alijäämän takia. Perinteiset media- ja kustannusalan yritykset ovat pär-

jänneet muuttamalla strategiaansa ja tarjoamaansa erilaisia asiakastarpeita vastaavaksi. 

Taantuma on vaikeuttanut uusien yritysten tuloa markkinoille, mikä on helpottanut toimi-

alan haastavaa kilpailutilannetta. Digitaalinen kehitys media- ja kustannusalalla on jatkunut 

tasaisella vauhdilla koko 2010-luvun ajan, ja media-alalla mainostulojen lasku on taittunut 

ja tulot ovat vakiintuneet vuoden 2015 tasolle. Saatavat mainostulot painottuvat digitaalis-

ten kanavien kautta saatuun kasvuun, sillä viime vuosina on onnistuttu innovoimaan koko-

naan uudenlaisia digitaalisia ansaintamalleja. Perinteinen media ja kirjat ovat yhä merkit-

tävä osa liikevaihtoa, vaikka niiden rooli suhteessa sähköiseen sisältöön on näiden vuosien 

aikana laskenut tasaisesti. Perinteisten formaattien rinnalla tarjotaan laajasti erilaisia säh-

köisiä aineistoja, joiden hinnoittelu perustuu asiakkaan itse valitsemiin erimittaisiin tilaus-

jaksoihin. Sisällöistä on tehty viime vuosina käyttäjäystävällisempiä, mutta käyttökoke-

musta voisi parantaa vielä merkittävästi. Media- ja kustannusalan yritykset pystyvät tuot-

tamaan uniikkia sisältöä, josta lukijat ovat valmiita maksamaan, vaikka myös ilmaista si-

sältöä tuotetaan kasvavassa määrin, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Luotettavaa, objek-

tiivista ja tarkoin valittua sisältöä arvostavat erityisesti B2B-käyttäjät ja laadukas sisältö on 

yhä B2B-liiketoiminnan parissa toimivien yritysten toiminnan kivijalka. Sisältöjen tuotta-
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miseen liittyvä joukkorahoitus näkyy uutena ilmiönä myös Suomessa, vaikka se on ylei-

sempää USA:ssa kuin Euroopassa. Muutamaa projektia lukuun ottamatta se ei ole toistai-

seksi Suomessa lyönyt läpi. 

 

3.2.3 Skenaario B: Digitaalisuus on vallalla ja käyttäjäkokemus ohittaa sisällön 

B2B-liiketoiminta on kääntynyt kasvuun Suomen kansantalouden elpymisen vanavedessä. 

Siitä huolimatta B2B-liiketoimintaan keskittyvien media- ja kustannusalan yritysten liike-

vaihdon laskusuhdannetta ei ole onnistuttu kääntämään kasvuun. Lukijat ovat kasvavassa 

määrin kiinnostuneita verkossa saatavilla olevasta ilmaisesta, ei-journalistisesta sisällöstä 

ja osoittavat aiempaa alhaisempaa mediakriittisyyttä lukemalleen sisällölle. Tästä syystä 

myöskään mainostulot eivät ole kasvaneet digitaalisissa kanavissa ennakoidusti. Haasteita 

perinteisille media- ja kustannusalan toimijoille aiheuttaa ennen kaikkea ennakoitua vauh-

dikkaammin edennyt digitaalinen kehitys, johon pienet ja ketterät digitaalisen liiketoimin-

nan edelläkävijät ja start-upit ovat vastanneet perinteisiä toimijoita paremmin. Osasyynä 

tähän on se, että lukijat ovat sisällön sijaan valmiita maksamaan käyttäjäkokemuksesta ja 

myös media- ja kustannustaloissa tekniset ratkaisut ovat nousseet sisältöä tärkeämmäksi 

palveluksi. Sisällöt ovat täysin digitalisoituneet ja viimeisiä painettuja sisältöjä lopetetaan. 

Koska myös media- ja kustannusalan yritysten ansaintamallit ja hinnoittelu perustuvat pit-

kälti niiden tarjoamiin teknisiin ominaisuuksiin, ovat alan yritysten osaamistarpeet muuttu-

neet merkittävästi ja yritykset etsivät kuumeisesti ratkaisuja vaikeaan tilanteeseen. Luotet-

tavan, objektiivisen ja tarkoin valitun sisällön tuottaminen ei tuota enää entiseen tapaa kil-

pailuetua media- ja kustannusalan perinteisille toimijoille. Myös joukkorahoitus, jossa si-

sällönkäyttäjät pääsevät rahallisella osallistumisella vaikuttamaan sisältöihin, on yleistynyt 

tuoden uuden, merkittävän haastajan kilpailukenttään. 

 

3.2.4 Skenaario C: Jaettu sisällöntuotanto ja globaali kilpailu leimaavat toimialaa  

B2B-liiketoimintassa on vaikeiden vuosien jälkeen nähty useita hyviä vuosia ja yritysten 

välinen liiketoiminta on aktiivista myös media- ja kustannusalalla. Digitaalinen kehitys 

toimialalla on viime vuosina edennyt selkein harppauksin, ja perinteiset media- ja kustan-

nusalan yritykset ovat ehkä jopa yllättäen ottaneet tässä kehityksessä edelläkävijän roolin. 

Kilpailukenttä on kuitenkin laajentunut globaalimpaan suuntaan, sillä myös suomalaiset 

ammattilaiset käyttävät englanninkielistä sisältöä kasvavassa määrin. Tämä on siirtänyt 
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kilpailun painopistettä isojen ulkomaisten toimijoiden suuntaan. Suomalaiset media- ja 

kustannustalot ovat ottaneet ensiaskeleita englanninkielisen sisällön tuottamiseen kilpail-

lakseen jatkossa lukijakunnasta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Media-alalla digitaalis-

ten kanavien kasvu on korvannut perinteisissä kanavissa menetettyjä mainostuloja. Eri 

kanavien hyödyntämisessä globaalit toimijat ovat kuitenkin suomalaisia kilpailijoitaan 

edellä, mikä tuottaa osaltaan haasteita kotimaisille toimijoille. Yleisesti media- ja kustan-

nusalalla painopiste on siirtynyt jäsenyysperusteiseen asiakkuuteen, jossa ansaintamalli 

perustuu siihen, että jäsenille tarjotaan heille lisäarvoa tuottavaa sisältöä ja palveluita kai-

kille tarjolla olevan ilmaisen perussisällön lisäksi. Tämä on johtanut siihen, että toimittaji-

en ja kustannustoimittajien rooli on muuttunut vuorovaikutteiseen suuntaan ja he käyvät 

aktiivista keskustelua jäsenten kanssa. Jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa aihevalintoihin 

ja sisältöä tuotetaan kasvavassa määrin yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Sisältöjä tuotetaan 

enemmän digitaalisiin kanaviin siitä huolimatta, että myös painetun sisällön myyminen on 

yhä kannattavaa. Mielenkiintoisen lisän globaaliin kilpailukenttään ja jaettuun sisällöntuo-

tantoon tuo Suomessakin yleistynyt joukkorahoitus uudenlaisena sisällöntuottamisen muo-

tona, jonka avulla käyttäjät voivat rahallisen panostuksen kautta antaa tukensa omille kiin-

nostuksen kohteilleen. 

 

3.2.5 Työelämän tulevaisuuskuva 

Työelämää vuonna 2020 leimaavat verkottuneisuus, globaalius, valinnanvapaus ja digitaa-

linen osaaminen. Työntekijöiden valinnassa korostuvia osaamisia ovat digitaaliseen liike-

toimintaan liittyvä ymmärrys ja verkostoitumistaidot eli kyky toimia erilaisilla rajapinnoil-

la sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa, myös kansainvälisesti. Myös työntekijät käyt-

tävät valinnanvapauttaan. He kilpailuttavat työnantajiaan ja edellyttävät työltään suurta 

joustavuutta. Osaamisensa varmistamiseksi organisaatiot ovat viime vuosina ryhtyneet 

entistä suurempiin yksilöllisiin joustoihin työaikojen, vapaiden ja työskentelypaikan suh-

teen. Vastineeksi työntekijöiltä odotetaan vahvaa sisäistä yrittäjyyttä, itsensä jatkuvaa ke-

hittämistä ja konkreettisia tuloksia työstään. Paineen- ja epävarmuudensietokyky ovat vah-

vuuksia, joilla projektimaiseksi muuttuneessa työelämässä pärjää. Vakituisten työsuhteiden 

määrä on ollut laskussa ja trendin odotetaan jatkuvan. Johtamiselle ja esimiestyölle asetetut 

odotukset ovat korkealla ja työskentelyilmapiirin odotetaan ennen kaikkea olevan joustava 

ja virheet salliva. 
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3.3 Aineistonkeruun menetelmät ja tutkimuksen kulku 

 

Tiedonkeruumenetelmien valinnan tulee olla perusteltua ja valintakriteereinä tulee miettiä 

muun muassa menetelmien tehokkuutta, taloudellisuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta (Hirs-

järvi & Hurme, 1995, 13). Tässä tutkimuksessa laadullinen lähestymistapa ja haastattelut 

tiedonkeruumenetelmänä olivat luonteva valinta. Valitsin haastattelun menetelmäksi, sillä 

tiesin jo ennalta, että aiheeseen liittyvät vastaukset ovat monitahoisia. Lisäksi halusin ko-

rostaa tutkittavan roolia merkitystä luovana ja aktiivisena osapuolena. (Hirsjärvi et al. 

2002, 192.) Haastattelujen etuna mielestäni oli se, että haastattelutilanteissa minun oli 

mahdollista esittää haastateltaville täsmennyksiä tai pyytää heitä tarkentamaan vastauksi-

aan (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 15), lisäksi aineistoa olisi ollut tarvittaessa mahdollista täy-

dentää myös jälkikäteen (Hirsjärvi et al., 2002, 193; Syrjäläinen, 1994, 88). 

 

Haastattelutilanteeseen sisältyy kielellistä ja ei-kielellistä vuorovaikutusta, minkä kautta 

osapuolten ajatukset, asenteet, mielipiteet, tiedot ja tunteet tulevat näkyviksi. Molemmat 

osapuolet, niin haastattelija kuin haastateltava, vaikuttavat toisiinsa haastattelutilanteessa, 

mutta haastattelu tapahtuu kuitenkin aina ensisijaisesti haastattelijan ehdoilla, tai vähintään 

hänen johdollaan. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 25.) Tässä tutkimuksessa käytetty teemahaas-

tattelu on keskustelunomainen tiedonkeruumenetelmä, joka voi paljastaa syvällisemmin 

asioita, joita olisi muutoin vaikeampi saada selville. Hyvin toteutettuna teemahaastattelussa 

voidaan huomioida ihminen sekä ajattelevana että toimivana olentona. (Hirsjärvi & Hurme, 

1995, 8.) Menetelmänä se sallii haastateltavalle mahdollisimman luontevan ja vapaan rea-

goinnin (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 8) ja se toimii hyvin tilanteissa, joissa halutaan selvittää 

heikosti tiedostettuja asioita (Metsämuuronen, 2008, 41; Hirsjärvi & Hurme, 1995, 35), 

kuten tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Sen avulla on mahdollista ymmärtää, millaisia 

merkityssisältöjä haastateltavat antavat eri asioille ja miten he hahmottavat esimiestyön eri 

ulottuvuuksia (Alasuutari, 1999, 83). Näistä syistä haastattelumetodiksi valikoitui juuri 

teemahaastattelu.  

 

Teemahaastattelussa saadaan myös paljon tutkimusongelman kannalta epärelevanttia mate-

riaalia (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 15–16). Tästä syystä aineiston tarkka rajaaminen on tär-

keää (Eskola & Suoranta, 2003, 64). Laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole yleispä-

teviä sääntöjä aineiston koolle, sillä aineiston määrä on aina tutkimuskohtainen. Laadulli-
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sen tutkimuksen yhteydessä puhutaan saturaatiopisteestä silloin, kun uusi aineisto ei enää 

tuota uutta tietoa tutkimuksen kohteesta. Tällöin aineistoa on tutkimusongelman näkökul-

masta riittävästi. (Eskola & Suoranta, 2003, 62–63.) Toisaalta haastateltavien määrän voi-

daan katsoa olevan riittävä, kun tutkijan ymmärrys tutkimuskohteesta on riittävän syvälli-

nen (Syrjäläinen, 1994, 86–87). Teemahaastatteluissa informanttien määrä on usein melko 

pieni, mutta saatu tieto on syvällistä (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 38). Tässä tutkimuksessa 

haastateltiin seitsemän informanttia, joista viisi edusti kohdeorganisaation esimiehiä. Hei-

dän lisäksi haastateltiin organisaation toimitusjohtajaa ja HR-päällikköä. Syvällisen ym-

märryksen näkökulmasta esimieshaastatteluissa olisi voitu haastatella myös muutamaa 

esimiestä, jotka eivät osallistu yksikkönsä strategiseen johtoryhmätyöskentelyyn. Nyt näitä 

informantteja oli mukana ainoastaan yksi. Lisähaastatteluja ei kuitenkaan toteutettu, sillä 

kohdeorganisaation organisaatiorakenne on matala, ja tällaisia henkilöitä on vähemmän 

kuin strategisessa päätöksenteossa mukana olevia esimiehiä. Myös näiden henkilöiden voi-

daan katsoa tekevän pääasiallisesti lähiesimiehen tehtäviä, ja siksi sopivan erinomaisesti 

tutkimuksen informanteiksi. 

 

Valitsin tämän tutkimuksen informantit sillä perusteella, että heillä on riittävästi ymmär-

rystä ja tietoa tutkimusongelmasta sekä työtehtävästään johtuen myös vahva kiinnostus 

tutkimuksen aihetta kohtaan (Eskola & Suoranta, 2002, 66). Valitsemalla haastateltavia eri 

organisaatiotasoilta sain hankittua laaja-alaisen aineiston esimiestyön tulevaisuuden haas-

teista kohdeorganisaatiossa. Jokainen haastateltava edustaa tiettyä, tutkimuksen kannalta 

olennaista näkökulmaa. Viidestä esimiehestä kaksi työskentelee lehtiliiketoiminnan puolel-

la, toinen toimituksellisissa ja toinen kaupallisissa tehtävissä. Kolme esimiehistä työskente-

lee kustannusliiketoiminnan puolella, joista kaksi sisällöntuotannon puolella ja yksi myyn-

ti- ja markkinointitehtävissä. Sisällöntuotannossa työskentelevistä esimiehistä toinen on 

mukana kustannusliiketoiminnan johtoryhmässä, mutta hänellä on myös tiimissään suuri 

määrä suoria alaisia. Amit et al. (2009, 313) ovat esitelleet tutkimusprosessin, jossa koros-

tettiin kokemusten tunnistamisen ja reflektoinnin hyötyjä esimiesten kehittymisessä. Myös 

tässä tutkimuksessa esimiesten oma reflektio kokemuksistaan nähdään tärkeänä elementti-

nä ja haastattelutilanteella voidaan olettaa olleen positiivinen vaikutus haastateltavien esi-

miesten osaamisen kehittymiseen. Toimitusjohtaja ja HR-päällikkö edustivat riittävällä 

tasolla johdon ja henkilöstön kehittämisen näkökulmaa. 
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Lähetin haastattelujen teema-alueet ja niihin liittyviä mahdollisia kysymyksiä kaikille in-

formanteille ennakkoon tutustuttavaksi. Kerroin heille, että kysymysten muoto, painotukset 

ja järjestys saattavat kuitenkin muuttua haastattelutilanteessa. Haastattelurunkoon olin va-

linnut mukaan seuraavat teemat: todennäköiset ja yllättävät muutokset media- ja kustan-

nusalalla, kohdeorganisaation strateginen osaaminen, esimiesosaaminen tällä hetkellä, esi-

miesosaaminen tulevaisuudessa ja varautuminen muutoksiin. Lisäksi lähetin haastateltavil-

le ennakkoon tutustuttavaksi materiaalin, jossa esittelin haastattelujen pohjana toimivat 

skenaariot sekä määrittelin tutkimuksen tärkeimmät käsitteet (Liite 3). Teemahaastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina kohdeorganisaation toimitiloissa haastateltavien työpäivän 

aikana. Tutkimustilanteissa kävin jokaisen haastateltavan kanssa läpi ennakkomateriaalin 

ja varmistin, että he olivat ymmärtäneet skenaariot ja määritelmät. Haastatteluun valmis-

tautumiseen ja itse haastatteluihin käytettiin aikaa 1-1,5 h. Kaikki haastateltavat olivat 

valmistautuneet haastatteluunsa erinomaisesti ja haastattelutilanteissa käytiin avointa kes-

kustelua, jossa pääasiallisena tutkijan roolinani oli tarkentavien kysymysten esittäminen. 

Haastattelut tallennettiin digitaalisella nauhurilla aineiston litterointia varten. Haastattelut 

toteutettiin ja haastattelunauhat litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi helmikuussa 2015. 

 

3.4 Aineiston analyysi ja tulkinta 

 

Laadullinen aineisto on monitasoista ja kompleksista, mutta samalla ilmaisultaan rikasta 

(Alasuutari, 1999, 84). Siinä keskitytään usein pieneen määrään tapauksia, joita käsitellään 

mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta, 2003, 18). Aineiston laadun varmis-

tamiseksi olennaista on tutkimuksen vahvat teoreettiset perusteet, jotka ohjaavat myös ai-

neiston hankintaa (Eskola & Suoranta, 2003, 18). Teemahaastatteluissa aineistoa kertyy 

usein paljon (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 108), mikä oli tilanne myös tässä tutkimuksessa. 

Koska sisällönanalyysi toimii hyvin analysoinnin menetelmänä, silloin kun aineistoa on 

runsaasti (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 114), valitsin sen analyysimenetelmäksi tähän tutki-

mukseen. Aineiston määrästä johtuen haastattelututkimuksen analysointi ja tulkinta näh-

dään usein haastavana ja työläänä prosessina, sillä se edellyttää tutkijalta aikaa vievää pa-

neutumista aineistoon. Analysointi suositellaankin aloitettavan mahdollisimman pian ai-

neistonkeruun jälkeen, jolloin aineisto on tuoretta ja tietojen täydennys tutkijalle tarvittaes-

sa helpompaa. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 38, 108.) Tässä tutkimuksessa analysointivaihe 

toteutettiin heti aineistonkeruun päätyttyä. 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuvat osin samanai-

kaisesti, sillä tutkijan osalta aineiston käsitteleminen ja ymmärtäminen alkaa jo aineistoa 

kerättäessä. Jo tutkijan valinnat laadullisen tutkimusongelmaan ja käsitteisiin liittyen ovat 

olennainen osa analysointiprosessia. (Grönfors, 1982, 145.) Todellinen analysointiprosessi 

käynnistyi oman tulkintani mukaan kolmen päivän aikana toteutettujen haastatteluiden 

yhteydessä. Grönforsin (1982, 145) mukaan tutkimusaineisto tulee järjestää sellaiseen 

muotoon, että siitä on mahdollista tehdä johtopäätöksiä, jotka voidaan vaiheittain siirtää 

käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. Sisällönanalyysilla voidaan tuottaa kuvailevaa tie-

toa, mutta tutkimukseen ja tehtäviin johtopäätöksiin liittyvää pohdinta tapahtuu ennen 

kaikkea tutkijan järjellisen ajattelun kautta (Grönfors, 1982, 161). Onnistuneella tulkinnalla 

tutkija pystyy tuomaan esiin piilevät asiat ja tekemään ilmeisestä ilmeisemmän tai kyseen-

alaistamaan sen kokonaan. Tässä tutkimuksessa analyysivaiheessa tarkastelen asioita mik-

rotasolla ja käytän apuna viitekehystä soveltuvin osin aineiston tulkinnassa. Johtopäätök-

sissä siirryn makrotasolle ja tuon tutkimuksen teoriaosuuden ja omien tulkintojeni avulla 

haastatteluissa esiin nousseet mikrotason ilmiöt yleisemmälle ja osin myös teoreettiselle 

tasolle. (Syrjäläinen, 1994, 96.) Tämän lisäksi esitän toimenpidesuosituksia kohdeorgani-

saatiolle. 

 

Tämän tutkimuksen primääriaineistoa käsiteltäessä käytin analyysimetodina sisällönana-

lyysia ja järjestin aineistoa useilla käsittelykierroksilla etsimällä siitä olennaista tietoa haas-

tattelujen sisältöä teemoittelemalla. Järjestämisen apuna käytin eri vaiheissa aineiston poh-

jalta muodostamiani käsitekarttoja ja vastausten ryhmittelyä. Jo haastattelujen aikana tein 

alustavia muistiinpanoja tutkimuksen kannalta merkittävimmistä teemoista tulevia ana-

lyysikierroksia varten. Ensimmäisellä analyysikierroksella tein haastattelurungon ja haas-

tattelumuistiinpanojeni pohjalta karkean luokituksen käsiteltävistä teemoista. Tarkensin 

näitä luokkia seuraavilla kierroksilla. Lopullisten luokkien perusteella täsmensin tutkimus-

tehtävää ja lisäsin mukaan yhden alatutkimuskysymyksen. Järjestettyä aineistoa ja luokkia 

vertailemalla etsin kategorioiden väliltä asiayhteyksiä ja ristiriitaisuuksia. Syvennyin ai-

neistoon monipuolisesti ja pyrin kattavalla aineistoon tutustumisella välttämään sen vali-

koivaa tulkitsemista (Eskola & Suoranta, 2003, 139). Reflektoimalla aineistoa teoreettiseen 

viitekehykseen pyrin ymmärtämään aineistoa ja luomaan siitä mielekkäitä teoreettisia tul-

kintoja (Eskola & Suoranta, 2003, 148). Näin sain kiteytettyä hajanaisesta haastatteluai-
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neistosta tutkimuskysymysten näkökulmasta oleellisen tiedon myös tulkintaa ja johtopää-

töksiä varten. 

 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus, uskottavuus ja rajoitteet 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa tulee tarkastella koko tutkimusprosessia (Hirs-

järvi & Hurme, 1995, 128). Tutkimuksen uskottavuutta voidaan tarkastella tutkijan ase-

man, käsitteiden määrittelyn, informanttien valinnan, olosuhteiden, aineiston keruun ja 

analyysin näkökulmasta (Syrjäläinen, 1994, 100). Koska laadullisen tutkimuksen uskotta-

vuutta voidaan parantaa selostamalla tarkasti tutkimusprosessin toteutus (Hirsjärvi et al., 

2002, 214; Syrjäläinen, 1994, 102), olen kuvannut tutkimuksen kulun yksityiskohtaisesti 

tutkimusstrategian valinnasta tulosten analysointiin ja niihin liittyvään pohdintaan. Edelli-

sissä alaluvuissa olen esittänyt selkeät perusteet metodologisille valinnoille sekä kertonut 

tarkasti ja totuudenmukaisesti aineistonkeruuseen liittyneet olosuhteet.  

 

Laadullisen tutkimuksen objektiivisuutta tarkasteltaessa on syytä erotella toisistaan havain-

tojen luotettavuus ja tutkijan puolueettomuus, sillä laadullisessa tutkimuksessa tiedot suo-

dattuvat väistämättä tutkijan oman kehyksen läpi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 133). On kui-

tenkin ymmärrettävä, että vaikka tutkijalla ei olisikaan ennakko-olettamuksia tutkimuksen 

tuloksista, niin havainnointiin vaikuttavat aina myös aiemmat kokemuksemme. Nämä ko-

kemukset eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa tutkijan tekemiin valintoihin tutkimusprosessin 

aikana. (Eskola & Suoranta, 2003, 19.) Tutkijan objektiivisuuden voidaankin laadullisessa 

tutkimuksessa nähdä rakentuvan nimenomaan siitä, että tutkija tunnistaa oman subjektiivi-

suutensa (Eskola & Suoranta, 2003, 17), jolloin tutkijan kokemuksiin perustuva käsitys 

tulosten ja todellisuuden vastaavuudesta voidaan nähdä yhtenä luotettavuuden indikaattori-

na (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 130). Tutkijan asema liittyy ennen kaikkea siihen, millaisen 

roolin tutkija ottaa suhteessa tutkimukseen (Syrjäläinen, 1994, 100). Tässä tutkimuksessa 

ymmärsin oman subjektiivisuuteni tutkijan roolissa mielestäni hyvin, mikä voidaan nähdä 

erityisen tärkeänä, sillä työskentelen kohdeorganisaatiossa ja osa informanteista on läheisiä 

työtovereitani. Huolehdin kuitenkin riittävästä etäisyydestä tutkimusprosessin aikana ja 

korostin neutraalia näkökulmaa myös haastatteluissa. Tämä ilmeni haastattelujen aikana 

konkreettisesti esimerkiksi skenaarioiden analysoimisessa, johon en osallistunut omilla 

mielipiteilläni informanttien kyselyistä huolimatta. 



 

 78 

 

3.5.1 Haastattelujen luotettavuus ja uskottavuus 

Tutkijan on kyettävä tutkimusongelman asettamisen ja haastattelurungon suunnittelun yh-

teydessä tavoittamaan tutkittavan ilmiön olennaiset piirteet ja teoriasta johdetut käsitteet, 

jotta tutkimuksen voidaan katsoa olevan käsitteellisesti validi. Käsitevalidiutta voidaan 

parantaa ennen kaikkea tutustumalla huolellisesti aikaisempiin tutkimuksiin ja aihepiirin 

liittyvään käsitteistöön. Mikäli tutkija on teoreettisesti onnistunut käsitteellistämisessä, 

mutta ei ole onnistunut laatimaan teemahaastattelujen alustavia kysymyksiä sen mukaisesti 

voidaan puhua heikosta sisältövalidiudesta. Tällöin haastatteluilla ei saavuteta haluttuja 

merkityksiä. Sisältövalidiutta voidaan parantaa varautumalla tarpeeksi useaan kysymyk-

seen ja riittäviin lisäkysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 129.) Tässä tutkimuksessa 

käsitevalidiutta voidaan pitää hyvänä, sillä teoria on selvästi ja perustellusti yhteydessä 

tutkimuskysymyksiin ja myös haastattelurunkoon. Sisältövalidius kuitenkin kärsii siitä, että 

tutkimuksen aihe ja kysymystenasettelu olivat selvästi tutkimushenkilöille ajoittain haas-

teellisia hahmottaa. Tämä ilmeni haastattelutilanteissa erityisesti nykyhetken ja tulevaisuu-

den sekä organisaation yleisen osaamisen ja esimiesosaamisen sotkeutumisena vastauksis-

sa. Usein myös pidemmän vastauksen aikana haastateltavien ajatukset selvästi kulkeutuivat 

helposti takaisin nykyhetkeen. Tutkijana tilanteen huomatessani korostin aina kysymystä 

esittäessäni mitä tarkoitin ja lisäksi usein vastauksen jälkeen vielä tarkensin kysymyksellä, 

kumpaa näkökulmaa informantti oli vastatessaan miettinyt. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta vähentää myös haastattelijan ja haastateltavan keskenään eri-

laiset käsitykset tutkimuksen keskeisistä käsitteistä (Syrjäläinen, 1994, 88). Varmistin kä-

sitteiden ymmärrettävyyden toimittamalla haastateltaville etukäteen tärkeimmät käsitteet ja 

niiden määritelmät tutustuttavaksi. Nämä määritelmät johdin kattavasta teoreettisesta kir-

jallisuudesta ja niiden voidaan katsoa olevan käsitteellisesti valideja. Jokaisen haastattelun 

alussa varmistin haastateltavalta, että tälle ei ollut jäänyt epäselvyyksiä ennakkomateriaa-

lissa esitettyihin käsitteisiin liittyen. Tämän perusteella uskottavuuden voidaan käsitteiden 

näkökulmasta katsoa olleen hyvällä tasolla. Myös haastattelijoiden määrällä on vaikutusta 

tutkimuksen luotettavuuteen. Tässä tutkimuksessa suoritin itse kaikki haastattelut, ja myös 

analysoin ja tulkitsin aineiston. Tämän voidaan katsoa lisäävän tutkimuksen luotettavuutta 

ja myös syventävän analyysiosiota. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 129.) Myös haastateltavien 

valinta vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tässä tutkimuksessa valitsin haastateltavat 
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sillä perusteella, mikä ryhmä parhaiten vastaa tutkimuksen ongelmanasettelua (Hirsjärvi & 

Hurme, 1995, 130). Tutkimusongelman näkökulmasta minun tuli päättää, haluanko katta-

vammin tietoa koko media- ja kustannusalan esimiesten osaamistarpeista vai esimerkiksi 

yhdestä yksiköstä kohdeorganisaatiossa. Valitsin ensimmäisen laajemman vaihtoehdon, 

jolloin teemahaastatteluin hankittu aineisto oli hajanaisempaa, mutta pääsin pureutumaan 

toimialan muutoksiin kattavammalla tasolla, kun haastateltavat edustivat sekä media- että 

kustannusliiketoimintaa. 

 

Hirsjärven et al. (2002, 193–194) mukaan haastateltavilla saattaa olla taipumus vastata 

haastattelijan esittämiin kysymyksiin sosiaalisesti suotavalla tavalla. Tässä tutkimuksessa 

tämä saattoi joidenkin haastateltavien esimiesten kohdalla ilmetä siten, että he mahdollises-

ti pyrkivät vastaamaan tavalla, jota esimiestyössä yleisesti tänä päivänä pidetään suotuisa-

na. Anonyymeissa kyselytutkimuksissa suotuisaan esiintymiseen liittyvä ongelma olisi 

saattanut joilta osin ratketa, ei kuitenkaan kokonaan. Valitsin riskistä huolimatta teema-

haastattelun aineistonkeruumenetelmäksi, sillä halusin lisätä haastattelujen laadullista sy-

vyyttä ja näin edistää aineiston tulkinnan onnistumisen mahdollisuuksia. Erittäin tärkeäksi 

koin sen, että minulla oli mahdollisuus pyytää haastateltavilta tarkennuksia vastauksiin 

haastattelutilanteessa. Näinkin abstraktia teemaa käsitellessä riskinä on, että esimerkiksi 

kyselytutkimuksessa vastaaja ei vastaa oikeaan asiaan. Teemahaastattelussa tämä oli mah-

dollista varmistaa toistamalla tutkittava teema vielä vastauksen jälkeen. Koin haastateltavi-

en asenteen avoimeksi ja rehelliseksi. Tästä syystä en tutkijana usko suotuisan vastaamisen 

olleen tarkoituksellista, ennemminkin uskon, että nykypäivänä korostuvien esimiesoppien 

ajatusmaailma välittyy väistämättä myös haastateltavien vastauksissa. Tutkittavaa ilmiötä 

oli kuitenkin näkemykseni mukaan perusteltua lähestyä ensisijaisesti esimiesten omasta 

näkökulmasta ja kyseisen lähestymistavan voidaan katsoa olevan luotettavaa tutkimuksen 

kokonaistavoitteen valossa. Toimitusjohtajan ja HR-päällikön haastattelut puolestaan var-

mistavat aiheen kytkeytymisen organisaatiotasoon ja strategiaan. 

 

3.5.2 Aineiston ja analyysin luotettavuus ja uskottavuus 

Monitieteinen ja monimetodinen lähestymistapa ihmiskäyttäytymiseen liittyvässä tutki-

muksessa lisää tutkijan ymmärrystä tutkimusongelmasta ja siksi sitä voidaan lähtökohtai-

sesti pitää parempana kuin yhden menetelmän tutkimusta (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 8). 

Monipuolinen aineistonkeruu eli aineistotriangulaatio lisää analyysivaiheen luotettavuutta 
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mahdollistamalla esimerkiksi aineiston ristiinvalidioinnin (Syrjäläinen, 1994, 88; Hirsjärvi 

et al., 2002, 215). Tässä tutkimuksessa aineistotriangulaatio olisi saattanut lisätä tutkimuk-

sen uskottavuutta, kun huomioidaan haastateltavien vastauksissa mahdollisesti esiintyvä 

yleisten asioiden toistaminen. Toisaalta aineistotriangulaatiota voidaan katsoa esiintyvän 

media- ja kustannusalan skenaarioiden toteuttamisessa aiemman tutkimuksen pohjalta. 

Tämä ei kuitenkaan ratkaise edellisessä kappaleessa mainittuja haasteita esimiestyön tee-

moihin liittyen. Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2002, 144) näkevät ihmistieteellisen tutki-

muskentän niin laajaksi, ettei sen yhteydessä voida itsestään selvästi puhua metodologisen 

triangulaation puolesta. Triangulaation on myös esitetty olevan ongelmallista silloin, kun 

halutaan säilyttää tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat yksiselitteisinä (Eskola & 

Suoranta, 2003, 71).  

 

Aineiston kattavuudella tarkoitetaan aineiston koon, analyysin ja tulkinnan onnistumisen 

sekä tutkimuksen kirjoittamisen muodostamaa kokonaisuutta (Eskola & Suoranta, 2003, 

60). Aineiston koon voidaan todeta olleen riittävä tutkimusaineiston analysointiin, sillä se 

riitti erottamaan tutkimuskysymyksiin liittyvän sellaisen teoreettisen peruskuvion, joita 

haastattelujen perusteella oli mahdollista saavuttaa (Eskola & Suoranta, 2003, 63). Tällai-

sen ymmärryksen saavuttaminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan aihepiiriin liittyvällä 

vahvalla teoreettisella ymmärryksellä eli toisin sanoen tutkijan tulee tuntea aineistonsa 

hyvin, jotta tulkinta ei nojaa aineistosta ilmeneviin satunnaisuuksiin (Eskola & Suoranta, 

2003, 63–64). Aloitin tutkimusprosessin deduktiivisesti eli teorialähtöisesti, jotta teoreetti-

nen ymmärrys ylipäänsä oli mahdollista. Tämän jälkeen induktiivinen ja deduktiivinen ote 

vaihtelivat tutkimusprosessin myöhemmissä vaiheissa, jolloin teoreettinen ymmärrykseni 

aiheesta oli jo vahvemmalla pohjalla. Lopulliset esimiestyön teoriaan liittyvät valinnat 

teinkin ensisijaisesti aineiston pohjalta. 

 

Kuten analyysivaihetta kuvatessa totesin, niin sisällönanalyysi liittyy vahvasti tutkijan ajat-

teluun ja pohdintaan. Tuomi & Sarajärvi (2002, 105) huomauttavat, että usein sisällönana-

lyysillä toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu juuri tästä ilmiöstä johtuvasta keskeneräisyy-

destä. Vaikka tutkija olisi kuvannut analyysin hyvin tarkasti, niin hän ei ole välttämättä 

kyennyt esittämään mielekkäitä johtopäätöksiä aineistosta, jolloin on riskinä, että analyysi-

vaiheessa järjestetty aineisto esitetään tutkimuksen tuloksina. Tämän välttämiseksi tässä 

tutkimuksessa olen pyrkinyt johtopäätösten pohjalta antamaan kohdeorganisaatiolle myös 
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toimintasuosituksia jatkoa varten. Tämä auttoi osaltaan varmistamaan, että olin aidosti ky-

ennyt tulkitsemaan tutkimuksen tuloksia. Analyysin onnistuminen ja tulosten luotettavuus 

riippuukin ennen kaikkea tutkijan perehtyneisyydestä omaan aineistoonsa ja kirjallisuuteen 

(Syrjäläinen 1994, 89–90). Tässä tutkimuksessa olen paneutunut molempiin osa-alueisiin 

huolella. Aineistosta esittämieni tulkintojen luotettavuutta vahvistamaan olen käyttänyt 

analyysissa haastateltavien suoria lainauksia. (Hirsjärvi et al., 2002, 215). Lisäksi analyy-

sin luotettavuutta lisää aineiston systemaattinen käsittely ja prosessin eri vaiheiden tarkka 

raportointi. 

 

3.5.3 Skenaarioiden luotettavuus tutkimusmetodina 

Toimivien skenaarioiden tulee olla johdonmukaisia, olennaisiin asioihin keskittyviä ja stra-

tegisiin peruskysymyksiin liittyviä (Aaltonen & Wilenius, 2002, 71), ja tärkeää on pystyä 

tunnistamaan sellaiset tekijät, joilla todennäköisimmin on vaikutusta tulevaan (Aaltonen & 

Wilenius, 2002, 68).  Näiden ehtojen voidaan katsoa täyttyneen tämän tutkimuksen skenaa-

rioiden kohdalla. Skenaariotyöskentely on tyypillisesti ryhmätyöskentelyä, jossa pyritään 

mahdollisimman kattavalla asiantuntijajoukolla ennakoimaan tulevia kehityssuuntia ja eri-

laisten näkemysten hyödyntäminen nähdään tärkeänä osana skenaarioprosessia (Olgivy & 

Schwartz, 1998, 2). Tässä tutkimuksessa haastattelujen pohjalla toimivat skenaariot raken-

nettiin yhden tutkijan eli minun itseni toimesta. Tämä tuo rajoitteita skenaarioiden moni-

naisuudelle ja kattavuudelle. Käytin kuitenkin laajasti media- ja kustannusalan muutoksiin 

liittyvää aiempaa tutkimusta skenaarioiden pohjana, joten olen todennäköisesti tunnistanut 

tärkeimmät muutosvoimat ja epävarmuustekijät. Myös haastateltavien mielestä tärkeimmät 

muuttujat oli tunnistettu. Koska haastatteluissa nousi kuitenkin esiin toistuvasti joitakin 

muuttujia, joita haastateltavat yhdistelivät keskenään samalla tavalla, kuitenkin osittain 

tekemistäni skenaarioista poiketen, niin näin tarpeelliseksi tuottaa analyysivaiheessa vielä 

neljännen skenaarion. Tämän skenaarion voidaan nähdä lisäävän skenaarioiden realistisuu-

den ulottuvuutta. Tässä tutkimuksessa skenaarioiden tehtävänä oli tukea haastateltavia hei-

dän ajatustyössään ja tätä varten tuotettuja skenaarioita ei ole tarkoitus käyttää muussa yh-

teydessä organisaatiossa. Skenaarioista tehtiin mahdollisimman selkeät ja lyhyet, jotta nii-

den sisäistäminen oli haastateltaville ajallisesti mahdollista ennen haastattelujen toteutta-

mista. 
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3.5.4 Tutkimuksen yleistettävyys ja rajoitteet 

Se, että aineistoon vaikuttaa aina haastattelutilanne ja -konteksti ja haastateltavat saattavat 

puhua kokemuksistaan eri tavalla haastattelussa kuin jossakin toisessa tilanteessa, tulee 

tuloksia tulkittaessa ottaa huomioon ja tuloksien yleistämisen mahdollisuutta ei tästä johtu-

en ole syytä liioitella (Hirsjärvi et al., 2002, 194). Syrjäläinen (1994, 103) nostaa esille 

luonnollisen yleistettävyyden, jolloin jokaiselle lukijalle annetaan mahdollisuus yleistää 

tutkimustuloksia omaan tilanteeseensa. Tällöin lukija voi itse arvioida tulosten soveltu-

vuutta ja käyttökelpoisuutta itselleen. Tässä tutkimuksessa yleistettävyyteen on syytä suh-

tautua varauksella, jo tutkimuksen symbolis-tulkinnallisesta lähtökohdasta johtuen. Tämä 

ei kuitenkaan vähennä tutkimuksen arvoa, sillä haastateltavien hiljaisen tiedon saattaminen 

yhteiseen, konkreettisempaan muotoon on jo itsessään lisäarvoa tuottava tekijä. Tämän 

lisäksi tutkimustulokset voidaan nähdä hyödyllisenä kohdeorganisaation käytännön kehit-

tämistyössä. Yhteenvetona tämän tutkimuksen luotettavuudesta ja uskottavuudesta voidaan 

tutkijan näkökulmasta todeta, että todellisuuden ja tulosten vastaavuutta pidän kokonaisuu-

dessaan hyvänä, muutamaa yllä mainittua rajoitetta lukuun ottamatta. 

 

Tutkimuksen rajaukset aiheuttivat joitakin huomioitavia rajoitteita tutkimukselle. On esi-

merkiksi syytä huomioida, että tutkimuksessa tutkittiin yhtä organisaatiota, jolloin yleistet-

tävyys media- ja kustannusalalle sekä muille toimialoille on rajallinen. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että tietyt muuttujat ovat yleisestikin samankaltaisia media- ja kustannusalalla, eri-

tyisesti B2B-liiketoiminnan puolella toimivilla organisaatioilla. Tutkimuskontekstin sito-

minen organisaation strategiaan ja toimialan muutostekijöihin aiheuttaa rajoitteita tutki-

mustulosten hyödyntämiselle muilla toimialoilla ja yleisessä esimiesosaamisen kehittämi-

sessä. Toisaalta tutkimus tarjoaa pohjan muiden toimialojen esimiesosaamisen tutkimiselle 

vastaavalla lähestymistavalla. Tämä mahdollistaisi myös tutkimustulosten vertailun, jolloin 

saataisiin mielenkiintoista tietoa siitä, kuinka vahvoja toimiala- ja organisaatiokohtaisia 

painotuksia esimiesosaamiseen ja sen kehittymiseen ylipäänsä voidaan tunnistaa. Tutki-

musmetodillisia rajoitteita kävin jo läpi aiemmissa alaluvuissa. Metodologisen lisäulottu-

vuuden tutkimukseen olisi mahdollisesti tuonut se, jos yksilöhaastattelujen analyysin jäl-

keen keskustelua olisi jatkettu myös ryhmässä, jolloin olisi voitu hyödyntää ryhmäajattelua 

ja toisten ajatusten reflektointia. Tämän ajatuksen pohjalta voidaan johtaa myös mahdolli-

sia jatkotutkimusaiheita, joihin paneudun luvussa 5.6. 
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4 ESIMIESOSAAMINEN MEDIA- JA KUSTANNUSALAN ORGANISAATIOSSA 

– MIKÄ MUUTTUU VAI MUUTTUUKO MIKÄÄN? 

 

Teemahaastattelujen kattoteemat olivat todennäköiset ja yllättävät muutokset media- ja 

kustannusalalla, kohdeorganisaation strateginen osaaminen, esimiesosaaminen tällä hetkel-

lä, esimiesosaaminen tulevaisuudessa ja varautuminen muutoksiin. Aineiston pääluokittelu 

seuraa pitkälti haastatteluteemoja, jotka olin määritellyt käyttämällä tukenani kirjallisuus-

katsausta. Tein kuitenkin pieniä muutoksia pääluokkiin haastattelumuistiinpanojeni ja nii-

den pohjalta tekemäni käsitekartan avulla. Tämän karkean luokittelun pohjalta valitsin seu-

raavat analyysissa käsiteltävät pääteemat: 

 

- Skenaarioiden moniulotteiset yhdistelmät 

- Strateginen osaaminen kohdeorganisaatiossa 

- Esimiesosaaminen nyt ja tulevaisuudessa 

- Varautuminen muutoksiin osaamistarpeissa 

 

Skenaarioiden erottaminen omaksi pääteemakseen oli selkeä valinta aineiston perusteella. 

Se oli selvästi myös haastateltaville yksinkertaisin aihepiiri hahmottaa omaksi kokonaisuu-

dekseen. Myös varautuminen muutoksiin oli perusteltua erotella muusta aineistosta. Koh-

deorganisaation strategiseen osaamiseen liittyvässä aineistossa oli tunnistettavissa yhtäläi-

syyksiä esimiesosaamiseen nyt ja tulevaisuudessa, mutta se oli kuitenkin erotettavissa 

omaksi pääteemakseen. Analyysissa ei pääluokkien kohdalla teemahaastattelun tapaan 

erotella esimiesosaamista nyt ja tulevaisuudessa, sillä niissä oli aineiston pohjalta tunnistet-

tavissa merkittäviä yhtäläisyyksiä. Pääluokkien alateemoiksi hahmottuneet aihealueet esit-

telen tulevissa alaluvuissa.  

 

Haastateltavat työskentelevät kohdeorganisaatiossa esimiestehtävissä, toimitusjohtajana ja 

henkilöstöpäällikkönä. Viittaan heihin analyysissa käyttämällä joko toimenkuvaan viittaa-

vaa ilmaisua tai alla määriteltyä koodia. Esimiehiä en ole eritellyt yksilöllisesti liiketoimin-

toa lukuun ottamatta. Suuri osa haastatelluista esimiehistä, yhtä lukuun ottamatta osallistuu 

lähiesimiestehtävien lisäksi myös media- tai kustannusliiketoiminnan strategiseen johto-

ryhmätyöhön. 
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- H1: toimitusjohtaja 

- H2: henkilöstöpäällikkö 

- E1: esimies, lehtiliiketoiminta 

- E2: esimies, lehtiliiketoiminta 

- E3: esimies, kustannusliiketoiminta 

- E4: esimies, kustannusliiketoiminta 

- E5: esimies, kustannusliiketoiminta 

 

4.1 Skenaarioiden moniulotteiset yhdistelmät 

 

Käsittelin skenaarioissa media- ja kustannusalaa yhtenä sisällöntuottamisen toimialakoko-

naisuutena. Haastatteluaineistossa oli huomattavissa, että kohdeorganisaation medialiike-

toiminnassa ja kustannusliiketoiminnassa korostuu joitakin keskenään erilaisia näkökulmia 

skenaarioihin. Nämä erot eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä, että ne estäisivät aineiston 

analysoinnin yhtenä kokonaisuutena. 

 

Kolmeen erilaiseen skenaarioon liittyvässä haastatteluaineistossa korostuivat 

- haastateltavien keskenään erilaiset ajatukset, 

- tiettyjen epävarmuustekijöiden korostuminen ja  

- ajatus näiden kolmen skenaarion hybridimallista. 

 

Haastateltavien ajatuksissa oli yksilöllisten erojen lisäksi tunnistettavissa myös yhtäläi-

syyksiä, mutta huomionarvoista on se, että todennäköisintä skenaariota arvioitaessa vasta-

ukset jakautuivat. A:n valitsi kolme vastaajista, B:n kaksi ja C:n yksi. Yksi vastaajista ei 

pystynyt valitsemaan skenaarioiden välillä. Huolimatta valitsemistaan eri skenaarioista, 

haastateltavien analysoidessa omaa valintaansa, myös monia yhtäläisyyksiä oli havaittavis-

sa. Kuitenkin esimerkiksi digitalisoitumiskehityksen nopeus jakoi mielipiteitä paljonkin. 

Tarkastelen eri epävarmuustekijöiden korostumista aineistossa ja todennäköisimpien ske-

naarioiden valintaperusteita alaluvussa 4.1.1. Huomionarvoista on myös se, että kaikki 

vastaajat oma-aloitteisesti totesivat heti aluksi, että jonkinlainen yhdistelmä kolmesta ske-

naariosta olisi kuitenkin todennäköisin. Tästä syystä esittelen alaluvussa 4.1.2 aineistossa 

korostuvien epävarmuustekijöiden pohjalta tuottamani skenaario D:n, joka on eräänlainen 

synteesi informanttien pääasiallisista ajatuksista. 
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4.1.1 Korostuvat epävarmuustekijät 

Seitsemästä skenaarioihin valitsemastani epävarmuustekijästä erityisesti kahden käsittele-

minen korostui informanttien puheissa. Niiden pohjalta haastateltavat myös pääasiallisesti 

valitsivat suosikkiskenaarionsa. Nämä epävarmuustekijät ovat digitalisoitumisen etene-

minen ja sisällön tuottamisen muutokset. Tämän lisäksi globaali kilpailu ja muutokset 

kilpailukenttään sekä jaetun sisällön ja joukkorahoituksen mahdollinen yleistyminen esiin-

tyivät puheissa. B2B-liiketoiminnan tilaa Suomessa, uusien ansaintamallien toimivuutta 

sekä monikanavaisuutta ja pirstaloitumista suurin osa haastateltavista käsitteli ainoastaan 

epäsuorasti. Tästä syystä niitä ei käsitellä erillisinä epävarmuustekijöinä tässä luvussa. 

Tiettyjen epävarmuustekijöiden korostumiseen saattaa niiden merkittävyyden lisäksi vai-

kuttaa myös skenaarioiden otsikointi, jossa neljä ensimmäiseksi mainittua muuttujaa koros-

tuivat suuntaan tai toiseen. 

 

Skenaarioiden osalta on selvästi erotettavissa se, että skenaarioita A ja B haluttiin ensisijai-

sesti, tosin erilaisilla painotuksilla, yhdistää. Skenaariosta C monet haastateltavat tunnisti-

vat lisäksi todennäköisiä kehityskulkuja, esimerkiksi jaettuun sisällöntuotantoon ja globaa-

lisuuteen liittyen, mutta he eivät pitäneet niitä kokonaiskuvassa yhtä merkittävinä kuin 

skenaarion A ja B ajatuksia. Kaikkein eniten ajatuksia jakoi digitalisoitumisen eteneminen, 

jonka nopea kehitys korostui erityisesti skenaarion B:n valinneilla. B:n valinneet korostivat 

puheissaan kuitenkin skenaarion B:n vastaisesti, että myös laadukkaalla sisällöllä on mer-

kitystä jatkossa. Huomioitavaa on myös se, että skenaarion A valinnut toimitusjohtaja ko-

rosti uskovansa digitaalisen kehityksen olevan merkittävästi nopeampaa kuin skenaariossa 

A on ennakoitu. Skenaarion C:n valinneen esimiehen valinta puolestaan perustui ennen 

kaikkea jäsenperusteiseen ansaintalogiikkaan ja nopeasti kehittyneeseen digitalisaatioon. 

 

1. Digitalisoitumisen eteneminen 

Digitalisoitumisen etenemisen nopeudessa ja sen merkityksessä liiketoiminnalle vastaukset 

voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan. Kolme henkilöä näkee digitaalisuuden todella 

merkittäväksi voimaksi vuonna 2020 ja perinteisen median ja printin vain pienenä osana 

tarjoamaa. H1:”[tulevaisuuskuva vuonna 2020] nojaa hyvin pitkälle sellaiseen perusilmi-

öön, että kaikki tulee olemaan digitaalista, [...], siis kaikki muut ovat tällaisia step childe-

ja, pikkuserkkuja [...].” E4:”[...] perinteinen media, kirjat, en usko että se on enää 2020 
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merkittävä osa, [...], ehkä se printti on sellainen lisäpalvelu, [...] jos asiakas haluaa jostain 

printin niin sitten se hänelle tehdään ”print on demand” -periaatteella, [...] jos haluat 

tästä painetun version niin klikkaa tuosta ja printtaa se omalla printterilläsi [...].” 

 

Ne kaksi informanttia, joiden mielestä digitaalinen kehitys ottaa suuria harppauksia, näke-

vät kuitenkin myös perinteisen printin osana liikevaihtoa vuonna 2020, osin esimerkiksi 

ikärakenteesta johtuen. Ikärakenteella informantit näkevät kuitenkin olevan myös vaikutus-

ta, joka vahvistaa digitaalisen sisällön roolia. E2: ”Jos me ajatellaan ikärakennetta me-

diakäyttäytymisessä niin [...] esimerkiksi 50+ [...], ovat käyttäneet koko ikänsä lehtiä ja 

kirjoja, niin ne ovat edelleen tärkeitä heille, [...] merkitys on pienentynyt nuorissa sukupol-

vissa [...], digitaalinen maailma on heillä paljon tärkeämpi kanava, [jossain vaiheessa] 

vanhemmat ikäpolvet tippuvat pois ja uutta tulee tilalle”. Näiden esimiesten näkemysten 

mukaan teknologisen muutoksen nopeus on kiihtyvää: E3:”[...] viiden vuoden sisällä ehkä 

tapahtuu iso murros [...], jos miettii [...] 5 vuotta taaksepäin ja siitä tähän, niin kyllähän 

siinä on tapahtunut tosi paljon, tosi nopeasti, toiset 5 vuotta eteenpäin niin se tapahtuu 

vielä nopeammin.” 

 

Kaksi haastateltavista näkee digitaalisen kehityksen kyllä jatkuvan, mutta ei niin suurella 

muutosvauhdilla kuin muut informantit. H2:”[...] ikärakenne on sen kaltainen, että tämä 

porukka, joka viiden vuoden päästä meidän tuotteita käyttää, niin siellä on enenevissä 

määrin niitä, jotka arvostavat sitä originaalia printtituotetta.” H5:”[...] vaikka kuinka 

mietitään, että mennään digiin [...], siinä voi käydä niin [...], että sellaista tilannetta ei 

tule, että kirja syrjäytyisi mitenkään. 

 

2. Muutokset sisällön merkitykseen ja sen tuottamiseen 

Käyttäjäkokemuksen merkitys nousi kaikilla informanteilla esille, vaikkei tosin niin vah-

vasti kuin skenaario B:ssä oli ehdotettu eli kukaan informanteista ei kuitenkaan uskonut, 

että käyttäjäkokemus ohittaisi laadukkaan ja luotettavan sisällön, vaan näkivät B2B-

liiketoiminnassa laadukkaan sisällön merkityksen todennäköiseksi myös jatkossa. Painoar-

vo käyttäjäkokemuksen ja laadukkaan sisällön välillä oli kuitenkin haastateltavilla erilai-

nen, mikä sai osan valitsemaan skenaario B:n lähtökohdaksi. A:n valinneet puolestaan ko-

rostivat puheissaan laadukkaan sisällön roolia, mutta tunnistivat käyttäjäkokemuksen mer-

kityksen, H2:”[...] en ehkä ihan siihen jaksa uskoa että käyttäjäkokemus korvaisi tai ohit-
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taisi sen sisällön laadun merkityksen, kyllä laadukkaalle sisällölle edelleen on kysyntää ja 

se kärki edellä mennään tulevaisuudessakin, mutta se käyttäjäkokemuksen merkitys tulee 

kasvamaan tulevaisuudessa [...]”. H1:”[...] sisältö on hyvää, joka johtaa siihen, että sen 

päälle saadaan vielä rakennettua hyvä käyttäjäkokemus, sitten se kombo toimii. [...] ollaan 

vahvoilla kunhan me saadaan ne molemmat, mutta ilman sitä sisältöä [...] superkäyttäjä-

kokemus [...] ei toimi”. Kaksi skenaarion A valinnutta haastateltavaa kuitenkin totesivat 

laadukkaan sisällön korostumisen lisäksi skenaarion valintaan vaikuttaneen sen, että tämän 

hetken tilanteessa ollaan kyseistä skenaariota lähimpänä ja samalla jo kovasti menossa sen 

esittämään suuntaan. 

 

Myös skenaario B:n valinneet haastateltavat tunnistivat, että laadukkaan sisällön ja tekno-

logian mahdollistaman käyttäjäkokemuksen yhdistelmä on tärkeä. Heidän vastauksissaan 

korostuivat digitaalisuuden merkitys ja juuri A:n elementtien liian vahva yhteys tähän päi-

vään. E3:”A on mielestäni ehkä jopa liian konservatiivinen ja varovainen arvio, minä en 

usko että muutoksen tahti hidastuu tai pysyy samana, [...], A:ssa [...] perinteinen media ja 

kirjat ovat yhä merkittävä osa liikevaihtoa. Ovat ne varmaan 5 vuoden kuluttua [...] osa 

liikevaihtoa, eivät välttämättä [kuitenkaan] enää suurin osa [...], kuitenkin vielä kymmeniä 

prosentteja.” E1:”Viiden vuoden aikana varmasti tulee taas joku tekninen innovaatio, joka 

tulee muuttamaan tätä [sisältöjen kuluttamista]aika radikaalisti.” Myös alun perin A vaih-

toehdon valinnut kustannustoimittajien esimies pohti haastattelun aikana käyttäjäkokemuk-

sen merkityksen kuitenkin korostuvan laadukkaan sisällön rinnalla ja pohti, mikä on riittä-

vän laadukas sisältö: ”[...] saattaisi riittää, että sen [ajantasaisesti päivitettävän lakiteks-

tin] on kirjoittanut joku riittävän hyvä [...], se lähenisi näköjään jopa tuota [skenaario] 

B:tä.” Toisaalta jos alan digitalisoituminen tapahtuu liian teknologialähtöisesti, näkee me-

dialiiketoiminnan esimies vaarana, että varsinainen suhde asiakkaaseen katoaa, jolloin jo-

kainen artikkeli pitää myydä erikseen ilman lehtibrändin tuomaa tukea. 

 

Yrityksen toimitusjohtaja korostaa sitä, ettei skenaario A:n valintaan vaikuttanut se, että se 

olisi miellyttävin Talentumin kannalta. Tätä tukemaan hän esitti näkemykselle selkeät pe-

rustelut: median polarisoituminen tulee olemaan jatkossa erittäin vahvaa ja media-alan 

näkökulmasta tulee tapahtumaan merkittävä kahtiajako, jossa janan toisessa päässä kilpail-

laan huomiolla, heikommalla sisällöllä, paremmalla käyttäjäkokemuksella, volyymeilla ja 

sitä kautta mainosrahoilla. Janan toisessa päässä ovat B2B-liiketoimintaa tekevät media-
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alan toimijat, joilla liiketoiminta tulee perustumaan eri alojen ammattilaisten työnantajien 

maksamaan, laadukkaaseen sisältöön, jossa mainostulojen määrä vähenee merkittävästi 

tähän päivään verrattuna. Sama ajatus kuluttajamedian ja B2B-median jakautumisesta si-

sällön arvostuksen ja tuotannon suhteen korostuu myös skenaarion C valinneella esimie-

hellä. 

 

3. Jaettu sisällöntuotanto ja globaali kilpailu 

Monet haastatellut tunnistavat, että jaettu sisällöntuotanto ja globaalisuus kyllä leimaavat 

toimialaa, mutta eivät näe niitä dominoivina muutoksina Suomessa, jossa kilpailusuojana 

toimii ainakin osittain kieli. Kuitenkin samalla nousee esille, että kilpailuasema on muut-

tumassa ja globaalin kilpailun nähdään lisääntyvän erityisesti medialiiketoiminnassa. Glo-

baalin kilpailun vaikutukset kilpailukenttään -muuttuja jakoikin mielipiteitä riippuen myös 

siitä toimiiko haastateltava media- vai kustannusliiketoiminnan puolella. Media-alaan liit-

tyvissä pohdinnoissa sillä nähtiin olevan enemmän vaikutusta kuin kustannusliiketoimin-

nan puolella, jossa monet sisällöt ovat esimerkiksi juridisia, mikä vaatii enemmän loka-

lisointia. Mediapuolella eroja globaalin kilpailun merkittävyydessä on myös lehtibrändien 

välillä. Kotimaisten sisältöjen lisäksi myös globaalien sisältöjen jakaminen nykyistä 

enemmän nousi esiin. Joukkorahoitus, joka ilmiönä liittyy jaettuun sisällöntuotantoon, ko-

ettiin suurimmaksi osaksi etäiseksi ilmiöksi. Toimitusjohtaja ja muutama esimies kuitenkin 

tunnistivat ilmiön vaikutuksen todennäköiseen tulevaisuuskuvaan, mutta eivät näe sitä do-

minoivana tekijänä. Monelle esimiehistä ajatus joukkorahoituksen yleistymisestä kuitenkin 

tuntui etäiseltä ja vieraalta, tai se jätettiin pitkälti huomioimatta skenaarioiden analysoin-

nissa. 

 

Myös tässä tutkimuksessa haastateltavien keskinäiset näkemyserot epävarmuustekijöissä 

osoittavat sen, että nopealla tahdilla muuttuva maailma ympärillämme on vaikeasti enna-

koitava (Senge, 1990, 7–8; Rohrbeck & Bade, 2012, 1), jolloin ennakointi ei ole helppoa ja 

oikeita vastauksia ei välttämättä löydetä. Digitalisoitumisen korostuminen ja muutokset 

sisällön tuottamisessa ovat vahvasti näkyvissä jo tällä hetkellä, joten on luonnollista, että 

erityisesti ne näkyvät vastauksissa. Tällä hetkellä kaukaisemmalta tuntuvia ilmiöitä ei juu-

rikaan huomioida vastauksissa, kuten esimerkiksi joukkorahoituksen mahdollista yleisty-

mistä. Se on kuitenkin jo useamman vuoden ollut yleistynyt toimintatapa Yhdysvalloissa, 

joten sen yleistyminen Euroopassa ja Suomessa on mahdollista. Merkittävää ei tämän tut-
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kimuksen kannalta ole se, tuleeko joukkorahoitus yleistymään Suomessa, vaan sen mah-

dollisuuden sivuuttaminen monissa haastatteluissa. Suurimman osan esimiehistä osalta 

tämä viestii merkittävämpää signaalia siitä, että helpommin arvioidaan jo näkyvien muu-

tosten kehittymistä ja itselle vieraammilta tuntuvat muutossignaalit saattavat jäädä huo-

miotta. Monet aiemmat tutkimukset osoittavatkin, että kaikilla organisaation jäsenillä, 

myös esimiehillä ajattelu ja havainnointi saattavat olemassa olevien kognitiivisten mentaa-

limallien takia olla rajoittunutta, jolloin erityisesti vanhan ja tutun ulkopuolelle näkeminen 

voi olla vaikeaa. Tällä onkin merkittävä vaikutus organisaation kykyyn hankkia uutta tietoa 

ja prosessoida sitä tehokkaasti päätöksenteossa. (Sanchez, 1997, 308; Ilmola & Kuusi, 

2006, 909; 912.) Tämän tutkimuksen havainnot skenaariotyöhön liittyen vahvistavat aiem-

pia tutkimustuloksia näiden haasteiden osalta. 

 

Seuraavassa alaluvussa esittelen haastatteluaineiston pohjalta rakennetun skenaario D:n, 

joka täydentää luvussa kolme esitettyjä skenaarioita vuodelle 2020. Analyysin pohjalta 

tuotettua skenaario D:tä voidaan pitää validina arvioina kohdeorganisaation toimintaympä-

ristöön liittyvistä todennäköisistä muutoksista. 

- Luotettavan sisällön arvostus ja digitaalinen kehitys jatkuvat (A) 

- Digitaalisuus on vallalla ja käyttäjäkokemus ohittaa sisällön (B) 

- Jaettu sisällöntuotanto ja globaalisuus leimaavat toimialaa (C) 

- Luotettava B2B-sisältö ja käyttäjäkokemus tuovat kilpailuetua (D) 

 

4.1.2 Skenaario D: Luotettava B2B-sisältö ja käyttäjäkokemus tuovat kilpailuetua 

Digitaalinen maailma on muuttanut media- ja kustannusalan pysyvästi, sillä digitalisoitu-

misen myötä toimiala on kokenut merkittävän kahtiajaon laadukkaan sisällön ja huomiota 

tavoittelevan journalismin välillä. B2B-kentässä menestyvät toimijat panostavat huomion 

ja klikkausmäärien tavoittelemisen sijaan luotettavan sisällön tuottamiseen. Tästä johtuen 

mainonnan osuus B2B-medioissa on pudonnut dramaattisesti, mistä syystä B2B-

toimijoiden määrä media- ja kustannusalan kilpailijakentässä on vähentynyt viimeisten 

vuosien aikana. Kilpailua ei ole helpottanut pitkään jatkuneet haasteet Suomen kansanta-

loudessa ja yritysten välisessä liiketoiminnassa. Globaali kilpailu ja yksityishenkilöiden 

joukkorahoituksella toteuttamat projektit ovat kasvattaneet merkitystään viime vuosina, 

mutta toistaiseksi suomen kieli ja tiedon lokalisointi ovat estäneet pahimman kilpailun, 

vaikka englanninkielisen sisällön kulutus jatkaa kasvuaan myös Suomessa. 
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B2B-kentässä menestyvät organisaatiot saavat pääasialliset tulonsa maksetun sisällön 

myymisestä. Tähän haasteita aiheuttaa asiakkaiden vähentynyt sitoutuminen yksittäisiin 

kirja- ja lehtibrändeihin, johon menestyvät organisaatiot ovat kuitenkin vastanneet jäse-

nyysperusteisella lähestymistavalla. Nopean digitalisoitumisen näkyvimmät ilmenemis-

muodot media- ja kustannusliiketoiminnassa B2B-kentässä ovat maksuttoman tiedonhaun 

helppous, laajemmat sosiaaliset vaikutusmahdollisuudet ja sitä kautta yksilöiden ammatil-

lisen identiteetin rakentaminen. Tiedonhaun helppoudesta huolimatta sosiaaliset vaikutus-

mahdollisuudet ja oman ammatillisen uskottavuuden vahvistaminen saavat yksilöt seuraa-

maan myös maksullisia ammattimedioita. Parhaiten viime vuosina menestyneet organisaa-

tiot ovat osanneet hyödyntää tätä keskeistä motivaattoria.  

 

Työelämän ikärakenteesta johtuen perinteistä mediaa ja printtiä tarjotaan yhä vaihtoehtona 

digitaaliselle sisällölle, mutta media- ja kustannusalan organisaatioiden panostukset koh-

distuvat ainoastaan digitaalisten sisältöjen kehittämiseen. Perinteisessä muodossa lehtiä ja 

kirjoja lukevien ammattilaisten määrä on laskenut todella pieneksi ja muutaman vuoden 

sisällä ”print-on-demand” -palvelu tulee korvaamaan painetutut sisällöt. Yksilöllisen pal-

velun mahdollistaminen näkyy ennen kaikkea digitaalisissa ratkaisuissa, joissa yksilöllinen 

käyttäjäkokemus yhdistyy luotettavaan sisältöön. Asiakkaat edellyttävät palveluntarjoajalta 

luotettavan sisällön lisäksi yksilöllistä ja toimivaa käyttäjäkokemusta. 

 

4.2 Strateginen osaaminen kohdeorganisaatiossa 

 

Kohdeorganisaation osaamiseen liittyvästä haastatteluaineistosta voidaan erottaa neljä 

teemaa, jotka linkittyvät vahvasti toisiinsa: 

- kohdeorganisaation ominaispiirteet,  

- käynnissä oleva muutos ja murros, 

- strategiset osaamiset kohdeorganisaatiossa ja 

- strategiasta johdetut yksilöiden tarvitsemat osaamiset. 

 

Talentumilla on viime vuosina toteutettu merkittäviä muutoksia organisaation toiminnassa. 

Nämä muutokset ovat osaltaan liittyneet toimialalla käynnissä olevaan murrokseen ja tä-

män hetken kilpailukyvyn varmistamiseen sekä tulevaisuuteen varautumiseen. Tästä syystä 
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käsittelen ensimmäisenä lyhyesti näitä ominaispiirteitä, sillä ne linkittyvät tämän luvun 

analyysin lisäksi myös muihin pääteemoihin eli esimiesosaamiseen ja muutoksiin varau-

tumiseen. Haastatteluaineistosta oli selkeästi tunnistettavissa sekä organisaatiotason osaa-

misia että yksilöosaamisia, joiden molempien voidaan aiemman tutkimuksen (mm. Cardy 

& Selvarajan, 2006, 235; Nordhaug, 1998, 9) perusteella nähdä vaikuttavan organisaation 

menestykseen jatkossa. Näitä osaamisia olen käsitellyt tässä alaluvussa, esimiesosaamista 

lukuun ottamatta, jota käsittelen omana teemanaan alaluvussa 4.3.  

 

4.2.1 Kohdeorganisaation ominaispiirteet 

Talentumin toimitusjohtaja ja sen myötä pitkälti myös muu johto on vaihtunut noin kolme 

vuotta sitten. Kuluneiden kolmen vuoden aikana Talentumin organisaatiossa on tapahtunut 

paljon muutoksia juuri uuden johdon myötä. Nykypäivänä esimerkillä johtaminen kuvastaa 

Talentumin johdon näkemystä esimiestyön ja johtamisen filosofiasta, mikä on suuri muu-

tos aiempaan. H1: ”[...] täällä ei oltu oivallettu sitä, että joukkoja johdetaan edestäpäin, 

minun on erittäin vaikea käsittää sitä, että maailma palkitsee ihmisiä, jotka eivät itse tee 

työtä vaan valvovat muiden työntekoa.” Toisena tärkeänä johdon filosofiana Talentumilla 

on avoin viestintä ja aktiivinen tiedottaminen, jonka avulla voidaan antaa mahdollisimman 

paljon tietoa asioista koko henkilöstölle. Tätä varten järjestetään muun muassa joka perjan-

tai koko henkilöstölle avoin T-hetki, jossa usein myös yrityksen toimitusjohtaja jakaa aja-

tuksiaan. Tämän kehityksen voidaan arvioida vieneen kohdeorganisaation toimintaa oike-

aan suuntaan, sillä muun muassa Sengen (1990, 9) mukaan organisaatiossa esimiesten ja 

johdon tehtävänä on mahdollisimman selkeästi ja todenmukaisesti kertoa, missä ollaan ja 

mihin suuntaan ollaan menossa, jolloin organisaation on mahdollista oppimisen kautta 

muuttaa toimintaansa pysyvästi. Myös esimerkillä johtaminen nähdään aiemmassa tutki-

muksessa osaamisen johtamisen tärkeäksi ulottuvuudeksi (Viitala, 2002, 187–188). Ylei-

sesti onkin tunnistettu, että uudenlainen, osaamiseen pohjautuva kilpailuetu liittyy subjek-

tiivisiin elementteihin, kuten johdon visioon ja työntekijöiden sitoutumiseen (Nonaka & 

Toyma, 2005, 240) eli kohdeorganisaation voidaan nähdä panostavan oikeanlaisiin asioi-

hin. 

 

Talentumilla on nykypäivänä matala organisaatio, niin hierarkkisesti kuin haastateltavien 

mukaan ajatusmaailmallisesti, E5:”[...] kaikki ollaan ns. samalla viivalla [...].” E4:”[...] 

meillä on jo hyvin matala hierarkia, auktoriteettisuhde ei välttämättä perustu asemaan 
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vaan se pitää ansaita sillä tekemisellä ja toiminnalla ja näytöillä [...].” Talentumille on 

tyypillistä, että monet esimiehet ovat kasvaneet rooliinsa talon sisältä, mikä auttaa asian-

tuntijaorganisaatiossa tärkeän substanssin ymmärtämisessä, E5:”[...] se on itse asiassa 

Talentumissa aika usein ollut näin, että esimiehet ovat kasvaneet talon sisällä, että he tie-

tää miten sitä työtä tehdään, [...], ehkä se on hyvä, [...] että esimies tietää joskus aika tark-

kaankin, on joskus tehnyt sitä työtä ja osaa vähän arvioida mihin se aika menee.” Talen-

tumilla on myös paljon pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneita työnantajaansa. 

Haastateltavat korostavatkin, että yrityksen henkilöstö on kokonaisuudessaan osaavaa ja 

älykästä, joiden substanssiosaaminen on erinomaista. Aiemman tutkimukseen viitaten voi-

daan arvioida, että Talentumilla on viime vuosina onnistuttu asiantuntijaorganisaation joh-

tamisessa, sillä asiantuntijoiden työpanos ja organisaatioon sitoutuminen perustuu ennen 

kaikkea vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön vallan ja auktoriteetin sijaan (Dalkir, 2011, 2; 

Blomqvist & Kianto, 2012, 12–13). 

 

Sitoutuneet ja pitkään samassa yrityksessä toimineet työntekijät ovat yritykselle voimava-

ra. Samalla tämä kuitenkin tuottaa haasteita nopeasti muuttuvassa ympäristössä, kun osaa-

mista pitää päivittää jatkuvasti liiketoiminnan muuttuessa (Garavan & McGuire, 2001, 

144), kun koko toimialan digitalisoituessa. Talentumilla kaikille annetaan mahdollisuus 

oman potentiaalinsa kehittymiseen, kunhan henkilöltä itseltään löytyy motivaatiota uuden 

oppimiseen ja muutoksen. Talentumilla ei ole tasapäistämisen kulttuuria vaan johdossa 

uskotaan vahvasti henkilöiden motivaation ja kehittymishalun vaikutukseen oppia uusia 

asioita. H2:”[...] kyllä ne [kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet] on ehdottomasti 

kohdennettuja, kehittymishaluisille ja potentiaalisille tulevaisuudenosaajille [...]”. Myös 

käytännön aikaansaannoksilla on merkittävä vaikutus siihen, keiden kehittymiseen panos-

tetaan erityisesti, H1:”[...] ihmisten eteenpäin menoa pitää huomattavasti enemmän tulkita 

sen meriittimaailman kautta [...].” Nykykäsityksen mukaan muuttuvissa organisaatioissa 

voidaankin jokaiselta odottaa läpi työelämän jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oppimista 

(Tuomivaara & Leppänen, 2005, 23), näin toimitaan siis myös kohdeorganisaatiossa. Tut-

kimustulos tukee aiempaa tutkimusta siltä osin, että nykypäivänä vastuu oppimisesta näh-

dään olevan henkilöllä itsellään organisaation ja esimiesten luodessa tälle puitteet (Viitala, 

2006, 23; Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, 95). 

 



 

 93 

Tämän päivän Talentum voidaankin nähdä modernina organisaationa, jolla on viime vuo-

sien organisatoristen muutosten myötä hyvä mahdollisuus vastata työelämän ja liiketoimin-

taympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Sen johdolla ja esimiehillä on aito halu kehittää 

omaa ja henkilöstönsä osaamista, mikä on tutkimuksissa tunnistettu tänä päivänä ja tule-

vaisuudessa menestyvän yrityksen elinehdoksi (Håland & Tjora, 2006, 995; Uotila & Sänt-

ti, 2011, 109; Aaltonen & Wilenius, 2002, 10; Blomqvist & Kianto, 2012, 3).  

 

4.2.2 Käynnissä oleva muutos ja murros 

Kaikissa haastatteluissa nousi esiin kantavana huomiona se, että muutos on ollut jo pidem-

pään käynnissä ja tämän vahvasti digitalisoitumiseen liittyvän murroksen oletetaan jatku-

van. Käynnissä oleva murros ja sen jatkuminen on merkittävää sen takia, että se linkittyy 

kaikkiin muihin tämän tutkimuksen teemoihin, koska se vaikuttaa tarvittavaan osaamiseen 

olennaisesti (Nordhaug, 1998, 8–9). Digitaalisuuden vallalle nousun haastateltavat näkevät 

vaikuttavan muun muassa työskentelytapoihin ja tekemisen tavoitteisiin. Sisällön tuottami-

sessa tarvitaan uudenlaista tehokkuutta ja suurin osa haastateltavista korosti muun muassa 

nopeuden ohittavan huolellisuuden, jolloin riittävä laatu nähdään kilpailuvalttina. Tämä 

aiheuttaa haastateltavien mukaan haasteita, jotka ilmenevät ennen kaikkea ajatusmaailman 

tasolla, sillä organisaation korkean tason asiantuntijoiden on usein vaikea hyväksyä tietois-

ta laadun heikentymistä omassa työssään. Tämä nähdään kuitenkin edellytyksenä kilpailu-

kyvylle nyt ja kasvavassa määrin jatkossa. E3: ”[...]se voi tuntua sellaiselta laadun huo-

nonnukselta, kun olennaista onkin yhtäkkiä se nopeus [...], vaikka tekisi mieli hinkata jo-

tain yksityiskohtaa [...], jotta se olisi täydellinen, [...] netissä se menee näin, että sen on 

oltava siellä heti, [...] huomenna se on jo unohdettu [...], se joka lukee sen nopeasti känny-

kältä ratikassa istuessa, [sille] se on just riittävän hyvää.” H2:”[...] sen hetkisten havain-

tojen tiedottaminen maailmalle varmasti tulee kasvamaan ja se tarkoittaa sitä, että se hen-

kilö itse pystyy viemään sen sisällön sinne eetteriin siinä hetkessä.” Kohdeorganisaatiossa 

käynnissä oleva työtapojen murros ja osaamisen uudistumisen tarve vahvistaa myös aiem-

man tutkimuksen tunnistamaa työn vaatimusten kasvamista ja sirpaloitumista, jolloin van-

han osaaminen ei riitä ja uudistumisen tarve monissa organisaatioissa on merkittävä (Mä-

kelä & Uotila, 2014, 210–215). 

 

Kaikki haastateltavat tunnistivat media- ja kustannusalan digitalisoitumisen vaikuttavan 

tarvittaviin osaamisiin, tämä kuitenkin korostui erityisesti yksilötason osaamisista puhutta-
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essa. Digitalisoituminen ja digitaalisiin ratkaisuihin panostaminen on kuitenkin niin vah-

vasti osa kohdeorganisaation strategiaa, että sen vaikutus näkyy aineistossa punaisena lan-

kana läpi kaikkien haastatteluteemojen. E3: ”Kyllä me mielestäni ollaan jo siinä tilantees-

sa, että se ydinosaaminen pitää saada siirtymään sinne digitaaliselle puolelle, sehän on 

toki vielä kesken se murros.” Aineistossa korostui se, että tulevan viiden vuoden aikana 

tarvittavat osaamiset esiintyvät jo tänä päivänä, mutta ne korostuvat entisestään muutoksen 

jatkuessa. Jatkuva ajattelutavan muutos nousi esiin, sillä tähän mennessä ajattelutapaa on 

muutettu perinteisestä tekemisestä digitaaliseen orientoitumiseen, mutta uutta ajattelutavan 

muutosta edellyttää todennäköisesti jatkossa se, että digitaaliset formaatit ja sisältövaati-

mukset kehittyvät, jolloin se mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi enää tulevaisuudessa. 

Myös aiemmassa tutkimuksessa on tunnistettu, että tämän päivän toimintaympäristössä 

pärjätäkseen organisaatiot tarvitsevat kykyä luopua aiemmin muodostuneista toimintamal-

leistaan ja olettamuksistaan (Hynninen, 2005, 95) ja osaamista pitää kehittää jatkuvasti 

(Hernez-Broome & Hughes, 2004, 25–28). 

 

4.2.3 Kohdeorganisaatiossa tunnistetut strategiset osaamiset 

Osaamisiin liittyvässä aineistossa oli vastaajien kesken jonkin verran hajontaa, vaikka 

myös selkeitä yhtäläisyyksiä oli tunnistettavissa. Strategisen osaamisen näkökulmasta mai-

nitsemisen arvoista on se, että yli puolet esimiehistä ei maininnut erillisiä organisaatiotason 

strategisia osaamisia vaan heidän havaintonsa keskittyivät yksilöosaamisiin. Nämä yksilö-

osaamiset kuitenkin olivat pitkälti linjassa organisaation strategian ja ylimmän johdon tun-

nistamien strategisten osaamisten ja strategiapainotusten kanssa. Koska organisaation on 

tunnistettava tärkeimmät osaamisensa ja niiden on täsmättävä yrityksen strategisen suun-

nan kanssa (Nordhaug, 1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 235), olisi myös kohdeorgani-

saation esimiesten hyvä tunnistaa strategiset osaamiset selkeämmin. Tärkeintä kuitenkin 

on, että esimiesten määrittelemät tarvittavat yksilöosaamiset, joita käsittelen alaluvussa 

4.2.4, noudattelevat myös tässä tutkimuksessa strategisten osaamisten päälinjoja. Osaami-

sen johtamisen tärkein tavoite on kuitenkin luoda aito yhteys strategian, organisaation 

ydinosaamisten ja yksilöiden osaamisen välille (Viitala, 2006, 109). 

 

Strategisen tason osaamisista esimiesten ja HR:n puheissa selkeimmin esille nousivat laa-

dukas sisällöntuotanto ja liiketoiminnan kokonaisvaltainen hallinta, myös eri yksiköi-

den välillä. E1: ”[...] yrityksen osaaminen on sen liiketoiminnan osaamista ja miten niitä 
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yhdistetään, [...] minusta erittäin tärkeää Talentumin liiketoiminnan kannalta on [...], mi-

ten yritys pystyy näitä eri liiketoimintasegmenttejä hyödyntämään yhdessä, se [...] voi tuo-

da [...] kilpailuetua verrattuna muihin toimijoihin.” Lisäksi tarve sisällön paketoimiseen 

asiakkaille sopivaksi ratkaisuksi nähtiin joissakin haastatteluissa merkittävänä strategisena 

osaamisena, erityisesti jatkossa. Tämä liittyy osittain myös liiketoiminnan kokonaisvaltai-

seen hallintaan ja yksilöiden väliseen yhteistyöhön. Myös ulkoisten asiantuntijaverkostojen 

johtamisen merkitys nousi esille. Tämä liittyy myös muutoksiin tekemisessä. Eräs esimie-

histä esitti huomion, että todennäköisesti sisällön tuottaminen muuttuu jatkossa verkosto-

maisemmaksi ja projektinomaiseksi, jolloin yhteistyö organisaation sisällä ja ulkopuolella 

voi saada uudenlaisia muotoja. Myös Korkala (2010, 160) on väitöstutkimuksessaan tun-

nistanut, että verkostoissa toimiminen ja niiden hyödyntäminen vievät aikaa tämän päivän 

esimiehiltä ja asiantuntijoilta ja verkostosuhteiden ylläpitäminen ymmärretään monissa 

organisaatioissa osaksi esimiesten ja asiantuntijoiden päivittäistä työtä ja toimenkuvaa. 

 

Kohdeorganisaation tavoitteena on ”auttaa ammattilaisia eteenpäin” ja sen tehtävänä on 

tuottaa ”sisältöjä ammattilaiselta ammattilaiselle”. Toimitusjohtaja kiteytti organisaation 

strategiaan, tavoitteisiin ja tehtävään liittyvän organisaation strategisen osaamisen seuraa-

vasti: ”[...] me tarvitaan pieni ryhmä ihmisiä, joilla on tuotekehityskykyä, se on se pump-

pu, joka aina sykkii siinä firman sydämessä, se kehittää jatkuvasti jotain uutta, ja kun minä 

puhun tuotekehityksestä minä tarkoitan uutta asiaa tai paranneltua versiota olemassa ole-

vasta asiasta, [...] tuotekehityksen osaaminen on ehdoton [...], sitten on tuotanto, sillä mi-

nä tarkoitan että tuotetaan käytännöllisesti katsoen kaikki se, mitä asiakkaat kuluttavat, 

meidän tapauksessa se on primääristi sisältöä, sehän tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla 

parempia ja parempia sisällöntuotannon kykyjä [...], kolmantena osaamistasona täällä on 

kyky myydä, jonka sisällä on myös kyky palvella asiakasta ja kyky markkinoida [...], nämä 

on ne kolme kykykohtaa, kompetenssikohtaa, mitä meillä tarvitaan [...].” 
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Kuvio 11. Kohdeorganisaation strateginen osaaminen 

 

Sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen nousevat Talentumin strategisen osaamisen näkö-

kulmasta vahvasti esille. Koska ihmisten ja teknologian lisäksi myös organisaatiorakenne 

ja organisaation kulttuuri vaikuttavat organisaatiotason osaamisiin (Drejer, 2006, 208–

210), voidaan viime vuoden muutokset niihin liittyen nähdä Talentumin ydinosaamista 

tukevaksi. Talentumin osaamisesta ainutlaatuista tekee se, että sillä on organisaationa erit-

täin vahva substanssiosaaminen ja sen rinnalla myös uudenlaista kilpailuetua tuovaa ajatte-

lutapaa, verkostomaista toimintaa ja kykyä muutokseen. Tämä on se yhdistelmä ainutlaa-

tuisia resursseja (Teece et al., 1997, 510) joilla Talentum voi menestyä myös tulevaisuu-

dessa. 

 

4.2.4 Yksilön osaamistarpeissa korostuvat asiat 

Yksilön tarvitsemat osaamiset, joista muodostuu organisaation strategista osaamista, ovat 

aineistossa linjassa niiden huomioiden kanssa, joita kohdeorganisaation strategiaan liittyen 

nousi esille. Nämä työyhteisössä tarvittavat osaamiset ovat myös hyvin lähellä esimiesten 

osaamistarpeita, joihin keskityn tarkemmin alaluvussa 4.3. Kuten jo aiemmin mainitsin, 

niin tänä päivänä tarvittavat osaamiset ovat informanttien näkemyksen mukaan pitkälti 

samanlaisia kuin tulevina vuosina tarvittavat osaamiset, mutta haastateltavat näkevät erityi-

sesti tiettyjen näistä yksilöosaamistarpeista korostuvan jatkossa. Jokainen esimies peilasi 

tarvittavia yksilöosaamisia omaan tiimiinsä, mistä johtuen ilmeni joitakin painotuseroja. 
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Myynnin ja markkinoinnin tehtävissä korostui esimerkiksi analyyttisuus ja sisällöntuotta-

miseen liittyvissä tehtävissä monialaisuus, molemmat näistä kuitenkin laajemmassa digi-

taalisuuden viitekehyksessä. Organisaatiossa tarvittavien yksilöosaamisten päälinjat olivat 

hyvin pitkälti yhdenmukaiset ja ne oli mahdollista kiteyttää seitsemään osaamistarpeeseen 

(taulukko 4).  

 

Yksilöosaaminen Maininnat Informantit 

Digitaalinen osaaminen 5 neljä esimiestä, toimitusjohtaja 

Substanssiosaaminen 3 sisällöntuottajien esimiehet, HR 

Innovatiivisuus ja luovuus 3 kaupallisen puolen esimiehet, HR 

Epävarmuuden sietokyky 3 esimies, HR ja toimitusjohtaja 

Ison kuvan ymmärtäminen ja 

eteenpäin näkeminen 

2 kaksi esimiestä (ei yhdistävää tekijää) 

Laaja-alaisuus ja moniosaaminen 2 sisällöntuottajien esimiehet 

Analyyttisuus 2 kaupallisen puolen esimiehet 

 

Taulukko 4. Kohdeorganisaation yksilöiden osaamistarpeet 

 

Näistä osaamistarpeista viiden nähdään kasvattavan merkitystään entisestään jatkossa:  

- digitaalisen osaamisen,  

- epävarmuuden sietokyvyn, 

- laaja-alaisuuden, 

- innovatiivisuuden ja  

- analyyttisuuden. 

 

Digitaalisessa osaamisessa korostui teknisen osaamisen lisäksi tarve ymmärrykseen siitä, 

miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää. E5:”[...] digitaalisuudesta pitää tietää aika pal-

jon, pitää ymmärtää yhteyksiä, pitää osata käyttää laitteita, vaikka ei […] tarvitse osata 

koodata.” Epävarmuuden sietokyky painottui kaikilla sen maininneilla tärkeimpänä priori-

teettina osaamisessa. H2:”[...] muututaan hyvin nopeassa tempossa ja jos epäonnistutaan 

niin lähdetään ripeällä tahdilla eri suuntaan [...].”H1:” […] primääriominaisuus on se, 
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että sietää epävarmuutta, tämä on se ylivoimaisesti isoin asia, […] on ihan sama missä 

bisneksessä on, missä roolissa on, tämä tulevaisuus ei tule muodostumaan selkeämmäksi, 

se sumu tihenee, se epävarmuus tulevaisuudesta vain vahvistuu, […] siitä tulee se uusi 

normi ja tämä uusi normi johtaa siihen, että […] ei ole itse asiassa sillä skill-setillä niin 

paljon merkitystä, [eli sillä] mitä sinä osaat, koska ihminen, joka pärjää vaikeassa tilan-

teessa ja pystyy adaptoitumaan, se todennäköisesti oppii.”  

 

Taulukossa esiteltyjen yksilöosaamisten lisäksi tarvittavina osaamisina mainittiin avoi-

muus, tiimityöskentely, joustavuus, itsenäisyys, oman työnsä kehittäminen, vuorovaikutus- 

ja esiintymistaidot digitaalisessa ympäristössä, aktiivisuus ja kyky verkostoitua. Tarvitta-

vista osaamisista haastatteluaineistosta korostuivat metaosaamiset, jotka mahdollistavat 

muun tarvittavan osaamisen kehittymisen. Substanssiosaaminen oli luonnollisesti tärkeässä 

roolissa, kun puhutaan asiantuntijaorganisaatiosta, mutta sitä osaamista kohdeorganisaa-

tiossa on jo nyt paljon. Toisin sanoen osaamisen kehittäminen tulisi tämän tyyppisessä 

asiantuntijaorganisaatiossa painottaa ennen kaikkea korkeamman tason osaamisen eli me-

taosaamisten, kuten esimerkiksi luovuuden, analyyttisyyden (Cheetham & Chivers, 1998, 

267–270) kehittämiseen. Tämän lisäksi kohdeorganisaation toimintaympäristön huomioi-

den digitaalisuudesta pitää varmistaa kaikille perusosaaminen, digitaaliset innovaatiot saa-

daan kuitenkin varmistettua tuotekehitysyksikön kautta. 

 

4.3 Esimiesosaaminen nyt ja tulevaisuudessa 

 

Esimiesosaaminen linkittyy vahvasti yksilöiden tarvitsemiin osaamisiin, joita käsittelin 

alaluvussa 4.2.4.  Analysoinnin näkökulmasta tämä oli haaste, kun informantit puhuivat 

sekaisin niin sanotusta yleisestä osaamisesta ja esimiesosaamisesta. Selkeästi haastateltavi-

en vastauksissa kuitenkin erottui se, että vaikka tarvittavissa osaamisissa on todella paljon 

yhtäläisyyksiä, niin esimiestyössä tietyt osaamiset korostuvat. Esimiestyössä nähtiin koros-

tuvan muun muassa epävarmuuden sietämisen, vastuun ja rohkeuden tehdä päätöksiä. Yri-

tyksen toimitusjohtaja kiteyttää asian seuraavasti: ”[…] voit tiimiläisenä pärjätä ihan hy-

vin […] ilman tiettyjä ominaisuuksia, mutta esimiehenä sinä et pysty pärjäämään ja se 

johtuu siitä että tämä epäselvyyden lisääntyminen erottelee ihmisiä sillä, että ketkä pärjää 

omien pelkojensa kanssa ja ketkä ei […].” Haastateltavat uskovat tulevaisuudessa esimies-

ten osaamisen ja roolin lähentyvän tiimiläisten tarvitsemia osaamisia ja rooleja entisestään. 
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E5:”[jatkossa] esimiehet ovat työntekijöitä, joilla on vähän enemmän vastuuta.” Voidaan-

kin pohtia sitä, hämärtyvätkö rajat esimiesten ja alaisten työn väliltä entisestään vai ovatko 

kaikki rajat tulevaisuudessa jopa katoamassa. Tähän liittyy jo aiemmissa tutkimuksissa 

esiin tullut ilmiö siitä, että monet asiantuntijat ovat omia esimiehiään asiantuntevampia, 

jolloin johtamisen roolina on vallankäytön sijaan asiantuntijuutta vahvistava johtajuus 

(Blomqvist & Kianto, 2012, 12–13; Eriksson, 2006, 115–118). 

 

Haastateltavat eivät pystyneet nostamaan esiin merkittäviä eroja esimiehen osaamistarpei-

siin nyt ja tulevaisuudessa, mutta tiettyjen osaamistarpeiden nähdään korostuvan jatkossa. 

Näitä käsittelen tarkemmin alaluvussa 4.3.2. Osaltaan tähän voi vaikuttaa se, että media- ja 

kustannusalalla ja muutoinkin työelämässä muutos uuteen työskentelykulttuuriin on jo 

ollut pidempään käynnissä (Pyöriä, 2006, 55–56). Lisäksi Talentumilla media- ja kustan-

nusalalle perinteisiä hierarkioita on madallettu jo useampia vuosia sitten, mikä on osaltaan 

jo muuttanut myös esimiestyön painopisteitä. Henkilöperusteinen lähestyminen (mm. Car-

dy & Selvarajan, 2006, 240–244) esimiesosaamiseen on merkittävässä asemassa esimies-

työn kehittämisessä, mutta tässä kohtaa analyysia olen pyrkinyt häivyttämään sen, jotta 

olisi mahdollista saavuttaa yleiskuva esimiesosaamisista. On kuitenkin syytä huomioida, 

että esimiesosaamista käsiteltäessä informanttien vastaukset olivat huomattavasti enemmän 

hajallaan kuin esimerkiksi strategiseen osaamiseen liittyvissä vastauksissa. Tämä osaltaan 

vahvistaa sitä Patchingin (2011, 163–164) tutkimustulosta, että jokaisen esimiehen tulisi 

johtaa itselleen sopivalla tavalla samalla huomioiden toimintaympäristö ja johdettavien 

yksilölliset tarpeet. Tässä analyysiosiossa olen pyrkinyt nostamaan esille ne osa-alueet ja 

osaamistarpeet esimiestyössä, jotka eri muodoissaan nousivat eniten esille haastateltavien 

puheissa. Haastatteluaineiston perusteella voin lisäksi todeta, että kaikki haastatellut esi-

miehet tunnistivat hyvin oman filosofiansa johtaa (Ristikangas et al., 2008, 25). Tämän 

perusteella voidaan olettaa, että haastateltavilla esimiehillä on riittävä kyky oman työnsä 

reflektointiin ja itsetuntemuksensa kehittämiseen (Amit et al., 2009, 314). 

 

4.3.1 Esimiesten osaamistarpeet tänä päivänä 

Korostuvia osa-alueita esimiestyössä löytyi haastattelujen pohjalta useita. Karkeasti pys-

tyin vastausten perusteella jakamaan ne viiteen osaan: ihmisten johtamiseen, liiketoimin-

nan johtamiseen, suunnan näyttämiseen, työnteon mahdollistamiseen ja muutoksen johta-

miseen. Osa haastatelluista esimiehistä mieltää esimiestyöksi selvemmin ihmisten johtami-
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sen, osa taas työnkuvansa laajan kokonaisuuden. Haastattelukysymyksillä pyrin hakemaan 

tarkennusta tähän ja sain sitä riittävästi analyysin mahdollistamiseksi. Mielenkiintoista on 

kuitenkin se ilmiö, että toisille esimiestehtävä tarkoittaa selkeästi ensisijaisesti ihmisten 

kanssa toimimista, toisille se merkitsee vahvemmin myös liiketoiminnallista vastuuta. 

Saattaa olla, että tähän vaikuttaa myös se, miten nämä eri osa-alueet käytännössä painottu-

vat haastateltavien arjessa. Osalle haastateltavista oli vaikeaa arvioida työn painoarvoja eri 

osa-alueiden välillä, mutta ihmisjohtamisen tärkeys ensisijaisena asiana nousi jokaisessa 

haastattelussa jossakin muodossa esille. Tavoitteiden saavuttaminen ja strategian mukaisen 

suunnan toteuttaminen nousivat vahvasti esille, mikä korostaa esimiestehtävän merkittävää 

liiketoiminnallista ulottuvuutta Talentumin organisaatiossa. Nykypäivän organisaatioissa 

suositun valmentavan johtajuuden näkökulmasta esimiehen pitäisi hallita monenlaisia roo-

leja toiminnan suuntaamisesta ja suoriutumisen edistämisestä merkitysten rakentamiseen 

(Ristikangas & Ristikangas, 2010, 38). Monet hallinnollisina esimiehinä toimivat henkilöt 

kuuluvat Talentumissa oman liiketoimintonsa johtoryhmään ja tämä varmasti vaikuttaa 

vahvaan liiketoiminta- ja strategialähtöisyyteen esimiestyössä. Tämä on Talentumille or-

ganisaationa vahvuus. Muiden esimiesten strategiseen ymmärrykseen olisi kuitenkin hyvä 

kiinnittää erityishuomiota. 

 

Esimiehillä on monenlaisia osaamistarpeita, jotta he voivat toimia kaikilla työtehtäväänsä 

kuuluvilla osa-alueilla. Esimiestyö voi olla todella haastavaa varsinkin jatkuvan muutoksen 

ja taloudellisen taantuman keskellä (Järvinen 2006, 24) ja näin se nähdään myös Talentu-

min johdossa. H1:” […] sinä et pärjää esimiehenä, jos et uskalla kohdata, jos et uskalla 

tehdä vaikeita asioita, sitten kaiken tämän seassa pitäisi olla energisoiva, pitäisi antaa 

ihmisille uskoa tulevaisuuteen.” Tarvittavien osaamisten arvioimisessa haastateltavat kes-

kittyivät vähänlaisesti käytännön työn yksityiskohtiin, monet haastatteluissa mainituista 

asioista ovatkin eräänlaisia esimiehen metaosaamisia (Cheetham & Chivers, 1998, 267–

270), jotka mahdollistavat muita osaamisia ja kehittymisen esimiehenä. Seuraavassa taulu-

kossa käsittelen haastatteluaineistosta poimittuja esimiesosaamisia ja niiden korostumista 

aineistokokonaisuudessa. Nämä osaamiset olen tämän tutkimuksen viitekehyksen mukai-

sesti jakanut neljän pääluokan alle. Eri pääluokkien osaamistarpeet ovat osittain päällek-

käisiä. Muutoksen johtamisen alla ovat ne osaamisen, jotka nimenomaisesti nousivat haas-

tatteluaineistossa esiin muutosjohtamiseen liittyvinä. Vaaleanharmaalla värisävyllä olen 



 

 101 

merkinnyt ne osaamiset, jotka nousivat esille useaan kertaan monissa haastatteluissa eli 

ovat olennaisia tässä haastatteluaineistossa. 

 

Asioiden 

johtaminen 

Ihmisten  

johtaminen 

Itsensä  

johtaminen 

Muutoksen 

johtaminen 

Kokonaisuuksien hahmot-

taminen 

Erilaisuuden ym-

märtäminen 

Itsetuntemus Kyky sitouttaa ih-

misiä 

Tavoitteiden asettaminen ja 

tuloksen varmistaminen 

Kyky näyttää suun-

taa ja motivoida 

Kyky luottaa ja jakaa 

vastuuta 

Kyky motivoida 

Analyyttisyys ja numero-

osaaminen 

Muutosjohtamisen 

kyvykkyys 

Epävarmuuden ja 

paineen sietokyky 

Kyky luoda ja näyt-

tää suuntaa 

Substanssiosaaminen Kyky olla läsnä Riskienotto, uskallus, 

pelottomuus 

Epävarmuuden ja 

paineen sietokyky 

Verkostoitumistaidot Tunneälykkyys ja 

ristiriitatilanteiden 

hallinta 

Vastuun ottaminen ja 

kantaminen 

Asenteiden muut-

taminen 

Päätöksenteko- 

kyvykkyys, priorisointiky-

vykkyys 

Vuorovaikutustai-

dot ja palautteen 

rehellinen antami-

nen 

Itsensä kehittäminen 

ja oppiminen 

Innostaminen ja 

innostuminen 

Strateginen ajattelutapa Ryhmäilmiöiden 

ymmärrys 

Stressin- ja ajanhallin-

ta 

Vuorovaikutustai-

dot 

Liiketoiminta- ja toimi-

alaymmärrys 

Valmentaminen ja 

onnistumisen mah-

dollistaminen 

Reflektointikyvyk-

kyys 

Empatiakyky 

Työsuhdelainsäädännölli-

nen ja hallinnollinen osaa-

minen 

Osaamisen hyödyn-

täminen ja oppimi-

sen tukeminen 

Oman hyvinvoinnin 

kokonaisvaltainen 

hallinta 

Muutosvastarinnan 

sietäminen 

 

Taulukko 5. Haastatteluaineistosta poimitut esimiesosaamiset ja niiden korostuminen 

aineistokokonaisuudessa 

 

Taulukosta näkyy, että asioiden, ihmisten ja itsensä johtaminen ovat kaikki saaneet suh-

teellisen tasaisesti mainintoja. Näiden johtamisen alueiden sopiva yhdistelmä nähdään 

myös tämän päivän esimiestyöhön liittyvässä kirjallisuudessa olennaiseksi (Analoui, 1995, 

60–63; Mäkelä & Uotila, 2014, 208–209). Muutosten johtaminen laajempana ilmiönä sai 

puolestaan paljon huomioita, mutta harvempi pureutui pohdinnoissaan siihen, mitä tämän 
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käytännön työssä tarkoittaa. Tämä johtuu todennäköisesti myös siitä, että tänä päivänä 

muutoksen nähdään olevan automaattisesti osa tämän päivän johtamista ja siitä syystä se 

on ikään kuin punoutunut osaksi esimiehen perusosaamisia. Yllättävän vähän mainintoja 

sai nykytutkimuksen tunnistama esimiesten merkittävä rooli tiimiläistensä osaamisen ke-

hittäjänä (mm. Viitala 2006, 299–303). Toisaalta osaaminen oli koko haastattelun keskiös-

sä, joten sitä saatettiin pitää myös itsestään selvyytenä ja myös osana muutosjohtamisen 

kyvykkyyttä. Tänä päivänä vahvasti tieteellisessä keskustelussa läsnä oleva valmentaminen 

ja kehittymisen mahdollistaminen (mm. Bond & Senegue, 2012, 57; Ellinger et al., 1999, 

106) nousivat esiin, mutta erityisesti keskusteltaessa tulevaisuudesta. Valmentava johtajuus 

tunnistettiin kuitenkin haastatteluissa tänäkin päivänä osaksi esimiestyötä, mutta oli samal-

la yksi jatkossa korostuvista esimiesosaamista. 

 

Kuten tämäkin taulukko osoittaa on tarvittavia esimiesosaamisia suuri, joskus loputtomalta 

tuntuva, määrä ja tutkimusten mukaan hyvän johtamisen ominaisuuksia on vaikeaa määrit-

tää (esim. Salaman, 2005, 58–61). Tästä syystä on tärkeää kyetä nostamaan esille kyseises-

sä organisaation strategian kannalta merkittävimmät osaamistarpeet (Kirjavainen & Laak-

so-Manninen, 2001, 94). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös muita esimiesosaami-

sia tarvittaisi hyvään esimiestyöhön. Se, että jotkin tietyt osaamistarpeet toistuvat monissa, 

joskus jopa kaikkien haastateltavien puheessa, antaa kuitenkin korostuvien osaamisten 

avulla kuvan kyseisen organisaation johtamisfilosofiasta (Ristikangas et al., 2008, 25) sekä 

esimiesten kollektiivisesta tavasta johtaa (Viitala, 2006, 349). Peilaamalla näiden osaamis-

tarpeiden kokonaisuutta tulevaisuuteen ja organisaation strategiaan, voidaan arvioida, 

ovatko osaamistarpeet linjassa organisaation tulevaisuuden suunnan kanssa (Nordhaug, 

1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 235). Tämän lisäksi organisaation esimiehet voivat 

yhdessä arvioida, ovatko nämä ne ensisijaiset asiat, joiden takana jokainen seisoo ja joita 

jokainen on valmis omassa toiminnassaan kehittämään. Tämän päivän työelämässä on tun-

nistettu riippuvuus osaamisesta ja yrityksen esimiesten tehtävä on osaltaan huolehtia työn-

tekijöiden jaksamisesta jatkuvassa muutoksessa (Tuomivaara, 2005, 12–13). Talentumin 

esimiehet ymmärtävät tämän hyvin, sillä ihmisten johtamisen tärkeys ja inhimillinen näkö-

kulma esimiestyöhön erottuvat selvästi vastauksissa. 

 

Johdon ja henkilöstöpäällikön haastattelujen perusteella arvioisin, että ymmärrys talentu-

milaisesta esimiehisyydestä on samansuuntainen esimiesten ja johdon kesken. Merkittävin 
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ero esimiesten ja toimitusjohtajan haastatteluissa oli se, että vain harva esimies mainitsi 

sitä, että esimiehen tulee hyväksyä se, että hän joutuu tekemään myös ikäviä asioita, eikä 

voi olla joka tilanteessa pidetty. Toimitusjohtaja näki tämän jatkuvassa muutoksessa yh-

deksi merkittäväksi esimiehen osaamistarpeeksi: ”[…] sinun pitää hyväksyä esimiehenä 

se, että sinä et aina ole pidetty, […] missään nimessä ei olla ilkeitä, […] vaan se on se, 

että jos ihminen toimii sitä kautta, että hän olisi aina pidetty, mikä on ollut tällainen 2000-

luvun johtaja mantra, niin olen vahvasti sitä mieltä, että se johtaa regressioon ja keski-

määräistä heikompaan suoritukseen.” Saattaa olla, että esimiehet eivät nykypäivän kan-

nustavaan ja mahdollistavaan johtamiseen painottuvassa tehtävässään tunnista esimiehen 

ikävämpiä velvoitteita, tai he kokevat niiden esiin tuomisen huonoksi esimiehisyydeksi. On 

siis hyvin mahdollista, että esimiehet eivät halunneet haastattelussa tuoda esille esimies-

työn negatiivisemmiksi katsomiaan puolia.  

 

Erillisenä asiana esiin nousi lisäksi se, että henkilöstöpäällikkö kaipasi muiden osaamisten 

rinnalle vastuunottoa hallinnollisten ja yksinkertaisten työoikeudellisten asioiden ymmär-

tämisessä ja hoitamisessa. Tätä puolta ei kukaan esimiehistä nostanut esiin, tai ne jotka 

sivusivat aihetta, totesivat näiden tehtävien vievän (liian) paljon aikaa, erityisesti jos suoria 

alaisia on paljon. Esimiehet kokevat työnsä tärkeimmäksi kohteeksi ihmisten johtamisen. 

Jos heillä olisi enemmän aikaa, niin he käyttäisivät lisäajan nimenomaan siihen, että olisi-

vat enemmän läsnä tiimiläistensä arjessa, eivät hallinnollisiin tehtäviin. Nämä asiat on tun-

nistettu myös esimiestyöhön liittyvässä aiemmassa tutkimuksessa (Viitala & Koivunen, 

2011, 168–176).   

 

4.3.2 Esimiestyö tulevaisuudessa – mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? 

Nykyiset esimiehen osaamistarpeet ja tulevaisuuden tarpeet eivät informanttien näkemyk-

sen mukaan eroa kovinkaan paljon. Tähän merkittävimpänä syynä tunnistan sen, että haas-

tateltavat yleisesti kokivat, että monet muutoksista ovat jo alkaneet tapahtua, myös esi-

miestyössä, E3:”[…] työn luonne on muuttunut niin paljon, että en tiedä voiko se muuttua 

samassa mittakaavassa seuraavan viiden vuoden aikana […].” Muutoksia nähtiin kuiten-

kin tapahtuvan myös jatkossa ennen kaikkea sen takia, että työtavat muuttuvat. Käynnissä 

olevien muutosten vaikutusten nähtiin korostuvan entisestään ja myös liiketoiminnassa 

erilaiset suunnanmuutokset tulevat olemaan nopeita. Media- ja kustannusalan digitaalinen 

murros ja siihen liittyvät toimintatavat ovatkin Talentumilla jo muuttaneet esimiestyön 
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painopistettä. E3:”[…] esimiestyökin on jo aika paljon muuttunut tämän digitaalisuuden 

myötä ja ihan takuulla muuttuu, vaikka jotkut asiat pysyy samoina esimiestyön kannalta, 

[…] motivoiminen on muuttunut ehkä erilaiseksi, […] jos ajatellaan monta vuotta taakse-

päin, niin silloinhan minun työni esimiehenä oli paljon helpompaa, kun kaikki saivat tehdä 

sitä, mitä he ovat aina tehneet, siihen ei tarvittu porkkanaa siitä, miksi sinun nyt kannattaa 

tehdä asioita toisin, […] tällaisen muutoksen kanssa toimiminen tuo siihen ihan erilaisia 

näkökulmia, on tosi paljon semmoista työtä esimiehellä mikä on vähän epämieluisaa, pitää 

pystyä esittämään asioita, joista on luovuttava[…].” Muutosjohtamisen taidot ovatkin jo 

tänä päivänä merkittävässä roolissa monissa organisaatioissa (Laurila, 2011, 45; 52) ja 

arvioin tämän tutkimuksen perusteella, että tämä rooli tulee vain vahvistumaan entisestään 

esimiestyössä. Muutokset edellyttävät myös esimiehiltä itseltään entistä parempaa epävar-

muuden ja paineensietokykyä. E1:”Jos hyväksyy sen, että epävarmuus koskettaa itseään 

ihan yhtä lailla niin silloin sen kanssa pystyy itse toimimaan ja ehkä silloin sitä pystyy 

myös viestimään alaisilleen […].” 

 

Haastateltavat näkevät tarpeen johtajuudelle myös jatkossa, erityisesti vastuun kantamises-

sa ja suunnan näyttämisessä. Syyt siihen, miksi esimiehiä tarvitaan, tulevat kuitenkin ole-

maan osin erilaisia kuin aiemmin (Viitala & Koivunen, 2011, 164). Henkilösuhteisiin liit-

tyvien asioiden osalta osa haastateltavista koki, että myös tulevaisuudessa tarvitaan henki-

löä, joka tarvittaessa ratkaisee asioita, myös konfliktitilanteissa. Haastateltavat eivät siis 

usko, että organisaatiot muuttuvat siihen suuntaan, että viiden vuoden päästä ei olisi enää 

esimiehiä, vaikka vastuun omasta työstä nähdäänkin siirtyvän kasvavassa määrin työnteki-

jälle itselleen. Eräs esimiehistä miettii, että ehkä ihmisten johtaminen ei muutosten myötä 

jatkossa veisi enää niin paljon aikaa kuin tänä päivänä: ”[…] voi olla että tähän suuntaan 

ehkä mennäänkin, että se esimiestyö ei ole sellaista mikä veisi puolet työajasta tai edes 20 

%, vaan se vie vähemmän ja sitten esimiehet tekee kädet savessa töitä.” Jo nyt Talentumil-

la esimiehillä on paljon käytännön työtehtäviä, johtamistehtävien sijaan. Yrityksen toimi-

tusjohtajan johtamisfilosofiaan kuuluu ennen kaikkea esimerkillä johtaminen. Toisaalta 

esimiehet kaipasivat enemmän aikaan kehittämistehtäviin ja kokonaisuuksien suunnitte-

luun, mistä käytännön työtehtävät vievät aikaa. Koska esimiehet kärsivät jatkuvasta aika-

pulasta, mikä on tyypillistä tämän päivän esimiestyössä (Viitala & Koivunen, 2011, 168–

169), niin tulevaisuudessa esimiestehtävien painopisteiden on jollakin tavalla muututtava, 

jos halutaan antaa aikaa myös suunnittelu- ja kehitystyölle. Vaikka osa esimiehistä mieltää 
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esimerkillä johtamisen ”kädet savessa” -tekemiseksi, niin esimerkillä johtamisella voi olla 

myös muunlaisia ilmenemismuotoja. 

 

Innostaminen, asenteiden johtaminen ja joukkojen johdattaminen kohti yhteistä suuntaa 

nähtiin tulevaisuuden esimiehelle entistä tärkeämpinä tehtävinä. Aiemman tutkimuksen 

mukaisesti (mm. Amit et al., 2009, 314) itsetuntemus, niin esimiehillä kuin tiimiläisillä, 

nostaa merkitystään jatkossa, juuri jatkuvasta muutoksesta johtuen, H2: ”[…] itsensä joh-

tamisen merkitys tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa ja esimies vaan mahdollis-

taa sen”. Uudenlaisessa työnkuvassa, jossa vastuu ja vapaus siirtyvät enenevissä määrin 

työntekijälle, näkevät haastateltavat esimiehen roolin siirtyvän yhä enemmän auktoriteetis-

ta valmentamiseen, kuten aiempi tutkimuskin osoittaa (mm. Ellinger et al., 1999, 106). E3: 

”[…] täytyy yrittää kehittää itseänsä juuri sellaiseksi valmentavaksi esimieheksi enemmän, 

tai tavallaan jatkaa sillä tiellä, jotta pystyy auttamaan ihmisiä muutostilanteessa”. Samalla 

kuitenkin useampi esimies nosti esiin sen, että tasavertaisuudesta huolimatta esimiesten 

oikeus ja velvollisuus tehdä päätöksiä säilyy. E1: ”[…] jos ei tule selväksi kuka on esimies 

ja kuka ei, en tarkoita mitään suurta pomotusta, vaan tietyssä mielessä tietty jännite pitää 

olla, että tietää, että viime kädessä tämä on se, joka tekee päätökset […].” Vastuun ja va-

pauden todennäköisesti lisääntyessä luonnollinen seuraus on se, että esimiehen roolina 

jatkossa on innostaa ja näyttää yhteistä suuntaa, johon kukin omalla työllään tähtää. 

 

Digitaalisuuden ja sen mahdollisuuksien ymmärtämisen haastateltavat näkivät olevan vah-

vasti myös esimiesten vastuualuetta, vaikka tätä odotetaan jatkossa koko henkilöstöltä. He 

uskovat töiden ja organisaatiorakenteen madaltuvan entisestään ja yhteistyön muuttuvan 

enemmän eri toimintojen väliseksi, jolloin tiimejä kootaan jatkossa poikki organisaation. 

Työn tekemisen paikka ja aika ovat Talentumilla muuttuneet joustavammaksi, mikä tar-

koittaa myös vuorovaikutuksen siirtymistä kasvokkain viestinnästä digitaaliseen viestin-

tään. Myös tämän muutoksen vaikutusten haastateltavat näkevät esimiestyössä kasvavan 

jatkossa. Tähän liittyy myös suurempi kulttuurillinen muutos, joka vilahtelee suurimman 

osan haastateltavista puheissa. Työajan sijaan pitäisi päästä siihen suuntaan, että mitattai-

siin työn tulosta. Riskinottokyvyn ja rohkeuden lisäksi tämä on asia, jonka Talentumin 

toimitusjohtaja haluaisi nähdä tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana organisaatios-

saan, H1: ”[…] ei kukaan meidän asiakkaista osta meiltä työaikaa, ne ostaa meiltä loppu-

tuloksen, meidänkin pitäisi olla kiinnostuneita siitä lopputuloksesta, tämä johtaa siihen 
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että ihmisten vetämisestä tulee vähän kompleksisempaa […].” Alla olevaan taulukkoon 6 

olen koonnut yhteen merkittävimmät ennakoidut kehityskulut sekä tulevaisuudessa koros-

tuvat osaamiset esimiestyössä. 

 

Ennakoidut kehityskulut 

toimintaympäristössä 

Tulevaisuudessa korostuvat  

osaamiset esimiestyössä 

Liiketoiminnan nopeat suunnanmuutokset Muutosjohtamisen taidot, itsetuntemus 

Digitalisoitumisen nopea eteneminen Epävarmuuden ja paineensietokyky 

Työn tekemisen muutokset (aika ja paikka) Innostaminen, asenteiden johtaminen 

Lopputuloksen mittaaminen työajan sijaan Riskinottokyky ja rohkeus 

Auktoriteettisuhteiden madaltuminen Esimerkillä johtaminen, valmentaminen 

Vastuu ja vapaus yhä enemmän työntekijöille  Suunnan näyttäminen ja motivointi 

Tiimirakenteiden muuttuminen, laaja yhteistyö Digitaalisen liiketoiminnan ymmärrys 

 

Taulukko 6. Ennakoidut kehityskulut ja tulevaisuudessa korostuvat esimiesosaamiset 

 

Myös alaluvussa 4.3.1 eriteltyjä esimiesosaamisia tarvitaan jatkossa. Sinänsä esimiestyölle 

ei siis nähdä suuria muutospaineita. Toisaalta monet esimiehet vasta harjoittelevat uuden-

laisen esimiestyön ilmenemismuotoja ja niiden vakiintuminen organisaatiotason toiminta-

tavoiksi vie aikaa. Tämän päivän ja tulevaisuuden esimiesosaamiset ovatkin metataitoja, 

joita yksilön ja organisaation tulee kehittää jatkuvasti. Tutkimusten mukaan osaamisen 

kehittäminen on hyvin yksilöllistä ja tilannesidonnaista (mm. Drejer, 2000, 216). Esimer-

kiksi tulevaisuudessa kasvavassa määrin tarvittava epävarmuuden ja paineensietokyky 

saattaa muuttua elämäntilanteidenkin mukaan, ja organisaation on oltava jatkuvassa valmi-

ustilassa kehittämään myös tämän hetken osaavimpia esimiehiään. Työn nähdään muuttu-

van entistä nopeatempoisemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi. Tulevaisuudessa pitää siis us-

kaltaa oppia ja kokeilla uutta, esimiesten ensimmäisten joukossa. Esimiehillä pitäisi olla 

rohkeutta ennakoida asioita, vaikka se on todella vaikeaa tämän päivän muuttuvassa ympä-

ristössä (Rohrbeck & Bade, 2012, 2).  
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4.3.3 Suhtautuminen tulevaan - pelkoa, optimismia vai realismia 

Haastatteluissa kävi ilmi, että esimiehet eivät kovin paljon katso tulevaan, vaan elävät tä-

män hetken kautta. Heidän työnsä on siis hyvin tähän hetkeen orientoitunutta, paljolti liit-

tyen tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Heistä monet kuitenkin tunnistavat sen, että nyt 

olisi aika suunnata katseet tulevaan, E4:”[…] nyt pystyy oikeasti suuntaamaan katsetta 

tulevaisuuteen, oikeastaanhan pitäisi koko ajan olla katse siellä tulevaisuudessa, ajat on 

olleet aika tiukat viime aikoina, nyt näyttää jo aika hyvältä ja pystyy miettimään vakaam-

malta pohjalta asioita […].”  

 

Skenaarioita käsiteltäessä havaitsin mielenkiintoisia ilmiöitä. Osan esimiehistä kommen-

teissa korostui se, että jonkin toivottiin tai haluttiin tapahtuvan, E3:”[…] kyllä minusta 

aika huolestuttavaa olisi jos ihmisten mediakriittisyys alkaisi vähentyä, toivoisin ehkä, että 

se kasvaisi, että luotettavan sisällön arvostaminen ja sen hakeminen, toivottavasti on vii-

denkin vuoden kuluttua[…].” Joistakin mahdollisista ilmiöistä käytettiin sanoja kuten 

”kauhukuva”. Skenaario B jopa pelotti hieman, E5: ”[…] tuosta B:stä mielestäni on aivan 

kauhea tuo toinen osa, että käyttäjäkokemus ohittaisi sisällön, minä en edes haluaisi että 

tulisi sellaista, jos miettii että mekin olemme asiantuntijabisneksessä niin olisi ihan järkyt-

tävä tilanne, jos sisältö ei olisikaan se ykkönen […].” Skenaarion A valinnassa korostui 

myös se, että usko omaan tekemiseen katoaisi, mikäli informantit uskoisivat sisällön mer-

kityksettömyyteen jatkossa. Voidaan myös tämän tutkimuksen perusteella pohtia, minkä 

verran jokin minkä toivotaan tapahtuvan, vaikuttaa siihen minkä uskotaan tapahtuvan. Tä-

mä onkin yleisesti kaiken ennakointityöskentelyn haaste. Esimiestyön aiemmassa tutki-

muksessa uutta ja tuntematonta kohtaan tunnettu epävarmuus on tunnistettu organisaatioi-

den muutoshaasteeksi (Hynninen, 2005, 98). Esimiesten nähdään kuitenkin olevan avain-

roolissa ja esimerkkinä muille muutoksesta aiheutuvien epävarmuuden tunteiden sietämi-

sessä (Tuominen, 2005, 154; 163) ja esimiehillä on merkittävä rooli vallalla olevien men-

taalimallien tunnistamisessa ja esiin tuomisessa, jolloin niitä on mahdollista vähentää 

(Senge, 1990, 9; 11–12; Ilmola & Kuusi, 2006, 909; 912). 

 

4.4 Varautuminen muutoksiin osaamistarpeissa 

 

Osaamisen johtamisessa on kyse siitä, miten organisaatio voi kehittää, hyödyntää ja suojata 

osaamisiaan ja niiden ainutlaatuisia yhdistelmiä. Olemassa olevan osaamisen vaalimisen ja 
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uudistamisen lisäksi uudenlaisen osaamisen hankkiminen on osaamisen johtamisen olen-

naisia alueita. (Viitala, 2006, 14–15.) Haastatteluaineistossa yhtenä tärkeimpänä varautu-

misen keinona tulevaisuudessa tarvittavan esimiesosaamisen varmistamiseen kohdeorgani-

saatiossa esiintyi oikeanlaisten esimiesten valinta. Oikeat henkilövalinnat tunnistettiin 

myös organisaation muun osaamisen kannalta keskeiseksi keinoksi varautua tulevaan. 

Henkilövalintojen lisäksi varautumisen keinoiksi haastatteluissa tunnistettiin useita ole-

massa olevan osaamisen kehittämiseen liittyviä konkreettisia mahdollisuuksia ja tälläkin 

hetkellä toteutettavia toimenpiteitä. Ongelmana tunnistettiin kuitenkin se, että motivaation 

puute on joidenkin organisaatiossa työskentelevien henkilöiden ja esimiesten kohdalla 

merkittävä haaste ja este uuden oppimisille.  

 

4.4.1 Sopivien henkilöiden tunnistaminen ja valinta tehtävään 

Uudenlaiset painotukset rekrytoinneissa ovat jo kohdeorganisaatiossa käytössä. Näiden 

avulla pyritään hankkimaan organisaatioon osaamista, joka valmistaa paremmin tulevai-

suuden haasteisiin, erityisesti digitaalisessa maailmassa. Nämä rekrytointipainotukset päte-

vät koko henkilöstöön, E2:”Kyllähän [uudenlaiset osaamistarpeet] näkyy esimerkiksi rek-

rytoinnissa, kyllähän me rekrytoidaan pääsääntöisesti teknisiä tai analyyttisiä henkilöitä 

[… ].” H2:”[… ] täytyy olla myöskin kyky käyttää ja hyödyntää näitä  olemassa olevia 

[teknisiä] työkaluja, se on ehdottomasti sellainen asia, mihin tullaan tulevaisuudessa kiin-

nittämään huomiota paljon jo rekrytointivaiheessa.” Uusien esimiesten valinnassa Talen-

tumilla painotetaan niitä ominaisuuksia, joiden nähdään korostuvan tulevaisuudessa. 

H1:”Me toivotaan tekevämme oikeita henkilövalintoja, valitaan oikeantyyppisiä ihmisiä ja 

sitten kehitetään ja kannustetaan niitä.” Henkilövalinnat ovat siis yksi tärkeimmistä varau-

tumisen keinoista, joita Talentumilla tehdään osaamisen johtamisen alueella. 

 

Oikeanlaiset valintakriteerit esimiestehtävään ovat linjassa tulevaisuudessa korostuvien 

esimiesosaamisten kanssa. Epävarmuuden sietokyky, itsetuntemus, rohkeus, kyky innostaa, 

kyky muutoksen johtamiseen ja asenteiden muokkaamiseen ovat elementtejä, jotka Talen-

tumin esimiesvalinnoissa korostuvat nyt ja jatkossa. Näistä korostuu epävarmuuden ja pai-

neensietokyky. H1:”[…] sinun on pakko olla rohkea ihminen, eihän tämä ole kivaa aina 

tämä, mitä me tehdään, me joudutaan tekemään erittäin ikäviä asioita. […] osa ihmisistä 

pystyy tähän, osa ihmisistä ei pysty tähän ja osa ihmisistä osaa oppia, ja meidän pitää tun-

nistaa niitä kykyjä, jotka pystyy […].” Sekä esimiesten että muun henkilökunnan osalta 
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tunnistettiin laajasti se, että motivaatiota kehittyä ei pystytä opettamaan. Siksi yrityksen 

panokset kohdistuvat niihin henkilöihin, jotka osoittavat halua ja potentiaalia kehittymi-

seen.  Näistä henkilöistä halutaan pystyä pitämään kiinni, kun kilpailu työvoimasta jälleen 

kiristyy jossakin vaiheessa. Talentumilla ymmärretään myös se, että työntekijöiden sitout-

tamiseksi johdon ja esimiesten on kannettava vastuu siitä, että yrityksessä on hyvä työs-

kennellä. H1:”[…] se, että meillä on tällainen surkastunut työmarkkina, jossa kukaan ei 

rekrytoi aktiivisesti ketään, ei tämä tule aina tällainen olemaan. Kyllä mekin joudutaan 

jonain päivänä tappelemaan omista ja puolustamaan omia tonttejamme ja sen takia sen 

firman pitääkin olla hyvä, missä [henkilöt] työskentelee.” Yhtenä varautumisena tulevai-

suuteen voidaankin nähdä esimiesten osaamisen kehittäminen, joka on myös tämän tutki-

muksen keskeinen teema. 

 

4.4.2 Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen 

Osaamisen tunnistamisella tarkoitan sellaisten ydinosaamisten tunnistamista, jotka ovat 

yrityksen tulevaisuuden näkökulmasta olennaisia sekä sellaisten yksilöosaamisten tunnis-

tamista, joita yksilöt tarvitsevat organisaation ydinosaamisten muodostumiseksi (mm. San-

chez, 2004, 522–523; Viitala 2006, 14–15). Tämä tutkimus on yksi toimenpide tärkeäksi 

tunnistettujen strategisten ja tarvittavien yksilöllisten osaamisten näkyväksi tekemisessä. 

Toisaalta tunnistamisella viittaan osittain myös siihen, tunnistaako yritysjohto ja esimiehet, 

missä organisaation osissa tärkeää, jo olemassa olevaa, osaamista sijaitsee. Ymmärrys siitä, 

millaista osaamista organisaatiossa tällä hetkellä kokonaisuudessa löytyy, on vielä puut-

teellista. Omissa yksiköissä oleva osaaminen tunnistetaan, mutta organisaation läpi kulke-

va syvällinen ymmärrys puuttuu. Eräs esimiehistä tuokin haastatteluaineistossa vahvasti 

esille sen, että koko organisaatiossa olisi syytä tehdä osaamiskartoitus: ”[…] käytäisiin 

oikeasti läpi joka yksikön osaamiset […], ulkopuolisen konsultin kanssa käydä läpi ne ih-

misten osaamistarpeet, mitä kehittämistä on ja myöskin määritellä toimenkuvat, mitä me 

tarvitaan tulevaisuudessa, minkälaisia toimenkuvia meillä tulee olemaan ja alkaa varau-

tumaan sitten siihen minkälaista tarvitaan ja tehdään pitkänäköistä henkilöstöpolitiikkaa 

[…].” 

 

Tulevaisuudessa olennaisten osaamisten tunnistamisen jälkeen organisaatiossa voidaan 

käytännön toimenpiteillä varmistaa se, että yksilöt omaavat organisaation toiminnan kan-

nalta merkittävät osaamiset. Talentumilla henkilöperusteisen lähestymistavan (Cardy & 
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Selvarajan, 2006, 240–244) tärkeys korostuu käsiteltäessä varautumista tulevaan esi-

miesosaamisessa. Organisaation johdossa nähdään nykyaikaiseen tapaan, että kehittämisen 

tulee lähteä jokaisen henkilökohtaisista vahvuuksista ja omaan tyyliin sopivasta johtami-

sesta (Patching, 2011, 163–164). Tästä syystä yhdeksi tärkeimmistä painotuksista esimies-

ten osaamisen kehittämisessä henkilöstöpäällikkö nostaa esimiesten itsetuntemuksen vah-

vistamisen. H2:”Meillä on ihmisillä niin erilaisia tarpeita ja tapoja toimia, että on vaikea 

yhteen putkeen tunkea ihmisiä ja sieltä tulee kloonattuja esimiehiä yksi toisensa jälkeen, se 

ei mielestäni kuulosta realistiselta. Sen pitää lähteä yksilön tarpeista ja niistä kehittämis-

kohteista, mitä siellä sitten on, mutta ehdottomasti tärkeintä on, että se ihminen itse pystyy 

analysoimaan mitä minä tarvitsen, ja siihen nyt ainakin ensin apuja.” Hyvän itsetunte-

muksen avulla ja kyvyllä kohdata itsensä esimies voi selviytyä monista haasteista, joita hän 

työssään kohtaa (Patching, 2011, 163–164; Amit et al., 2009, 314). Yksilön tietojen ja tai-

tojen lisäksi asenne on osa esimiesosaamista. Myös aiemman tutkimuksen perusteella or-

ganisaation tehtävänä on luoda mahdollisuudet osaamisen kehittymiseen, mutta vastuu 

oppimisesta ja osaamisesta aina viime kädessä aina yksilöllä itsellään (Kirjavainen & 

Laakso-Manninen, 2001, 95). 

 

Varautumista voidaan lähestyä sitä kautta, että tunnistetaan millä tasolla esimiehet ovat ja 

mitä tasoja pitäisi kehittää (Viitala, 2006, 16). Kirjallisuudessa on tunnistettu, että hiljai-

seen tietoon pohjautuvan miksi-tiedon ja asenteellisen miksi-tiedosta välittämisen ulottu-

vuudet vaativat ensisijaisia kehittämispanoksia (Kirjavainen ja Laakso-Manninen, 2001, 

104–105). Näin on asia myös Talentumilla, jossa ajatusmaailman muuttaminen on yksi 

tärkeitä painopisteitä osaamisen kehittämisessä. Asenteiden muokkaaminen liittyy koko 

henkilöstöön, mutta myös esimiehiin itseensä. H2:”Meillä on helmiä, jotka varmasti tun-

nistavat ja pyrkivät myös aktiivisesti kehittämään omaa osaamistaan täysin itseohjatusti 

[…]. Mutta sitten meillä on niitä esimiehiä, joilla asennemaailma on jo lähtökohtaisesti se, 

että minun ei tarvitse näitä osatakaan, […]. Koen, että juuri tällaisten henkilöiden asen-

nemaailman täytyy muuttua, ennen kuin laitetaan resursseja lisäkouluttamiseen. Se menee 

hukkaan, jos ei ole sitä omaa motivaatiota uuden opetteluun, niin ei myöskään silloin si-

säistä uusia asioita.” Haastatellut esimiehet tunnistavat oman vastuunsa kehittymisessään 

ja kokevat omatoimisen itsensä kehittämisen lisäksi vertaistuen erinomaiseksi keinoksi 

jatkuvalle kehittymiselle. Tähän tutkimukseen valittiin haastateltavat esimiehet osin sen 

takia, että heidän nähtiin olevan kiinnostuneita aihepiiristä. Tästä syystä ei voida katsoa 
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haastateltavien esimiesten edustavan koko Talentumin esimiesryhmää. Tämä korostuu hei-

dän kiinnostuksessaan kehittää itseään aktiivisesti ja kantaa vastuuta omasta osaamises-

taan. E2:”On jokaisen esimiehen velvollisuus, että kuuntelee, oppii ja tutkii itseään koko 

ajan.”  

 

Talentumilla esimiehiä on valmennettu jo useita vuosia. Tämän kaikki haastatellut esimie-

het ovat kokeneet hyväksi. Lisäksi kuitenkin toivotaan myös muunlaisia kehittämistoimen-

piteitä. Muutosjohtamisen oma valmennuskokonaisuus nähdään esimerkiksi tärkeäksi, 

vaikka aihetta on käyty läpi yleisissäkin esimiesvalmennuksissa. Lisäksi esiin nousi se, että 

esimiehiä pitäisi valmentaa osaamisen tunnistamiseen ja siihen, että esimiehet osaavat pa-

remmin tukea alaistensa osaamisen kehittymistä. Myös juuri itsetuntemuksen vahvistami-

nen valmennuksissa nähtiin jatkossa tärkeäksi painopisteeksi. Yksittäisiä tarpeita nousi 

lisäksi esille, mutta monet niistä ovat sellaisia, jotka olisivat todennäköisesti hyödyllisiä 

monille muillekin esimiehille. Talentumin henkilöstöstä osa lähenee eläkeikää ja esimies, 

jonka tiimissä tämä näkyy selkeästi, kokee että esimiehiä pitäisi valmentaa siihen, että he 

osaavat puolestaan valmentaa eläkkeelle jääviä työntekijöitä varautumaan tulevaan elä-

mänmuutokseen. Eräs esimiehistä puolestaan korosti fyysisen kunnon tärkeyttä ja toivoi 

kuntokursseja esimiehille. 

 

Esimiesten kehittäminen on ollut viime vuosina Talentumilla jatkuvaa toimintaa, mikä on 

myös kirjallisuuteen peilaten tärkeää. Toimenpiteet olisivat sen sijaan voineet olla laaja-

alaisempia ja monimuotoisempia. (Hernez-Broome & Hughes, 2004, 25–28.) Seuraavaksi 

Talentumilla suunnitellaan ryhmävalmennuksista siirryttävän enemmän yksilövalmennuk-

sen ja coachauksen suuntaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimiesten osaamisen 

kehittämisessä kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota yksilöllisiin tarpeisiin. Myös tässä 

kehittämistoiminnassa haasteeksi nousee kuitenkin esimiesten erilainen kiinnostus ja moti-

vaatio uuden oppimiseen ja toimintatapojen muuttamiseen. Osaamisen kehittämisen tär-

keimmäksi tavoitteeksi henkilöstöpäällikkö nostaakin esimiesosaamisen tasalaaduttamisen 

jatkossa ja tämän rinnalla asenteiden muokkauksen. 

 

Vaikka valmennusten todettiin osittain valmistaneen tulevaan, niin myös esimiesten yhtei-

nen tulevaisuustyöskentely nähtiin jatkossa tarpeelliseksi. Tähän mennessä esimiestasolla 

ei ole yhdessä mietitty sitä, mihin ollaan menossa ja millaisia osaamisia tarvitaan. 
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E1:”Ehkä esimiestyössä tällaiset skenaariot, joita olisi hyvä välillä harjoittaa, […] niiden 

yhteen laittaminen voisi auttaa saamaan yhteistä visiota siihen, jolloin se varmasti vaikut-

taisi myös esimiestyöhön ja siitä tulisi yhdenmukaisempaa […].” Henkilöperusteisen kehit-

tämisen (Cardy & Selvarajan, 2006, 240–244) lisäksi myös Talentumilla on havahduttu 

siihen, että esimiesten yhteinen tapa johtaa ryhmänä vaikuttaa esimiestyöhön. Se, miten 

esimiehet johtavat kollektiivisesti ryhmänä edustaa kuitenkin organisaation johtamisfiloso-

fiaa käytännön tasolla (Viitala, 2006, 349). H2:”[…] olemme alkaneet huomaamaan että 

jonkinlainen rajanveto tai ominaisuuksien listaaminen, että mitkä ne edellytykset vähintään 

on tehdä sitä työtä, mitä ominaisuuksia pitäisi olla ja sellaiset ihmiset, jotka ovat potenti-

aalisia kandeja menemään eteenpäin, niin miten me varmistamme että heillä nämä tietyt 

asiat on kunnossa. Se on kesken.” 

 

4.4.3 Talentumilainen esimiehisyys tänään 

Talentumin tavoitteena on tämän syksyn aikana luoda talentumilaisen esimiehisyyden vii-

tekehys. Sitä, mitä esimiehisyys Talentumilla tarkoittaa ei ole tähän asti määritelty yhtei-

sellä tavalla. Viitekehyksen avulla organisaatiossa voidaan henkilöstöpäällikön mukaan 

paremmin ymmärtää esimiesten kehittämistarpeita ja se toimii myös työkaluna potentiaa-

listen esimieskandidaattien löytämiseksi talon sisältä. Tästä tutkimusaineistosta nousseiden 

osaamistarpeiden perusteella olen kirjoittanut lyhyen kuvauksen talentumilaisesta esimie-

hisyydestä. Se kuvastaa ajatusmaailmaa, joka tämän hetken talentumilaisilla esimiehillä on 

esimiehenä toimimisesta. Mikäli tämä kuvaa myös organisaation johdon mielestä esi-

miesosaamista, ollaan jo pitkällä yhteisen johtamisfilosofian luomisessa. 

 

Talentumilainen esimies on asioiden, ihmisten ja itsensä johtaja. Hän hahmottaa kokonai-

suuksia ja ymmärtää osuutensa yrityksen menestyksessä. Hän osaa asettaa tavoitteita, joh-

taa numeroilla ja tehdä tulosta. Hän tuntee alaistensa työn haasteet ja verkostoituu aktiivi-

sesti, niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin. Hän uskaltaa tehdä päätöksiä ja aktiivisena 

vuorovaikuttajana kannustaa myös tiimiläisiään rohkeuteen. Hän hyväksyy erilaisuuden, 

mutta johtaa samanaikaisesti joukkojaan yhteiseen suuntaan. Talentumilainen esimies tun-

nistaa käynnissä olevan muutoksen aiheuttamat haasteet. Rohkeasti hän johtaa ihmisiä 

epävarmuudessa ja valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän kantaa vastuunsa ja ymmärtää omien 

tunnetilojensa kautta tiimiläistensä epävarmuutta muutoksessa. Hän johtaa ennen kaikkea 

omalla esimerkillään. 
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4.5 Yhteenveto esimiehen osaamistarpeista ja niihin varautumisesta 

 

Pysyvyys ei tule tekemään paluuta media- ja kustannusalalle, tuskin työelämään yleensä-

kään. Skenaarioihin liittyvät keskustelut osoittavat sen, että tulevaisuutta on erittäin haas-

tavaa ennakoida. Näkemyksiä on monia ja niihin vaikuttavat myös yksilölliset ominaisuu-

det, kuten rohkeus ja avoimuus muutokselle. Keskustelut osoittavat kuitenkin ennen kaik-

kea sen, että muutos on käynnissä ja se tulee kiihtymään. Muutokset esimiestyöhön ja esi-

miestyössä tarvittavaan osaamiseen eivät kohdeorganisaation esimiesten näkemyksen mu-

kaan kuitenkaan ole merkittäviä. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa se, että Talentum on or-

ganisaationa varautunut jo useamman vuoden muutoksiin. Esimerkiksi organisaatiohierar-

kia on jo nyt matala, ja sen nähdään tukevan myös tulevaa kehitystä esimiestyössä. Strate-

giseen osaamiseen liittyvät koko henkilöstön osaamistarpeet ja esimiesten osaamistarpeet 

ovat lähellä toisiaan. Tärkein ero on siinä, että esimiehillä monet osaamisista ovat välttä-

mättömiä, muulla henkilöstöllä toivottavia. Tutkimuksen mukaan voidaan olettaa esimies-

ten ja alaisten roolin lähenevän toisiaan entisestään, vaikka esimiehen rooli vastuunkanta-

jana ja epävarmuuden vähentäjänä on olennainen myös jatkossa. Mielenkiintoinen tutki-

mustulos on se, että haastatteluissa ei noussut esiin se, että esimiehet tuntisivat ristipainetta 

johdon ja alaisten välissä, vaan stressiä aiheutui ennen kaikkea ajan puutteesta johtuen. 

 

Talentumin esimiesten osaamistarpeet ovat linjassa kirjallisuudessa tunnistettujen osaamis-

tarpeiden kanssa. Ison kuvan ymmärtäminen eli kyvykkyys tulkita toimintaympäristön 

heikkoja signaaleja ja niiden vaikutusta organisaation toimintaan, esimiehen kyvykkyys 

tuottaa muutosta työyhteisössä sekä kyky verkostojen rakentamiseen ja hyödyntämiseen 

(Storey, 2004b, 24) vetävät hyvin yhteen Talentumilla tarvittavia esimiesten metaosaami-

sia jo tällä hetkellä, mutta erityisesti tulevaisuudessa. Valmentavan johtajuuden lähesty-

mistavoista (Bond & Seneque, 2012, 59) voidaan puolestaan tunnistaa suurin osa tulevai-

suuden esimiestyössä tarvittaviksi osaamisiksi. Esimiesten tulevaisuuden osaamistarpeissa 

organisaation tulee lisäksi varautua kasvavaan epävarmuuteen, jonka rinnalla tarvitaan 

energisoivaa ja innostavaa otetta työhön. Näissä kaikissa Talentumilla on myös kehitettä-

vää, osassa enemmän kuin toisissa. Kokoan alaluvussa 5.5 yhteen erilaisia kehittämistar-

peita ja ehdotan käytännön toimenpiteitä esimiesosaamisen kehittämiseen Talentumilla. 
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Esimiesten kaikki osaamisalueet limittyvät todellisuudessa keskenään. Tämän päivän esi-

miehen osaamistarpeissa kohdeorganisaatiossa ihmisten johtamisen, itsensä johtamisen, 

muutosjohtamisen ja asioiden johtamisen metaosaamiset ovat suhteellisen samalla tasolla 

keskenään. Ihmisten johtamisen metaosaamiset kuitenkin korostuvat hieman asioiden joh-

tamisen metaosaamisten sijasta. Olen tutkimuksen perusteella arvioinut, että tulevaisuudes-

sa ihmisten johtamisen metataitojen osuus laskee. Tämän perustelen sillä, että vastuun, 

vapauden ja itsenäisyyden nähdään lisääntyvän entisestään. Asioiden johtamisen metatai-

dot säilyvät todennäköisesti ennallaan, keskittyen liiketoimintakokonaisuuksien ja verkos-

tojen johtamiseen. Sekä muutosjohtamisen että itsensä johtamisen metataitojen osuudet 

kasvavat, johtuen pitkälti kasvavasta epävarmuudesta ja kasvavasta tarpeesta reflektoida 

omaa toimintaansa. Työnkuvakohtaisen osaamisen merkityksen esimiestyössä näen tutki-

mustulosten perusteella pienenevän, kun taas eettisyys ja arvot kasvattavat merkitystään. 

Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin sekä hiljaiseen tietoon perustuvan osaamisen merkitys 

tulee todennäköisesti säilymään jatkossakin. (Cardy & Selvarajan, 2006, 240–244.)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli ennakoida esimiesten osaamistarpeita me-

dia- ja kustannusalan organisaatiossa sekä tunnistaa keinoja varautua niihin, jotta organi-

saatio voi menestyä myös jatkossa. Aihe on kohdeorganisaatiolle eli Talentumille ajankoh-

tainen, sillä organisaatiossa on huomattu, että kollektiivista johtamisfilosofiaa ja yhteistä 

tapaa johtaa ei ole määritelty yksilöllisen johtamisen tueksi. Tämän tutkimuksen avulla 

kohdeorganisaatiossa voidaan määrittää esimiesten osaamistarpeita, jotka ovat suoraan 

yhteydessä organisaation strategiaan ja sen tulevaisuuden suuntaan. Tutkimusongelmaa on 

lähestytty laaja-alaisesti nykypäivän tutkimukseen soveltuvalla tavalla sitomalla strategi-

nen osaamisen kehittäminen osaksi muuttuvaa ympäristöä. Teoreettinen lähestymistapa 

tutkimusongelmaan näkyy kolmessa pääteemassa ja niiden yhdistämisessä. Nämä teemat 

ovat strateginen osaamisen johtaminen, ennakointi ja esimiestyö. Teoreettinen viitekehys 

osoittaa selvästi sen, että osaamistarpeita ei voida tutkia ilman yhteyden huomioimista or-

ganisaation strategiaan. Strategiaa taas ei voida käsitellä ilman toimintaympäristössä tapah-

tuvien muutosten ja hiljaisten signaalien huomioimista. Näiden kolmen aihealueen punou-

tumisen toisiinsa olen huomioinut läpi tutkimusprosessin.  

 

Kiinnostukseni kohdistui ennen kaikkea siihen, millaisia muutoksia media- ja kustannus-

alalla tapahtuu, miten nämä muutokset vaikuttavat tarvittavaan esimiesosaamiseen sekä 

miten muutoksiin ja uudenlaisiin esimiesten osaamistarpeisiin voidaan varautua. Tutkimus 

osallistuu kaikista näistä näkökulmista niin liiketoiminnalliseen kuin yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Molemmat näkökulmat ovat edustettuna, sillä tässä tutkimuksessa etsittiin 

vastauksia siihen, millä tavalla esimiesosaamisen pitäisi kehittyä media- ja kustannusalan 

organisaatiossa, jotta sen avulla voitaisiin vastata teknologisen, yhteiskunnallisen ja sosiaa-

lisen toimintaympäristön epävarmuustekijöihin jatkossa. Tämä tutkimus, kuten myös ai-

emmat tutkimukset (Blomqvist & Kianto, 2012, 2; Aaltonen & Wilenius, 2002, 10) osoit-

tavat, että jatkuva muutos on tullut työelämään jäädäkseen. Pärjätäkseen on organisaatioi-

den kyettävä reagoimaan muutokseen ja toimimaan epävarmuudessa. Muutoksen onnistu-

miseen tarvitaan osaamisen jatkuvaa kehittämistä, sillä yksilön osaaminen muodostaa muu-

toksen perustan organisaatiossa. Jos työntekijöillä ei ole riittävää osaamista tai ammattitai-

toa selviytyä uudistuksista, aiheuttaa se pelkoa ja vastustusta. (Laurila, 2011, 51.)  
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Johtamisen kehittymisen hidas vauhti suhteessa muuhun kehitykseen on johtamistutkimuk-

sen tunnistama ongelma, jonka muun muassa johtamisguru Gary Hamel (2007, 12; 19–25) 

on esittänyt yhdeksi johtamisen tutkimuksen ja kehittämisen tärkeäksi kysymykseksi. Täs-

sä tutkimuksessa ei kuitenkaan noussut esille sellaista haastetta, että johtaminen ei kehittyi-

si kohdeorganisaation muun kehittymisen rinnalla. Yhteiskunnalliseen keskusteluun tutki-

mus osallistuu tutkimalla sitä, millaista esimiesosaamisen tulisi olla jatkossa, jotta esimies-

työskentely tukisi työelämän positiivista kehitystä ja työssä jaksamista sekä organisaatioi-

den liiketoiminnallista kannattavuutta. Tutkimuskohteena toimii murrostoimialalla toimiva 

organisaatio. Monet muut toimialat ja organisaatiot tulevat seuraamaan digitaalisessa mur-

roksessa media- ja kustannusalaa, mistä syystä toimiala sopi tämän tutkimuksen konteks-

tiksi ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi erityisen hyvin. Liiketoiminnalliseen keskuste-

luun tutkimus osallistuu ennen kaikkea skenaarioiden arviointiin liittyvällä keskustelulla.  

 

Millaista esimiesosaamista sitten tarvitaan media- ja kustannusalan organisaatiossa tulevai-

suudessa ja miksi? Ensimmäinen alatutkimuskysymys muuttuvasta toimintaympäristöstä 

liittyy tutkimuskysymyksen miksi-osuuteen sekä toimii pohjana seuraavassa kysymyksessä 

käsitellylle strategiselle osaamiselle, joka taas toimii linkkinä esimiesosaamiseen. Kolmas 

ja neljäs alatutkimuskysymys vastaavat tutkimuksen kannalta merkittävimpiin kysymyk-

siin, tulevaisuudessa tarvittaviin esimiesosaamisiin ja niihin varautumiseen. Käsittelen tu-

levissa alaluvuissa jokaisen tutkimuskysymyksen erikseen. Otan kantaa siihen, mitä tutki-

mustulokset voivat tarkoittaa yhteiskunnallisen keskustelun ja aiemman tutkimuksen näkö-

kulmasta. Tämän jälkeen esittelen näkemykseni siitä, mitä tulokset tarkoittavat kohdeor-

ganisaatiolle. Viimeisessä alaluvussa arvioin tämän tutkimuksen hyödyllisyyttä ja uu-

tuusarvoa sekä esitän ajatuksiani mahdollisista jatkotutkimustarpeista.  

 

5.1 Ennakoidut muutokset media- ja kustannusalalla 

 

Koska muutoksen kiihtyvä nopeus, asioiden epävarmuus ja kompleksisuus aiheuttavat uu-

denlaisia haasteita työelämälle, osaamistarpeiden ennakoinnille ja tulevaisuuden suunnitte-

lulle, lähestyin tutkimuskysymystä muuttuvan toimintaympäristön lähtökohdasta esittämäl-

lä ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä millaisia muutoksia ennakoidaan tapahtuvan 

media- ja kustannusalalla seuraavan viiden vuoden aikana? 

 



 

 117 

Media- ja kustannusalan merkittävimmiksi ennakoidut muutokset ovat jo tänä päivänä nä-

kyvissä ja esimerkiksi digitalisaation painoarvoa media- ja kustannusalan muutoksessa ei 

voida korostaa liikaa. Esimiehet, toimitusjohtaja ja henkilöstöpäällikkö kaikki kuitenkin 

arvioivat muutoksia omista näkökulmistaan. Yhtenäisyydet vastauksissa ilmenivät niissä 

teemoissa, joissa muutoksen kehityssuunta on jo pidempään ollut selkeästi näkyvissä me-

dia- ja kustannusalalla. Erot vastauksissa taas esiintyivät arvioitaessa muutosnopeutta sekä 

etäämmällä olevia muutossignaaleja. Vaikka tulevaisuuskuva media- ja kustannusalan 

muutoksista on kiinnostava ja osaamisstrategian näkökulmasta kohdeorganisaatiolle tärkeä, 

niin mielenkiintoisinta tämän tutkimuksen kannalta on arvioida esimiesten kyvykkyyttä 

tulevaisuustyöskentelyyn. Kyvykkyys tulkita heikkoja signaaleja sekä sisäisen ja ulkoisen 

toimintaympäristön muutoksia on merkityksellinen esimiesosaaminen organisaation tule-

vaisuuden kannalta. Liiketoimintaympäristön ennakointi on nykypäivän muutosvauhdissa 

kuitenkin tunnistettu haastavaksi (Rohrbeck & Bade, 2012, 1) ja tämä tutkimus vahvistaa 

näkemystä erityisesti esimiesten osalta. Talentumin esimiehillä on ennakointityöhön kes-

kenään eritasoisia valmiuksia. Nämä eritasoiset valmiudet liittyvät ennen kaikkea rohkeu-

teen hyväksyä muutoksia ja luovuuteen kuvitella erilaisia vaihtoehtoja. Tämä on ennakoin-

tityön kannalta yhtä tärkeää kuin realististen vaihtoehtojen tunnistaminen. Onnistunut en-

nakointityö on tunnistettu organisaatioiden menestykselle kriittiseksi (Ogilvy & Schwartz, 

1998, 5; Rohrbeck & Bade, 2012, 2) ja tämä tutkimus osoittaa sen, että kohdeorganisaation 

kaltaisissa organisaatioissa puutteita saattaa, ja jopa todennäköisesti, ilmenee. Esimiesten 

yhteisestä skenaariotyöskentelystä olisi todennäköisesti hyötyä kohdeorganisaatiolle ja 

muille samantyyppisille organisaatioille, joissa esimiehillä on ihmisten johtamisen lisäksi 

myös vahva liiketoiminnallinen rooli. Se auttaisi mahdollisesti ennakoimaan laaja-

alaisemmin sekä vähentäisi tutumpien ja turvallisempien vaihtoehtojen dominointia. 

 

Tuloksissa ei ole tämän teeman osalta siis yllätyksiä aiempaan tutkimukseen liittyen. En-

nakointityö on tunnistettu haastavaksi, mutta samanaikaisesti sen välttämättömyys on tun-

nistettu. Tämä tutkimus tuo lisäarvoa siltä osin, että se osoittaa esimiesten kollektiivisen 

skenaariotyöskentelyn mahdollisen merkityksen tulevaisuuteen varautumisessa. Tätä tukee 

olemassa oleva tutkimustieto siitä, että skenaariotyöskentelyä on suositeltavinta tehdä 

ryhmissä (Olgivy & Schwartz, 1998, 2). Itse skenaarioihin liittyvät epävarmuustekijät ovat 

hyvin pitkälti linjassa tähän mennessä tehdyn media- ja kustannusalan kehitykseen liitty-

vän tutkimuksen kanssa, siitä että muutos on johtanut rajuun rakenteelliseen muutokseen 
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toimialalla (Argillander et. al., 2014) ja että toimialan ansaintamallit sekä sisällön kulutus- 

ja tuotantotapojen ovat muuttuneet (Aitamurto, 2010, 6). Nämä tulokset eivät siis itsessään 

tuottaneet varsinaista lisäarvoa media- ja kustannusalan tutkimukseen. Tämä ei tosin ollut-

kaan tämän tutkimuksen varsinainen tavoite, vaan työkalu vastata muihin tutkimuskysy-

myksiin. Yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta tutkimustulos tukee esimiesten mu-

kaan ottamista ennakointityöskentelyyn entistä vahvemmin. Tämä voi puolestaan parantaa 

esimiesten sitoutumista työnantajaansa ja lisätä heidän liiketoiminnallista ymmärrystään. 

 

5.2 Muutosten vaikutukset strategiseen osaamiseen media- ja kustannusalalla 

 

Strategisen osaamisen johtamisen kirjallisuuden perusteella voidaan esittää, että sen suu-

rimmat haasteet liittyvät organisaatio- ja yksilötason osaamisen yhdistämiseen (Nordhaug, 

9; Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, 18). Kun huomioidaan tämä ja strategisen nä-

kökulman tärkeys osaamisen johtamisessa (Nordhaug, 1998, 9; Cardy & Selvarajan, 2006, 

235; Viitala, 2006, 109), niin mielestäni oli tarpeellista käsitellä erikseen organisaation 

strategista osaamista esimiesosaamisen merkittävänä taustavaikuttajana. Tästä syystä toi-

sena alatutkimuskysymyksenä tutkin sitä millä tavalla nämä muutokset vaikuttavat strate-

giseen osaamiseen media- ja kustannusalan organisaatiossa?  

 

Muutos ja työn monimuotoisuus kuvaavat kohdeorganisaation toimintaa nyt ja kasvavassa 

määrin jatkossa, mikä ei ollut yllättävää huomioiden media- ja kustannusalan rajut raken-

teelliset muutokset (Argillander et. al., 2014). Erityisesti rakennemuutokset erottuivat me-

dialiiketoimintaan liittyvässä keskustelussa. Muutamia vuosia sitten käynnistetyt muutok-

set organisaatioon ja johtamiseen liittyen ovat valmistaneet Talentumia paremmin tulevai-

suuden haasteisiin, kun johdon ja esimiestyön painopisteenä korostuu esimerkillä johtami-

nen. Osaaminen on Talentumille tärkein kilpailukeino ja tutkimuksessa korostui, kuinka 

korkean tason substanssiosaamista ja älykkäitä henkilöitä organisaatiossa on. Tämä on 

linjassa nykytutkimuksessa vallalla olevan käsityksen kanssa siitä, että tämän päivän tieto-

yhteiskunnassa organisaatio menestyy ainoastaan osaamiseensa tukeutuen (Viitala & Uoti-

la, 2014, 98). Asiantuntijaorganisaatiolle on kuitenkin tyypillistä laadun ja huolellisen 

työskentelyn korostuminen, mikä tämän tutkimuksen mukaan on yksi suurimmista haas-

teista operatiivisessa johtamisessa. Entinen vahvuus on kääntymässä heikkoudeksi, mikäli 

työskentelytapaa ja osaamisen painopistettä ei pystytä muuttamaan lisääntyvässä epävar-
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muudessa ja nopeaa reagointia edellyttävässä toimintaympäristössä. Samalla digitaalinen 

osaaminen nousee kaiken tekemisen keskiöön. Työntekijöiltä vaatii ajattelutavan muutosta 

hyväksyä se, että entiset vahvuudet eivät enää jatkossa kanna – tämä voi osaltaan lisätä 

työelämässä tunnistettua ilmiötä, niin kutsuttua motivaatiokriisiä (Aaltonen & Wilenius, 

2002, 12). Esimiesten tehtävänä on määrätietoisesti kannustaa ja ohjata ajattelutavan muu-

tokseen samalla kun organisaatioissa koulutetaan työntekijöitä uusien osaamisalueiden 

hallitsemiseen. Tutkimustulos vahvistaa monien tutkijoiden näkemystä siitä, että esimies-

ten osaamisen kehittäminen on noussut tärkeimmäksi keinoksi huolehtia organisaation 

kilpailukyvystä (Salaman, 2004, 73; Hernez-Boome & Hughes, 2004, 27). 

 

Tutkimustulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa siitä, että muutoskyvykkyys 

ja muutoksen johtamiskyky ovat nousemassa yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista työ-

elämässä (Storey 2004b, 24; Laurila, 2011, 45; 52). Media- ja kustannusalalla se tulee to-

dennäköisesti piankin ohittamaan tärkeydessä substanssiosaamisen. Yhteiskunnallisen kes-

kustelun kannalta tämä tarkoittaa sitä, että työelämässä arvostetut osaamiset ovat muuttu-

massa tai jo muuttuneet. Nykypäivän työelämä suosii myös tämän tutkimuksen perusteella 

nopeutta, paineensietokykyä ja jopa suurpiirteisyyttä. Tämä on suuri muutos suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja vaatii uudenlaisia henkisiä voimavaroja työntekijöiltä. Yhteiskunnallisen 

keskustelun olisi syytä keskittyä siihen, miten ihmisten sellaisia metaosaamisia voidaan 

kehittää, joiden avulla tulevaisuuden työelämässä on mahdollista pärjätä. Tätä kautta mo-

net työntekijät voisivat kyetä paremmin sietämään ja sitä kautta hyväksymään uusia toi-

mintatapoja, sen sijaan että esimerkiksi työmarkkinat alkaisivat yhä vahvemmin suosia 

tietyntyyppisiä hakijoita. Vaarana suurten irtisanomisten aikakaudella on se, että organi-

saatioiden henkilöstö painottuu jatkossa ainoastaan samantyyppisiin nopeisiin päätöksen-

tekijöihin. Tämä voi olla vaarallista yrityksille, samalla kun se vääristää koko työmarkki-

nan. 

 

5.3 Muutosten vaikutukset esimiesosaamiseen media- ja kustannusalalla 

 

Esimiesten osaaminen on yksi tärkeistä menestyselementeistä tämän päivän organisaatiois-

sa. Esimiesosaamisen tutkiminen on tämän tutkimuksen keskiössä ja esitin kaksi ensim-

mäistä alatutkimuskysymystä siitä syystä, että ne vaikuttavat tutkimuksen tärkeimmän ala-

tutkimuskysymyksen tulosten taustalla. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpänä 
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alatutkimuskysymyksenä kysyn, millä tavalla nämä muutokset vaikuttavat esimiesosaami-

seen media- ja kustannusalan organisaatiossa? 

 

Tämän ja aiemman tutkimuksen (Tuominen, 2005, 154; 163) perusteella voidaan todeta 

epävarmuuden sietokyvyn ja muutosjohtamisen olevan esimiehen tärkeimpiä metakyvyk-

kyyksistä jatkossa. Teoreettisessa viitekehyksessä esiin nousseet asiat, kuten epävarmuus, 

muutos, verkostot, kiire, vaatimukset, tunneälykkyys ja luottamus ovat kaikki näkyvissä 

esimiestyössä Talentumilla. Vallalla olevan johtamisen paradigman mukaisesti (Storey, 

2004a, 8) tarve esimiesten mahdollistavaan ja kehittävään johtamistapaan on korostunut 

myös Talentumilla. Asiantuntijuutta ja osaamisen hyödyntämistä vahvistava johtamistapa 

liittyy vahvasti esimiehen ja alaisten välisiin suhteisiin. Tämä on nostanut organisaatiossa 

luottamuksen ja esimerkillä johtamisen merkitystä, mikä on linjassa tämän päivän johta-

mistutkimuksen kanssa (Ellinger et al., 1999, 106; Aaltonen & Wilenius, 2002, 13; Renzl, 

2008, 207). Koska esimiesten tehtävä sparraajina ja mahdollistajina vain korostuu jatkossa, 

nousee jatkuva itsensä kehittäminen ja esimiesten metataitojen kehittäminen avainrooliin 

tulevaisuudessa. Aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia vahvistaen (Boyatzis, 1982, 1; 

Viitala 2006, 295) voidaan tämän tutkimuksen perusteella todeta, että esimiehen osaamisen 

jatkossa määrittelee pääasiallisesti se, miten hän osaa epävarmuuden vallitessa hyödyntää 

ja tukea muiden osaamista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Talentumilla esi-

miesten haasteeksi nousi ennen kaikkea johtamistilanne toimintaympäristön paineessa ja 

jatkuvassa epävarmuudessa. Vaatimusten ja paineen koettiin kuitenkin aiheutuvan lähinnä 

ulkoisesta muutoksesta, eikä ristipaine johdon ja alaisten välissä korostunut oikeastaan 

lainkaan, mikä poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta (Viitala & Koivunen, 2011, 168–176). 

Talentumin johto onkin todennäköisesti pystynyt omalla esimerkillään luomaan esimiesten 

työlle turvallisen pohjan, johon tukeutua ristiriitatilanteissa. 

 

Esimiestyölle ei tämän tutkimuksen perusteella ole odotettavissa suuria muutospaineita, 

mikäli esimiehet ovat jo siirtymässä mahdollistavan paradigman mukaiseen ajatusmaail-

maan. Monissa organisaatioissa tämä on kuitenkin vielä alkutekijöissään, mistä syystä tar-

ve uudenlaiseen innostavaan ja kannustavaan johtamistapaan onkin viime vuosina ollut 

myös yhteiskunnallisen johtamiskeskustelun pääteemoja. Näenkin tämän tutkimuksen pe-

rusteella esimiestyön tuleville muutostarpeille olennaiseksi sen, kuinka hyvin organisaatio 

on jo ehtinyt sopeutua vallalla olevaan paradigmaan. Se, että Talentum on alkanut jo kolme 
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vuotta sitten muuttaa organisaatiotaan, on hyvinkin todennäköisesti tärkein syy siihen, 

miksi haastateltaville oli vaikeaa tunnistaa merkittävämpiä muutoksia esimiestyöhön ja 

siihen liittyviin osaamisvaatimuksiin tuleville vuosille. Esimiestyö on johtamisen tutki-

muksenkin perusteella viime vuosina muuttunut paljon (Blomqvist & Kianto, 2012, 3; 

Grant, 1996, 109) ja Talentum on kyennyt organisaationa ja esimiestyössä toimimaan jo 

pidempään mahdollistavan paradigman mukaisesti. Haastatteluissa viime vuosien muutok-

sien ja niihin liittyvien osaamistarpeiden nähdään vahvistavan merkitystään, mutta varsi-

naista uutta paradigmaa eivät haastateltavat näe todennäköiseksi lähivuosina. Tämä on 

näkemykseni mukaan yleisestikin esimies- ja johtamistyössä hyvin todennäköinen tulevai-

suuskuva.  

 

Toisaalta esimiestyön yhdeksi haastekohdaksi tämän tutkimuksen perusteella voi nousta se, 

että mahdollistavaa johtamista korostava yhteiskunnallinen keskustelu saattaa viedä esi-

miesten työtä joskus liiankin pehmeään suuntaan. Tämä voi tehdä ikävien asioiden hoita-

misen alaisten suuntaan entistä haastavammaksi. Tämä tematiikka liittyy myös esimiestyön 

tarpeellisuuteen tulevaisuuden työelämässä. Aiempi tutkimus näkee tarvetta esimiestyölle 

myös tulevaisuuden organisaatiossa (Viitala & Koivunen, 2011, 164). Syyt ovat vahvasti 

siinä, että esimiesten rooli nähdään innostavana muutosten tukijana. Tässä tutkimuksessa 

tämän näkökulman rinnalle nousi vahvasti se, että esimiehiä tarvitaan jatkossa myös teke-

mään päätöksiä ja ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Toisin sanoen esimiehen rooliksi ei jää 

ainoastaan kannustaminen ja innostaminen, vaan toimiminen henkilönä, joka loppujen lo-

puksi kantaa vastuun, erityisesti vaikeammissa asioissa. Tämä tutkimus herättää kuitenkin 

myös kysymyksen siitä, hämärtyvätkö rajat esimiesten ja tiimiläisten työn väliltä entises-

tään, kun yksilöiden työyhteisössä tarvitsemat osaamiset ovat tutkimuksen mukaan hyvin 

pitkälle samankaltaisia kuin esimiesten tarvitsemat osaamiset. Samanaikaisesti tämä tutki-

mus kuitenkin osoittaa, että monet metataidoista ovat kriittisempiä esimiestehtävässä toi-

mivalle. 

 

Esimiestyö on hyvin kokonaisvaltaista. Esimiesosaamisen kirjallisuudessa painottuu tänä 

päivänä ihmisten ja heidän osaamisensa johtaminen (Aaltonen & Wilenius, 2002, 13; HR 

Barometri, 2013). Kiinnostavaa tämän tutkimuksen näkökulmasta on kuitenkin se, että 

vaikka se nähtiin erittäin tärkeäksi esimiestyössä, niin monet muutkin alueet korostuivat. 

Kuten aiemmin totesin, niin metaosaamisten tasolla esimiesosaamisten painopisteet eivät 
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välttämättä juurikaan muutu. Työn substanssiosaamisen osuus saattaa kuitenkin jopa ko-

rostua, sillä teknologinen ja digitaalinen kehitys saattavat vaatia esimiesten osaamisen ke-

hittämisestä suuren osan tulevina vuosina. Organisaatioiden pohdittavaksi jää se, miten 

varmistetaan se, että muut osaamisen kehittämisen tarpeet, kuten ihmisten johtaminen ja 

muutosjohtamisen kyvykkyys eivät jää substanssiosaamisen varjoon. Ihmisen oppimiska-

pasiteetti on kuitenkin rajallinen, varsinkin nykypäivän jatkuvien ärsykkeiden maailmassa. 

Substanssiosaamisesta puhuttaessa on samanaikaisesti kuitenkin hyvä muistaa, että se mitä 

tänä päivänä mielletään substanssiosaamiseksi ja mitä sillä tarkoitetaan media- ja kustan-

nusalalla tulevaisuudessa saattavat olla keskenään hyvinkin eri asioita.  

 

5.4 Muutosten vaikutuksiin varautuminen osaamisen johtamisessa 

 

Organisaatio kehittyy luomalla uutta osaamista, mikä nähdään tänä päivänä edellytyksenä 

aidolle organisatoriselle oppimiselle (Senge, 1990, 8). Olennaista on, että organisaatiot 

tunnistavat oman strategiansa kannalta merkittävät ja toimialansa kannalta tärkeät osaami-

set, jotka ohjaavat sen osaamisen johtamisen toimenpiteitä (Cardy & Selvarajan, 2006, 

235). Oikeanlaisen osaamisen hankkiminen, kehittäminen ja pitäminen onkin tunnistettu 

tulevaisuuden organisaatioiden menestyksen ehdoksi (Viitala, 2006, 14–15). Tästä syystä 

viimeisenä alatutkimuskysymyksenä kohdeorganisaation esimiesosaamisen johtamiseen 

liittyen tutkin sitä, millä tavoin muutosten vaikutuksiin pyritään osaamisen johtamisen ja 

esimiesten omin keinoin varautumaan? 

 

Lähestyminen esimiesten osaamisen kehittämiseen on Talentumilla tälle päivälle tyypilli-

sesti lähtöisin esimiehen omista lähtökohdista (Patching, 2011, 163–164), mutta on johdon 

näkemyksen mukaan samalla vahvasti yhteydessä organisaation strategiaan. Esimiesten 

käsitystä strategian ja oman osaamisensa yhteydestä sen sijaan voisi parantaa. Tutkimustu-

los näyttäisi tukevan aiempaa tutkimusta siinä, että organisaatioissa saatetaan arvioida yk-

silötason osaamista hyvinkin tarkasti osana erilaisia henkilöstönkehittämisen prosesseja, 

mutta organisaatiotason osaamisia saatetaan käsitellä yksilöosaamisista erillisinä ilmiöinä, 

usein osana organisaatioiden strategiaprosessia (Uotila & Säntti, 2011, 117). Tämä ilmenee 

tässä tutkimuksessa juuri siinä, että esimiehet eivät varsinaisesti linkitä osaamista strategi-

aan, vaikka johto niin tekeekin.  
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Talentum on tunnistanut esimiesten osaamisen kehittämisen merkitykselliseksi organisaa-

tiolle. Monipuolisempi kehitysote voisi kuitenkin olla paikallaan, sillä tällä hetkellä esi-

miesten kehittäminen perustuu pitkälti koulutusohjelmiin, mikä on tunnistettu tämän päi-

vän esimieskirjallisuudessa liian yksipuoliseksi lähestymistavaksi (Hernez-Broome & 

Hughes, 2004, 25–28). Tämä tutkimus osoittaakin sen, että jopa modernisti toimivassa 

organisaatiossa on paljon osaamisen kehittämismahdollisuuksia, joita ei ole hyödynnetty. 

Aiemmin suosittuja tapoja pitäisikin ennen kaikkea rohkeasti uudistaa. Kunhan osaamisen 

uudistumisen tarve on ymmärretty riittävällä tasolla organisaatiossa, niin mahdollisuuksia 

on valtavasti. Näitä mahdollisuuksia kohdeorganisaatiolle käsittelen seuraavassa alaluvussa 

käytännön toimenpiteiden tasolla. 

 

5.5 Mitä tulokset tarkoittavat kohdeorganisaatiolle? 

 

Liiketoimintaympäristön muutostahti on nopea kaikilla toimialoilla, mutta media- ja kus-

tannusalalla muutos ja sen tarve on ollut keskivertoa voimakkaampaa. Varmasti juuri toi-

mialan muutosvauhdista johtuen kirjallisuudessakin vallalla olevat ja tämän päivän para-

digmaksi nousseet lähestymistavat esimiestyöhön korostuvat Talentumilla. Strategisen 

osaamisen, yksilöosaamisen ja esimiesosaamisen vahvat yhteydet toisiinsa kuvastavat 

muuttuvaa työelämää hyvin. Talentumilla osaamisen kehittämistä lähestytään onnistuneesti 

strategialähtöisen yksilöosaamisen johtamisen (Kirjavainen ja Laakso-Manninen, 2001, 

94) näkökulmista, mutta muutamia selkeitä kehittämiskohteita oli aineiston perusteella 

tunnistettavissa. Näihin kehittämiskohteisiin pyrin antamaan toimenpidesuositukseni. Esit-

telen nämä kehittämiskohteet ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset tiivistetysti taulukos-

sa 7. Näiden tutkimustulosten voidaan olettaa olevan hyvin yleistettäviä myös moneen 

muuhun vastaavassa tilanteessa olevaan organisaatioon, sillä tutkimustulokset eivät juuri 

poikkea muusta tutkimuksesta ja niiden arvioimista esimiestyön painopisteistä. Myöskään 

muutoksen laadulla ei välttämättä ole suurta merkitystä, vaan ennemmin minkä tahansa 

muutoksen aiheuttamilla epävarmuuden tunteilla. Tästä syystä en näe tutkimustuloksieni 

olevan sidonnaisia ainoastaan vahvaa digitaalista murrosta eläviin toimialoihin. Mikä ta-

hansa organisaatio, jossa on käynnissä rakennemuutoksia, todennäköisesti kohtaa vastaavia 

haasteita esimiestyöskentelyn osalta. 
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10 tärkeintä kehittämiskohdetta Toimenpidesuositukset 

Esimiesten osallistaminen ennakointiin  Esimiesten yhteinen skenaariotyöskentely 

Monimuotoisuutta ja laaja-alaisuutta esi-

miesosaamisen jatkuvaan kehittämiseen 

Laaja portfolio kehittämiskeinoja, joista 

esimies voi valita itselleen sopivimmat. 

Muutosjohtaminen ja itsetuntemuksen kas-

vattaminen kehittämisen keskiöön 

Laaja keinovalikoima molemmista, jotta 

esimiehet löytävät sopivan tavan itselleen 

Esimiesten vertaistukimahdollisuuksien 

kehittäminen 

Systemaattisesti tätä tarkoitusta varten jär-

jestettäviä pienryhmiä sekä tukiparien 

muodostamista pidemmälle aikavälille 

Yhteisen johtamisfilosofian tunnistaminen 

ja näkyväksi tekeminen 

Keskustelut esimiesten ja johdon kesken, 

jonka pohjalta yhteisen filosofian luominen. 

Systemaattisuus esimiesten valinnassa.  

Läpinäkyvyys ja avoin viestintä Talentumi-

laiseen esimiehisyyteen liittyen 

Yhteisen johtamisfilosofian julkistaminen 

koko organisaatiolle – viestitään mitä edel-

lytetään nykyisiltä ja tulevilta esimiehiltä 

Esimiesosaamisen tasalaaduttaminen Kehittämisessä kaikkien esimiesten  

huomioiminen 

Tarvittaessa rohkeat muutokset  

esimiesvastuisiin 

Vaatimus esimiehille yhteisen johtamisfilo-

sofian kunnioittamisesta, mikäli haluaa jat-

kossa toimia esimiestehtävässä 

Esimiestyön ikävien puolien näkyväksi 

tekeminen ja rohkaisu niiden  

käsittelyyn 

Henkistä tukea sekä avointa keskustelua 

johdon ja esimiesten kesken siitä, mitä vaa-

timuksia toimintaympäristö asettaa  

Sen tunnistaminen, missä osaaminen tällä 

hetkellä organisaatiossa sijaitsee 

Osaamiskartoitukset esimiehille ja koko 

organisaatiolle 

 

Taulukko 7. Kymmenen tärkeintä kehittämiskohdetta kohdeorganisaatiossa 
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Organisaation selviytymiselle jatkossa voi olla kriittistä, jos se ei huomioi tulevaisuudessa 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia (Ogilvy & Schwartz, 1998, 5). Koska esimiesten rooli 

on tutkimuksissa kiistatta todettu merkitykselliseksi organisaatioiden menestykselle (Sala-

man, 2004, 73), on esimiesten vahvempi osallistaminen ennakointityöhön vahvasti suosi-

teltavaa. Yhteinen työskentely skenaarioiden parissa voisi myös vähentää mahdollisia pel-

koja tulevasta, mikä saattaa osaltaan vääristää arvioita tulevasta. Dialogi toisten esimiesten 

kanssa tuokin todennäköisesti sekä realistisuutta että uskallusta skenaariotyöskentelyyn. 

Ryhmätyöskentelyn hyödyt ennakointityössä on myös kirjallisuudessa selkeästi tunnistettu. 

Ryhmäkeskustelut ja toisten haastaminen voisi tuoda merkittävää lisäarvoa myös Talentu-

mille. Paremman ennakoinnin lisäksi tällainen työskentely mitä todennäköisimmin vahvis-

taa esimiesten johtamista ryhmänä ja linkittää esimiesten johtamistavan entistä paremmin 

strategiaan. Kohdeorganisaation ja muiden samassa vaiheessa olevien organisaatioiden 

pitäisi ensisijaisesti keskittyä tunnistamaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, tähän voi 

toimia yhtenä käytännön toimenpiteenä esimiesten yhteinen skenaariotyöskentely.  

 

Talentumilla esimiesosaamisen kehittäminen on ollut jatkuvaa, mikä onkin edellytys tulok-

sekkaalle kehittämistyölle. Perinteisten valmennusohjelmien rinnalle olisi kuitenkin hyvä 

tuoda monimuotoisempia tapoja kehittää osaamista, erityisesti osana esimiesten arjen toi-

mintaa. Koulutusten rinnalle voitaisiin tuoda suunnitteilla olevan yksilöcoachauksen lisäksi 

esimerkiksi mentorointia ja 360-asteen arviointeja. Vertaistukeen voitaisiin luoda syste-

maattisesti mahdollisuuksia, jolloin vertaistuki ei olisi ainoastaan esimiesten omien verkos-

tojen varassa. Kun kehittämiskeinojen portfolio on laaja, voivat esimiehet itse valita myös 

omiin lähtökohtiinsa parhaiten sopivia keinoja. Mikä tärkeintä, kaikkien esimiesten ei tar-

vitsisi käydä samoja kehittämispolkuja läpi. Tämä tukisi aidosti tämän päivän strategialäh-

töisen yksilöosaamisen kehittämisen (Kirjavainen & Laakso-Manninen, 2001, 94) ajatusta. 

Muutosjohtamiseen liittyvää ja itsetuntemusta kasvattavaa osaamista tarvitaan jatkossa 

enemmän, kehittämiskeinojen valikoiman tulisi tukea myös näitä tavoitteita. 

 

Esimiesten valinnassa tarvitaan systemaattisuutta ja sen varmistamista, että kaikilla esi-

miehillä on yhteinen näkemys siitä, mihin organisaatio toiminnallaan ja johtamisellaan 

tähtää. Tässä auttaa yhteisen johtamisfilosofian tunnistaminen ja osaltaan myös aktiivinen 

vertaistuki esimiesten kesken. Esimiesten onkin yhdessä tunnistettava kollektiivinen tapan-

sa johtaa ja se minkä takana yhdessä ryhmänä seistään. Tämän jälkeen systemaattisuuden 
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toteuttaminen esimiesten valinnassa on helpompaa kolmea asiaa tarkastelemalla. Ensinnä-

kin on syytä tarkastella sitä, onko esimiehellä motivaatiota toimia ja kehittyä esimiestehtä-

vässä, toisekseen kohtaavatko esimiehen ominaisuudet organisaatiossa tarvittavan esi-

miesosaamisen kanssa sekä kolmanneksi, onko henkilö valmis sitoutumaan organisaation 

yhteiseen johtamisfilosofiaan. Yhteisen johtamisfilosofian myötä esimiehet todennäköises-

ti myös oppivat toisiltaan, toivottavasti myös ne, joilla motivaatio esimiestyöhön ja itsensä 

kehittämiseen on heikompi. On mahdollista, että kun yksilö huomaa kuinka moni näkee 

asian tärkeänä, saattaa sosiaalinen paine saada yksilön pohtimaan myös omaa käsitystään 

uudelleen. Systemaattinen vertaistuki esimiestyössä vaikuttaa oikeastaan todella moneen 

asiaan positiivisesti, se edistää myös verkostoitumista liiketoimintojen välillä, mikä on 

tämän päivän organisaatioissa ensiarvoisen tärkeää.  

 

Talentumilaisen esimiehisyyden tunnistaminen ja sen viestiminen koko organisaatiolle on 

avain oikeisiin esimiesvalintoihin jatkossa. Kun organisaatiossa tiedetään, mitä osaamista 

ja millaista toimintaa esimiehiltä odotetaan, voi henkilöstö myös edellyttää esimiehiltään 

sen mukaista johtamista. Se, että henkilöstö tietää, mitä esimieheltä odotetaan auttaa lisäksi 

ymmärtämään esimiesten työtä ja sitä miten halutessaan voisi itse kehittyä esimieheksi 

omassa organisaatiossaan. Ymmärrystä siitä, millaisia osaamisia organisaation tavoitteet 

edellyttävät esimiehiltä ja miten nämä sopivat esimiehen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 

sekä heidän motivaatioonsa toimia esimiehenä, voidaan hyödyntää esimiesten valinnassa ja 

nykyisten esimiesten kehittämisessä. Murrosta elävälle toimialalle on luonnollista, että 

esimiesten olisi epävarmuuden lisäksi välttämätöntä kestää myös työn ikävämpiä puolia. 

Tästä tulisi vakavasti keskustella esimiesten kanssa ja tuoda keinoja sen jaksamiseen. Esi-

miesten olisi myös muistettava, että ikävien ratkaisujen tekeminen ei ole sama asia kuin 

olla ilkeä. Ennen kaikkea esimiehen tulee tuntea itsensä riittävän hyvin kestääkseen sen, 

että alaiset saattavat kokea osan esimiehen ratkaisuista epäinhimillisinä. 

 

Sekä esimiesten että muun henkilökunnan osalta tunnistettiin laajasti se, että motivaatiota 

kehittyä ei pystytä opettamaan. Tästä syystä organisaation panokset kohdistuvat helposti 

niihin henkilöihin, jotka osoittavat halua ja potentiaalia kehittymiseen – näin myös Talen-

tumilla. Vaikka tämä on looginen lähestymistapa, niin organisaation kannattaisi miettiä 

keinoja myös niiden motivointiin, jotka eivät tunnista kehittymisen tarvettaan. Organisaa-

tioiden kannattaa varoa, ettei se tuudittaudu liikaa uusiin rekrytointeihin tai ainoastaan nii-
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den henkilöiden kehittämiseen, joilla on motivaatiota. Sen sijaan on löydettävä keinoja 

motivoida vähemmän motivoituneita tai vaihtoehtoisesti tehtävä rohkeita ratkaisuja esi-

miesten vaihtamiseksi, jos asenteiden muokkaus ei tuota toivottua tulosta. Tämä on johdon 

oikeus ja velvollisuus, sillä ennen kaikkea alaiset kärsivät, jos esimies ei ole kiinnostunut 

omasta kehityksestään. Substanssiosaaminen ei saisi koskaan olla yksinään oikeutus toimia 

esimiehenä. Esimiesosaamisen tasalaaduttamiseen on siis erilaisia lähestymistapoja, joista 

ensisijaisesti kannattaa luonnollisesti pyrkiä asenteiden johtamiseen. Tässä voidaan onnis-

tua asettamalla esimiestyö keskiöön ja toistamalla sen tärkeyttä jatkuvasti. Tämä on muu-

tosjohtamista esimiesten suuntaan. Muutosjohtaminen on mitä suurimmassa määrin aja-

tusmaailman muuttamista, jonka kautta käytännön toimintakin muuttuu.  

 

Toimialalla käynnissä oleva murros on jo nyt muuttanut uusien rekrytointien painopistettä 

Talentumilla, mutta suuri haaste yritykselle tulee olemaan tämän hetken henkilöstön tiedon 

päivittäminen. Vaikka uusissa rekrytoinneissa voidaan painottaa juuri niitä osaamisia, jotka 

ovat yrityksen tulevaisuudessa merkittäviä, niin se ei ratkaise nykyisen henkilöstön osalta 

syntyvää osaamisvajetta. Suurin osa nykyisestä henkilöstöstä on organisaatioon sitoutunut-

ta, mutta esimerkiksi heidän digitaaliset taitonsa ovat puutteelliset. Talentumilla merkittä-

väksi tehtäväksi muodostuu ratkaista myös se, miten varmistetaan, ettei kuilu uuden ja 

vanhan henkilöstön välillä kasva liian suureksi. Kuilun syntyminen voisi pahimmillaan 

johtaa myös työyhteisön toimivuuteen liittyviin haasteisiin. Kohdeorganisaatiossa olisi 

tärkeää tehdä olemassa olevan osaamisen kartoittamishanke. Tämä ei koske ainoastaan 

esimiesosaamista, vaikka se sisältyisikin yhtenä osana osaamiskartoitukseen. Nykytilan 

hahmottaminen on tärkeää, jotta pystytään peilaamaan nykyistä osaamista tulevaisuuteen, 

ja tunnistamaan missä osaamisaukot sijaitsevat. Osaamiskartoituksen tekeminen tuottaa 

laaja-alaisempaa ymmärrystä ennen kaikkea siitä, missä tarvittavaa osaamista jo sijaitsee. 

Osaamiskartoituksen tuloksien pohjalta kohdeorganisaatiossa voidaan jatkossa tutkia esi-

merkiksi sitä, millaisia osaamisaukkoja tämän hetkisessä esimiesosaamisessa on suhteessa 

jatkossa tarvittaviin osaamisiin. Tämän jälkeen voidaan aloittaa konkreettiset varautumis-

toimenpiteet koko organisaatiossa. 
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5.6 Arvio tutkimuksen hyödyllisyydestä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimuksella on uutuusarvoa, sillä se yhdistää strategisen osaamisen, esimiestyön ja en-

nakoinnin. Tämä näkökulma vahvistaa nykypäivän tutkimustuloksia esimiestyön muuttu-

neesta paradigmasta. Todellista lisäarvoa syntyisi myös käytännön tasolla, jos tutkimus 

ennakoinnin, esimiestyön ja strategisen johtamisen näkökulmien yhdistämisellä kannustaisi 

Talentumia ja myös muita työyhteisöjä esimiesten yhteiseen ennakointityöhön. Tutkimus 

avasi polun esimiesosaamisen jatkotutkimukselle media- ja kustannusalalla. Esimerkiksi 

seuraavanlaisia tutkimuskysymyksiä olisi mielenkiintoista tutkia jatkossa: 

 

- Millaiset keinot ovat toimivimpia organisaation olemassa olevan osaamisen tunnis-

tamiseksi? 

- Millä tavalla työyhteisössä koetaan tulevaisuuden esimiesosaamisen tarpeet? 

- Millä tavalla ymmärrys tarvittavasta osaamisesta eroaa eri esimiestasoilla (lähiesi-

miehet, keskijohto, ylin johto)? 

- Miten esimiesosaamisen paraneminen vaikuttaa kohdeorganisaatioon? 
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6 YHTEENVETO 

 

Osaaminen ja ihmiset ovat nousseet tämän päivän menestyvien yritysten ensisijaiseksi 

kiinnostuksen kohteeksi, sillä työntekijät ja heidän osaamisena on laajasti tunnistettu orga-

nisaatioiden keskeisimmäksi kilpailuedun lähteeksi. Kilpailuedun saavuttamiseen liittyy 

olennaisesti se, miten organisaatio onnistuu ennakoimaan sen toimintaympäristön muutok-

sien vaikutuksia jatkossa tarvittavaan osaamiseen ja miten se pystyy toiminnassaan varau-

tumaan näihin muuttuviin osaamistarpeisiin. Työelämä on muuttunut entistä vaativammak-

si ja esimiehillä on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että työntekijät ovat motivoitu-

neita ja jaksavat työssään, jolloin myös organisaation osaamista pystytään paremmin hyö-

dyntämään. Esimiesten tehtäväkenttä organisaatiossa on laaja ja heidän osaamisensa var-

mistaminen on yksi tärkeimmistä keinoista huolehtia organisaation tuloksesta ja tehokkaas-

ta toiminnasta. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin sitä, millaista osaamista esimiestyössä media- ja kustannusalal-

la tulevaisuudessa todennäköisesti tarvitaan ja miksi. Ensisijaisena tavoitteenani oli enna-

koida esimiesten osaamistarpeita sekä tunnistaa keinoja varautua muuttuviin tarpeisiin, 

jotta kohdeorganisaation kaltaiset yritykset menestyvät myös jatkossa. Tutkimuksessa kes-

kityin esimiesosaamisen yleensä, enkä arvioinut yksittäisen esimiehen osaamistarpeita ja 

niihin varautumista. Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena media- ja kustannus-

alalla toimivassa Talentumin organisaatiossa haastattelemalla sen toimitusjohtajaa, henki-

löstöpäällikköä ja viittä esimiestä. Sekundääriaineistona toimivat aiemmat tutkimukset 

media- ja kustannusalalta. Kohdeorganisaatiolle tutkimus on hyödyllinen, sillä tutkimustu-

losten pohjalta esimiesosaamista pystytään kehittämään tulevaisuuden tarpeiden suuntai-

sesti ja osaamisen kehittämisen toimenpiteitä voidaan painottaa siten, että ne vastaavat 

mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa tarvittavaa esimiesosaamista. Yhteiskunnallisesti 

tutkimus on hyödyllinen, sillä esimiesosaaminen vaikuttaa työhyvinvointiin sekä yritysten 

taloudelliseen menestykseen.  

 

Lähestyin tutkimusongelmaa teoreettisesti kahden laajemman teeman kautta, jotka ovat 

strateginen osaamisen johtaminen ja esimiesosaaminen. Tutkimuksen teoreettinen tausta 

on strategiassa, sillä tarvittava osaaminen liittyy siihen, mitä organisaatio tavoittelee tule-

vaisuudessa ja millaisin keinoin se pyrkii kohti tavoitteitaan. Strategisessa osaamisen joh-
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tamisessa toisiinsa yhdistyvätkin kolme elementtiä, organisaation toimintaympäristö, orga-

nisaation strategia ja sen inhimillisen pääoma. Organisaation toimintaympäristön muutok-

set vaikuttavat sen strategiaan. Strategiaa taas toteutetaan ihmisten osaamisen kautta. 

Osaamisen johtamisen kokonaisuutena ymmärretään laajemmin se, miten organisaatio 

hyödyntää ja kehittää nykyistä osaamistaan sekä, miten se tunnistaa ja hankkii sen tulevai-

suuden kannalta olennaista osaamista. Yksilöosaaminen on merkityksellistä organisaatiol-

le, sillä erilaisten yksilöiden osaamisen kautta voi kehittyä sellaista organisaatiotason 

osaamista, jonka kautta organisaatio voi saavuttaa kilpailuetua.  Tämän tutkimuksen ensisi-

jainen teoreettinen lähestymistapa on strateginen yksilöosaamisen kehittäminen, joka huo-

mio osaamisen johtamisen yksilö- ja organisaatiotason. 

 

Esimiesosaamista voidaankin tarkastella yksilöosaamisen kautta. Esimiesten osaamisen 

nähdään ainakin osin määrittyvän sen kautta, miten sen avulla onnistutaan hyödyntämään 

organisaation muuta osaamista ja inhimillistä pääomaa. Johtamisen ja esimiestyön para-

digmat ovat kehittyneet muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksesta viime vuosikymmen-

ten aikana. Tämän päivän ajattelu korostaa sekä ihmisten että asioiden johtamista ja sitä, 

että niitä molempia tarvitaan menestyksekkääseen esimiestyöhön. Kirjallisuudesta voi-

daankin tunnistaa siirtyminen mahdollistavan johtajuuden paradigmaan. Erityisesti val-

mentajan johtajuuden ajattelumallit ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta tämän päivän 

organisaatioissa. Tässä tutkimuksessa tarkastelin esimiesosaamista erityisesti seuraavista 

näkökulmista: mitkä ovat esimiestyön keskeiset tavoitteet ja haasteet sekä millaiset asiat 

vaikuttavat esimiestyöhön tänä päivänä. Esimiehen perustehtävänä on tilanteesta riippu-

matta edustaa työnantajan intressejä työnantajan ja alaisen välisessä vuorovaikutuksessa. 

Kirjallisuudessa tämän päivän esimiestyöhön nähdään sisältyvän neljänlaista johtamista; 

asioiden, ihmisten, muutosten ja oman itsensä johtamista. Esimiehen rooli nähdään ennen 

kaikkea mahdollistajana ja nykyaikaisesta johtamisesta puhutaankin usein valmentamisena. 

Esimiestyö on hyvin tilannesidonnaista ja siihen vaikuttavat muun muassa esimiehen ja 

johdettavan välinen suhde, organisaatiossa käynnissä olevat muutokset, ympäristön vaati-

mukset, kiire ja muu kuormitus. Tänä päivänä esimiesosaamisen painopisteet ovat epävar-

muuden johtamisessa, työyhteisön osaamisen kehittämisessä, luottamuksen herättämisessä 

ja ylläpitämisessä, itsetuntemuksessa, tunneälykkyydessä ja verkostointikyvykkyydessä. 
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Tutkimustulosten analysoinnissa ja tulkinnassa korostuivat erityisesti seuraavat asiat. Py-

syvyys ei tule tekemään paluuta media- ja kustannusalalle ja tulevaisuutta on erittäin haas-

tavaa ennakoida, sillä näkemyksiä on monia ja niihin vaikuttavat myös yksilölliset ominai-

suudet, kuten rohkeus ja avoimuus muutokselle. Tutkimusaineisto osoittaa kuitenkin sen, 

että muutos on käynnissä ja se tulee kiihtymään. Muutokset esimiestyöhön ja esimiestyössä 

tarvittavaan osaamiseen eivät kohdeorganisaation esimiesten näkemyksen mukaan kuiten-

kaan ole merkittäviä. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa se, että Talentum on organisaationa 

varautunut jo useamman vuoden muutoksiin. Myös strategiseen osaamiseen liittyvät koko 

henkilöstön osaamistarpeet ja esimiesten osaamistarpeet ovat lähellä toisiaan. Merkittävin 

ero on siinä, että esimiehillä monet osaamisista ovat merkittävämmässä asemassa kuin 

muulla henkilöstöllä. 

 

Talentumin esimiesten osaamistarpeet ovat linjassa aiemmasta kirjallisuudessa tunnistettu-

jen osaamistarpeiden kanssa. Ison kuvan ymmärtäminen eli kyvykkyys tulkita toimintaym-

päristön heikkoja signaaleja ja niiden vaikutusta organisaation toimintaan, esimiehen ky-

vykkyys tuottaa muutosta työyhteisössä sekä kyky verkostojen rakentamiseen ja hyödyn-

tämiseen vetävät hyvin yhteen Talentumilla tarvittavia esimiesten metaosaamisia jo tällä 

hetkellä, mutta erityisesti tulevaisuudessa. Valmentavan johtajuuden lähestymistavoista 

voitiin puolestaan tunnistaa suurin osa tulevaisuuden esimiestyössä tarvittaviksi osaamisik-

si. Esimiesten tulevaisuuden osaamistarpeissa organisaation tulee lisäksi varautua kasva-

vaan epävarmuuteen, jonka rinnalla tarvitaan energisoivaa ja innostavaa otetta työhön. 

 

Liiketoimintaympäristön muutostahti on nopea kaikilla toimialoilla, mutta media- ja kus-

tannusalalla muutos ja sen tarve on ollut keskivertoa voimakkaampaa. Varmasti juuri toi-

mialan muutosvauhdista johtuen kirjallisuudessakin vallalla olevat ja tämän päivän para-

digmaksi nousseet lähestymistavat esimiestyöhön korostuvat Talentumilla. Strategisen 

osaamisen, yksilöosaamisen ja esimiesosaamisen vahvat yhteydet toisiinsa kuvastavat 

muuttuvaa työelämää hyvin. Näiden tutkimustulosten voidaan olettaa olevan hyvin yleis-

tettäviä myös moneen muuhun vastaavassa tilanteessa olevaan organisaatioon, sillä tutki-

mustulokset eivät juuri poikkea muusta tutkimuksesta ja niiden arvioimista esimiestyön 

painopisteistä. Myöskään muutoksen laadulla ei välttämättä ole suurta merkitystä, vaan 

ennemmin minkä tahansa muutoksen aiheuttamilla epävarmuuden tunteilla. Tästä syystä en 

näe tutkimustuloksieni olevan sidonnaisia ainoastaan vahvaa digitaalista murrosta eläviin 
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toimialoihin. Mikä tahansa organisaatio, jossa on käynnissä rakennemuutoksia, todennä-

köisesti kohtaa vastaavia haasteita esimiestyöskentelyn osalta. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Media- ja kustannusalan tulevaisuustaulukko ja epävarmuustekijöiden en-

nakoidut vaikutukset skenaarioihin 

 

 Skenaario A Skenaario B Skenaario C 

Digitalisoitumisen 

eteneminen 

Etenee tasaisesti – ei 

erityisen nopeaa 

Etenee nopeasti Etenee keskivauhtia 

B2B-liiketoiminnan 

tila Suomessa 

Haastavaa Kasvussa Vakiintunut 

Globaali kilpailu ja 

muutokset kilpailu-

kenttään 

Uusia kilpailijoita ei 

merkittävästi markki-

noilla. 

Pienet ketterät digialan 

edelläkävijät ja start-

upit haastaneet toimi-

alan perinteiset isot 

yritykset. 

Kilpailukenttä laajen-

tunut globaalimpaan 

suuntaan, englannin-

kielistä sisältöä käyte-

tään kasvavassa mää-

rin 

Uudet (digitaaliset) 

ansaintamallit 

Tilausjaksot räätälöi-

dään asiakkaan tarpeen 

mukaan 

Käyttäjäkokemukseen 

perustuvat tekniset 

ratkaisut hinnoittelun 

perusteena 

Jäsenperusteiset mak-

sut ilmaisen rinnalle 

tuotetusta lisäarvosta 

Monikanavaisuus ja 

pirstaloituminen 

Sisältöjä tarjotaan mo-

nien eri kanavien, sekä 

painettujen ja sähköis-

ten kautta. 

Sisällöt ovat täysin 

digitalisoituneet ja 

viimeisiä painettuja 

sisältöjä lopetetaan 

Sisältöjä enemmän 

digitaalisesti, mutta 

myös painettuja sisäl-

töjä tuotetaan 

Sisällön tuottamisen 

muutokset 

Journalistinen, luotet-

tava sisältö tärkeää. 

Käyttäjäkokemus on 

tärkeämpää kuin luotet-

tava sisältö. 

Sisältöä tuotetaan 

yhteistyössä asiak-

kaiden kanssa. 

Joukkorahoituksen 

yleistyminen kirjojen 

ja journalismin tuo-

tannossa. 

Muutamia projekteja 

toteutettu Suomessa, 

muutoin yhä yleisem-

pää lähinnä USA:ssa. 

Yleistynyt myös Eu-

roopassa ja Suomessa. 

Yleistynyt myös Eu-

roopassa ja Suomes-

sa. 

 

 

 



 

 146 

LIITE 2: Media- ja kustannusalan tulevaisuustaulukko ja epävarmuustekijöiden en-

nakoidut vaikutukset skenaarioihin – lisätty skenaario D 

 

 Skenaario D Skenaario A Skenaario B Skenaario C 

Digitalisoitu-

misen etenemi-

nen 

Etenee nopeasti Etenee tasaisesti – 

ei erityisen nopeaa 

Etenee nopeasti Etenee keskivauhtia 

B2B-

liiketoiminnan 

tila Suomessa 

Haastavaa Haastavaa Kasvussa Vakiintunut 

Globaali kil-

pailu ja muu-

tokset kilpailu-

kenttään 

Kilpailukenttä 

laajentunut globaa-

limpaan suuntaan, 

englanninkielistä 

sisältöä käytetään 

kasvavassa määrin 

Uusia kilpailijoita 

ei merkittävästi 

markkinoilla. 

Pienet ketterät di-

gialan edelläkävijät ja 

start-upit haastaneet 

toimialan perinteiset 

isot yritykset. 

Kilpailukenttä laa-

jentunut globaalim-

paan suuntaan, 

englanninkielistä 

sisältöä käytetään 

kasvavassa määrin 

Uudet (digitaa-

liset) ansain-

tamallit 

Jäsenperusteiset 

maksut ilmaisen 

rinnalle tuotetusta 

lisäarvosta. 

Tilausjaksot räätä-

löidään asiakkaan 

tarpeen mukaan 

Käyttäjäkokemuk-

seen perustuvat tek-

niset ratkaisut hin-

noittelun perusteena 

Jäsenperusteiset 

maksut ilmaisen 

rinnalle tuotetusta 

lisäarvosta 

Monikanavai-

suus ja pirsta-

loituminen 

Sisällöt ovat pitkäl-

ti digitalisoituneet, 

mutta painettuja 

sisältöjä on yhä 

mahdollista ostaa 

Sisältöjä tarjotaan 

monien eri kanavi-

en, sekä painettujen 

ja sähköisten kaut-

ta. 

Sisällöt ovat täysin 

digitalisoituneet ja 

viimeisiä painettuja 

sisältöjä lopetetaan 

Sisältöjä enemmän 

digitaalisesti, mutta 

myös painettuja 

sisältöjä tuotetaan 

Sisällön tuot-

tamisen muu-

tokset 

Journalistinen, 

luotettava sisältö 

tärkeää, mutta 

asiakkaat edellyttä-

vät myös hyvää ja 

yksilöllistä käyttä-

jäkokemusta. 

Journalistinen, 

luotettava sisältö 

tärkeää. 

Käyttäjäkokemus on 

tärkeämpää kuin 

luotettava sisältö. 

Sisältöä tuotetaan 

yhteistyössä asiak-

kaiden kanssa. 

Joukkorahoi-

tuksen yleisty-

minen kirjojen 

ja journalismin 

tuotannossa. 

Muutamia projek-

teja toteutettu 

Suomessa, muutoin 

yhä yleisempää 

lähinnä USA:ssa. 

Muutamia projek-

teja toteutettu 

Suomessa, muutoin 

yhä yleisempää 

lähinnä USA:ssa. 

Yleistynyt myös 

Euroopassa ja Suo-

messa. 

Yleistynyt myös 

Euroopassa ja Suo-

messa. 
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LIITE 3: Ennakkotiedot haastateltaville 

 

 

1 Yleistä haastatteluista 

 

Haastatteluun on varattu aikaa 1,5 h. Itse haastattelu pyritään toteuttamaan 60–75 minuutissa. Tätä 

ennen käyn läpi muun muassa työn tavoitteen ja siihen liittyvät tärkeimmät määritelmät. 

 

Laajan aineiston analysoinnin mahdollistamiseksi haastattelut tallennetaan ja litteroidaan (kir-

joitetaan tekstimuotoon). Laadulliseen haastattelututkimukseen ja sen luotettavuuden osoittamiseen 

liittyy olennaisesti suorien lainausten käyttäminen haastatteluaineistosta. Huomioithan tämän 

haastattelutilanteessa. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ennakoida esimiesten osaamistarpeita media- ja kustannus-

alalla. Tutkimustulosten avulla yrityksen osaamisen kehittämistä pystytään suuntaamaan tulevai-

suuden tarpeiden suuntaisesti. Tuloksien pohjalta voidaan jatkossa tutkia esimerkiksi sitä, millaisia 

osaamisaukkoja tämän hetkisessä esimiesosaamisessa on suhteessa jatkossa tarvittaviin osaamisiin. 

 

 

2 Osaamisen määrittely 

 

Osaaminen on yksilötasolla havaittavien tietojen, taitojen, asenteiden ja käyttäytymisen kokonai-

suus, joka johtaa erinomaiseen suoriutumiseen. Kollektiivisella tasolla tunnistetaan tiimi- prosessi 

ja organisaatiotason osaamisia, jotka yhdistettynä yksilötasoon tuottavat organisaatiolle kestävää 

kilpailuetua. 

 

Osaamisen johtamisen tärkeimpänä tehtävänä on luoda silta yksilö- ja organisaatiotason osaamisen 

välille sitomalla osaaminen ja sen kehittäminen liiketoimintaympäristön vaatimuksiin ja organisaa-

tion strategiaan.  

 

Osaamisen hyödyntämiseen ja sen kautta saavutettavaan kilpailuetuun liittyy olennaisesti se, miten 

organisaatio kykenee ennakoimaan liiketoimintaympäristön tulevia haasteita ja mahdollisuuksia, 

sekä miten se onnistuu arvioimaan niiden vaikutusta tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen.  
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Organisaation strategiaan perustuvan osaamisen ennakoinnin pohjalta, organisaatio pystyy suun-

taamaan osaamisen kehittämistään tulevaisuuden tarpeidensa suuntaisesti. Menestyvän organisaati-

on on tunnistettava osaamisensa ja niiden on täsmättävä yrityksen strategisen suunnan kanssa. 

 

 

3 Skenaariot 

 

Haastatteluiden pohjana toimivat media- ja kustannusalaan liittyvät skenaariot (kts. erillinen liite), 

joihin toivon sinun ehtivän tutustua ennen haastatteluja. Lisäksi olen käsitellyt lyhyesti työelämän 

ennakoituja muutoksia. Haastattelun aluksi pyydän sinua lyhyesti arvioimaan skenaarioita ja niiden 

todennäköisyyttä. Voit myös tuoda esille sellaisia asioita, joita skenaariot eivät mielestäsi huomioi. 

Skenaarioiden tarkoituksena on toimia ajatuksenherättäjinä mahdollisista tulevaisuuskuvista, sen 

sijaan että ne toimisivat täysin kattavina tulevaisuuden skenaarioina media- ja kustannusalalla. 

 

 

4 Haastatteluteemat 

 

Haastatteluissa keskitytään viiteen teemaan. Teemojen alle olen listannut mahdollisia esimerkkiky-

symyksiä ja kullekin teemalle varatun arvioidun keskusteluajan. Kysymykset kuitenkin elävät haas-

tattelutilanteessa. 

 

Teema 1: Todennäköiset muutokset ja yllättävät muutokset media- ja kustannusalalla (ja 

työelämässä yleisesti), max. 10 min 

- Mikä skenaario on mielestäsi todennäköisin? Miksi? 

- Millaisia puutteita skenaarioissa mielestäsi ilmenee? 

 

Teema 2: Talentumin strateginen osaaminen, max. 10 min 

- Millaiset osaamiset ovat tärkeitä kustannus- ja media-alalla ja organisaationne kilpailukyvylle?  

- Tunnistetaanko organisaatiossa mielestäsi olemassa oleva osaaminen riittävällä tasolla? 

- Entä tulevaisuuden osalta? Millaisia haasteita tulevaisuus asettaa tämän hetken ydinosaamisille? 

- Millä tavalla nämä osaamistarpeet näkyvät omassa työskentelyssänne? 

 

Teema 3: Esimiesosaaminen tällä hetkellä, max 10 min 

- Mikä on mielestäsi tärkeintä työssäsi? 

- Mitkä ovat ne osa-alueet, jotka sinun tulisi mielestäsi hallita työssäsi? Miksi?  

Arvioi osaamisten nykyistä painoarvoa työssäsi.  
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- Mitkä näistä osa-alueista korostuvat/ovat tärkeimpiä? 

 

Teema 4: Esimiesosaaminen tulevaisuudessa, max 15 min 

- Miten aiemmin keskustelemiemme muutosten pitäisi mielestäsi vaikuttaa esimerkiksi  

- työn luonteeseen,  

- organisaation rakenteeseen,  

- auktoriteettisuhteisiin tai 

- johtamiseen yleensä? 

- Millaista osaamista edellä keskustelemamme muutokset mielestäsi edellyttävät esimiehiltä? 

- Millainen rooli esimiehellä pitäisi mielestäsi jatkossa olla? Eroaako se tämän hetkisestä? 

 

Teema 5: Varautuminen muutoksiin, max 15 min 

- Miten organisaationne mielestäsi varautuu tällä hetkellä tuleviin osaamistarpeisiin esimiestyön 

osalta? 

- Millä tavalla teidän pitäisi organisaationa mielestäsi varautua edellä keskusteltuihin muutoksiin ja 

tuleviin osaamistarpeisiin? 

- Millä tavalla esimiesten itse pitäisi varautua näihin muutoksiin? 

 

 

 

  

 


