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This master´s thesis examines how leadership affects work engagement. Work 

engagement improves individuals work well-being, work performance and the desire 

to work for the organization. Job resources, personal resources and meaningfulness 

of work affect essentially how work engagement forms. Servant leadership has a 

positive impact on individuals work engagement. Servant leader focuses on individual 

and shows a genuine intent to help individual to succeed, grow and achieve work 

goals. 
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1 Johdanto  

 

Yksilön tunne omasta ammatillisesta kyvykkyydestä ja usko 

onnistumismahdollisuuksista on todettu olevan edellytyksenä työn imun 

kokemiselle (Alessandri et al. 2015, 772-782). Kasvavat 

tehokkuusvaatimukset ja muuttuva toimintaympäristö haastavat henkilöstön 

osaamisen uudella tavalla. Osaamisen jatkuvan kehittymisen voidaan katsoa 

olevan merkityksellinen tekijä sekä organisaation että yksilöiden 

näkökulmasta. Menestyäkseen organisaatiot tarvitsevat osaavaa, 

motivoitunutta ja innokasta henkilöstöä, joka on valmis antamaan parhaansa 

ja työskentelemään organisaation hyväksi. Työntekijän rooli ja vaatimukset 

esimiestyötä kohtaan muuttuvat työelämän painottuessa yhä enemmän 

tietotyöhön. Työntekijän roolissa korostuu osaava, itseohjautuva ja omaa 

työtään kehittävä yksilö. Työelämässä menestyminen edellyttää työntekijältä 

itseltään jatkossa yhä enemmän kykyä uudistua ja kehittää omaa 

osaamistaan työelämän vaatimusten mukaiseksi. Onnistuakseen työntekijät 

tarvitsevat osaavaa esimiestyötä, tukea työyhteisön muodostumisessa ja 

teknologian käytössä. (Kauppinen et al. 2013, 25, 113.) Esimiehen kyky 

auttaa henkilöstöä löytämään uusia ja tehokkaampia työskentelytapoja 

korostuu johtamisessa. Esimiehen tulee kannustaa ja motivoida henkilöstöä 

kehittämään osaamistaan, sekä sitouttaa henkilöstöä organisaation 

tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Työn imun on todettu edistävän organisaatioiden taloudellista menestymistä 

ja työhön sekä työpaikkaan sitoutumista. Työn imu on työhyvinvointiin liittyvä 

käsite, joka kuvaa henkilön tunnetta työn mielekkyydestä. Työn imua kokeva 

henkilö tuntee työskennellessään olonsa tarmokkaaksi, omistautuneeksi ja 

uppoutuneeksi. (Schaufeli et al. 2001.) Työn imu -käsite on esitetty ensi 

kerran Jari Hakasen väitöskirjassa ja sen vastinparina kansainvälisissä 

tutkimuksissa on Work engagement –käsite (Hakanen 2004, 230). Työn imua 

on alettu tutkia laajemmin vasta 2000-luvulla, jolloin muun muassa Maslach, 

Schaufeli ja Leiter (2001, 146) nostivat työuupumusta koskevassa 

tutkimuksessa esiin yksilöiden voimavarojen ja optimaalisen toiminnan 
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merkityksen. Työn imulla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia yksilön 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen, terveyteen sekä 

myönteiseen asenteeseen työtä ja työpaikkaa kohtaan. Työn imua kokevat 

henkilöt ovat myös motivoituneita oppimaan ja toimivat vapaaehtoisesti 

työpaikan hyväksi. (Hakanen 2009b, 39-40.) Työn imun kokemisen ja työn 

voimavarojen kehittymisen seurauksena työntekijät kokevat itsensä 

sitoutuneemmiksi työhön ja työntekijän työsuoritus paranee. Tämän 

seurauksena myös palveluyrityksen palveluilmapiiri voi parantua ja 

asiakasuskollisuus lisääntyä. (Salanova et al. 2005, 1223-1224.) 

 

Johtamista on tutkittu laajasti ja työn imua edistävästä johtajuudesta on 

käytetty tutkimuksissa lukuisia nimityksiä. Työn imua edistävistä 

johtamismalleista on käytetty yleisimmin nimitystä voimaannuttava 

johtaminen (Randolf 1995; Laaksonen 2008; Eronen 2011), transformaalinen 

johtaminen (Bass 1991, Kark et al. 2003) ja palveleva johtaminen eli servant 

leadership (Barbuto & Wheeler 2006; van Dierendonck 2011; Hakanen et al. 

2012). Kaikista johtamismalleista löytyy paljon samoja elementtejä ja usein 

eroa johtamismallien välillä voi olla vaikea käytännössä huomata. 

Verrattaessa voimaannuttavaa johtamista ja palvelevaa johtamista, löytyy 

molemmissa johtamistyyleissä yhteisenä piirteenä avoin tiedon kulku, selkeät 

tavoitteet, yksilöiden vastuuttaminen, sisäisen motivaation lisääminen ja 

yksilöiden taitojen kehittäminen. Palvelevassa johtamisessa on kuitenkin 

näiden lisäksi myös muita ulottuvuuksia, joita voimaannuttavassa 

johtamisessa ei ole huomioitu. Eroavaisuudet liittyvät pääosin palvelevan 

johtajan ominaispiirteisiin, joissa näyttäytyy vaatimattomuus, aitous ja 

empaattisuuden osoittaminen. (van Dierendonck 2011, 1237.) Samat 

ominaispiirteet tekevät palvelevasta johtajuudesta ainutlaatuisen myös 

transformaaliseen johtajuuteen verrattaessa (van Dierendonck 2011, 1235). 

Transformaalisen johtamisen ja palvelevan johtamisen suurin ero liittyy 

johtajan toiminnan keskipisteeseen. Transformaalisen johtajan painopiste on 

suunnattu organisaation tuloksia kohti ja henkilöstön kehittäminen tulee 

toissijaisena kohteena. Sen sijaan palvelevan johtajan ensisijaisena 

keskipisteenä on työntekijä ja hänen kehittymisensä. Transformaalinen 

johtaja luottaa henkilöstön johtamisessa enemmän karismaansa, kun 
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palveleva johtaminen antaa enemmän painoarvoa henkilöstön auttamiseen ja 

johtaminen nähdään palveluammattina. (Stone et al. 2004, 354-356.) 

Transformaalisessa johtajuuden on nähty karismaattisuutta korostavan 

ominaispiirteensä vuoksi vaikuttavan enemmän työyhteisön 

voimaantumiseen, kuin yksilön voimaantumiseen (DeGroot et al. 2000, 356). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yksilön kokeman työn imun edistämiseen, 

jonka vuoksi tutkimuksessa keskitytään yksilöllistä johtamista korostavan 

palvelevan johtamisen ja työn imun vahvistumisen väliseen yhteyteen. 

Palvelevalle johtamiselle on ominaista yksilöä korostava toimintatapa, jossa 

esimies kokee aitoa kiinnostusta edistää yksilön onnistumista, tavoitteiden 

toteutumista ja kasvua. Johtamismallissa uskotaan, että organisaation 

tavoitteet saavutetaan pitkällä tähtäimellä ainoastaan, jos esimies keskittyy 

toiminnassaan yksilön kasvun, kehittymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. 

(Stone et al. 2004, 355.)  

 

Palvelevan johtamisen on tutkittu vaikuttavan yksilön kokeman työn imun 

lisääntymiseen ja positiivisuuden kokemiseen (Kool & van Dierendonck 2012, 

428). Positiivisen psykologia ja myönteinen uskomus omista kyvyistä ja 

kehittymismahdollisuuksista on yhdistetty tutkimuksissa yksilön kokeman 

työn imun ja motivaation syntymiseen (Alessandri et al. 2015; Xanthopoulou 

et al. 2007). Hakanen (2009b, 57-58) on esittänyt, että palveleva ja 

positiivinen johtajuus on suuressa roolissa työn imun syntymisessä ja se tulisi 

huomioida myös suomalaisissa organisaatioissa tehtävissä 

johtamiskyselyissä. Esimiehen kyky auttaa työntekijää näkemään 

mahdollisuudet ja luoda uskoa työntekijän kykyihin ja 

kehittymismahdollisuuksiin ovat olennaisia asioita kahdenkeskisissä esimies-

alaiskeskusteluissa. Van Dierendonck (2011, 1228) on nähnyt, että 

palvelevan johtamismallin ihmiskeskeisyys voi olla juuri sitä, mitä 

organisaatio tarvitsevat muuttuvassa ympäristössä.  

 

Monissa organisaatioissa selvitetään vuosittaisissa henkilöstömittauksissa 

työntekijöiden työhyvinvointia ja kokemuksia työn imusta. 

Työterveyslaitoksen teettämän työolotutkimuksen mukaan vuonna 2012 

suomalaisten organisaatioiden henkilöstöstä noin 90 prosenttia koki 
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vähintään kerran viikossa työn imuun liittyviä tuntemuksia. Työntekijöiden 

oma-aloitteinen työn muokkaaminen oli harvinaisempaa suurilla yli 250 

työntekijän toimipaikoilla, kuin pienemmillä toimipaikoilla. (Kauppinen et al. 

2013, 118.) Organisaatioyksiköiden kasvaessa, toimenkuvien ja oman 

liikkumavaran kaventuessa, tarvitaan esimiestaitoja, joilla edistetään työn 

imun säilymistä ja uudelleen heräämistä. Organisaatioissa tulisikin kiinnittää 

erityistä huomiota siihen, miten esimiestyöllä voidaan vaikuttaa henkilöstön 

kokeman työn imun syntymiseen ja ylläpitoon. Aiemmissa tutkimuksissa on 

kuitenkin hyvin vähän tietoa siitä, miten työn imun johtaminen näkyy arjen 

esimiestyössä ja minkälaisia keinoja esimiehet voivat hyödyntää 

herättääkseen työntekijässä työn imun kokemuksen. Työn imun kokeminen 

on yksilöllistä, eikä sen herättämiseen ole olemassa yhtä kaikille toimivaa 

johtamistapaa. Yksilön erilaisuuden huomioimisessa korostuu esimiehen 

tilannetaju, kyky havaita asioita, jotka voivat estää työntekijän onnistumista 

sekä keskustelutaito, jonka avulla avataan asioiden merkitystä. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset on asetettu seuraavasti. 

Päätutkimuskysymys on:   

Miten esimies voi edistää yksilön työn imua? 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

Mitkä tekijät edistävät yksilön kokemaa työn imua? 

Miten palvelevalla johtamisella voidaan vahvistaa yksilön kokemaa työn 

imua? 

 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten esimiehen palvelevalla 

johtamistavalla voidaan edistää yksilön kokeman työn imun syntymistä. 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastausta kahden alakysymyksen avulla. 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla kuvataan niitä tekijöitä, joiden kautta 

yksilön kokema työn imu syntyy. Kysymykseen pyritään tuomaan riittävän 

kattava vastaus aiempien tutkimusten pohjalta teoriaosuudessa. Lisäksi 

kysymykseen etsitään vastausta empiriaosiossa, jossa haetaan 
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tutkimusorganisaation näkökulmasta tekijöitä, jotka edistävät työn imun 

kokemista. Toinen alakysymys käsittelee palvelevaa johtamista ja sen 

vaikutusta yksilön kokemaan työn imuun. Kysymyksen vastataan aiemman 

kirjallisuuden pohjalta kuvaamalla palvelevan johtamisen mallia ja sen 

vaikutuksia yksilön kokemaan työn imuun. Tutkimuskysymykseen haetaan 

vastausta myös empiriaosiossa, jossa keskitytään esimiehen toimintaan 

arjessa ja työn imun huomioimiseen johtamistyössä. Kysymyksen avulla 

selvitetään, millä toimenpiteillä esimiehet pyrkivät vaikuttamaan yksilön 

kokemaan työn imuun.  

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Työssä keskitytään palvelevan johtamisen johtamismalliin. Johtamismalli on 

valittu tutustumalla aiempaan teoriaan työn imua lisäävistä johtamismalleista. 

Tutkimuksen rajauksen yhteydessä verrattiin kolmea yleisimmin käytettyä 

johtamismallia: voimaannuttava johtaminen (Randolf 1995; Laaksonen 2008; 

Eronen 2011), transformaalinen johtaminen (Bass 1991, Kark et al. 2003) ja 

palveleva johtaminen eli servant leadership (Barbuto & Wheeler 2006; van 

Dierendonck 2011; Hakanen et al. 2012). Transformaalinen johtaminen 

rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska tässä tutkimuksessa on tarkoitus 

keskittyä yksilötason työn imun johtamiseen. Perusteluna rajaukselle 

käytettiin DeGroot, Kiker ja Crossin (2000, 356) tutkimusta, jonka mukaan 

transformaalisessa johtajuudessa korostuva johtajan karismaattisuus 

vaikuttaa työyhteisön voimaantumiseen enemmän kuin yksilötason 

voimaantumiseen. Voimaannuttavan johtamisen ja palvelevan johtamisen 

välillä tehtävään rajaukseen vaikutti palvelevan johtamisen moninaisuus. 

Molemmissa johtamistyyleissä on samoja piirteitä, kuten avoin tiedon kulku, 

selkeät tavoitteet, yksilöiden vastuuttaminen, sisäisen motivaation lisääminen 

ja yksilöiden taitojen kehittäminen. Palvelevassa johtamisessa on kuitenkin 

todettu van Dierendonckin (2011, 1237) teorian mukaan olevan myös muita 

ulottuvuuksia, joka tekee sen tutkimisesta mielenkiintoisen. Johtamistyylien 

määrän ja erilaisten näkökulmien vuoksi työ rajataan koskemaan palvelevaa 

johtamista ja muut johtamistyylit ja johtajuuden erilaiset roolit rajataan 

tutkimuksen ulkopuolelle. 



12  
 

 

 

Tutkimuksessa keskitytään yksilötason työn imuun ja voimaantumista 

edistävään palvelevaan johtamiseen sekä työn imun huomioimiseen 

esimiehen työskentelyssä. Työn voimavarojen ja vaatimusten malliin (TV-TV 

–malli) sisältyy myös työn vaatimukset. Työn vaatimukset ja niihin 

vaikuttaminen rajataan kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle. Työssä 

keskitytään myönteiseen työn imuun, jonka vuoksi työhön leipääntyminen ja 

työuupumus rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Myös työntekijätaitojen 

merkitys ja työyhteisön voimaantuminen rajataan tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisella eli kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä, jonka avulla tutkimusaihetta voidaan tutkia 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 161). Tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää esimiestyöskentelyn ja työn imun syntymisen 

välistä yhteyttä. Esimiesten toiminta arjen johtamistilanteissa, kokemustausta 

ja tunneäly sekä tietoisesti tai tiedostamatta käytettävät keinot ovat 

ainutlaatuisia ja niiden tutkiminen on perusteltua toteuttaa laadullisin keinoin. 

Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla on tarkoitus saada syvempää 

ymmärrystä siitä, miten esimiehet huomioivat arjen toiminnassaan 

henkilöstön kokeman työn imun syntymisen, työn merkityksellisyyden ja 

myönteisyyden edistämisen. Tutkimus tehdään tapaustutkimuksena, jossa 

keskitytään kohdeorganisaation esimiesten kokemuksiin tutkimusaiheesta. 

(Hirsjärvi et al. 2009, 123-128.) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteeksi on valittu suuri julkishallinnon 

organisaatio, jossa juuri toteutetun organisaatiomuutoksen johdosta 

yksikkökoot ovat kasvaneet merkittävästi ja samalla henkilöstön toimenkuvat, 

vastuut ja oma liikkumavara on muuttunut. Tutkimuskohteena on Kelan 

Eteläinen vakuutuspiiri, jossa työskentelee tutkimushetkellä 1244 henkilöä. 

Organisaatiomuutoksen seurauksena aiemmin valtaosin tiimivastuulla olleet 

etuustyöt organisoitiin vuoden 2016 alussa suuremman ryhmän vastuulle. 
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Työyksiköiden koot ovat kasvaneet vajaan 20 hengen kokonaisuuksista jopa 

120 hengestä koostuviin etuusryhmiin.  Kohdeorganisaation johtamismallia 

on kehitetty paljon viime vuosien aikana ja valmentava johtaminen on 

nostettu koko organisaatiota koskevaksi johtamistavaksi. Henkilöstölle 

vuosittain teetettävän henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisyys lähiesimiehen 

johtamiseen on kehittynyt merkittävästi kymmenen viimeisimmän vuoden 

aikana. Vuonna 2005 lähiesimieheen tyytyväisten osuus oli 68 prosenttia, 

kun vuonna 2015 tyytyväisten osuus oli 82 prosenttia. Organisaatiossa 

vuonna 2015 teetetyn henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstöstä 87 

prosenttia kertoi kokevansa viikoittain työn imua. (Kapanen 2015, 4.) Tässä 

tutkimuksessa halutaan selvittää esimiesten kokemuksia työn imun 

huomioimisesta omassa arjen johtamistyylissään sekä palvelevan johtamisen 

ominaispiirteiden näyttäytymistä tutkimusorganisaatiossa. Tutkimuksessa on 

tarkoitus haastatella eri yksiköiden esimiehiä ja selvittää, miten he huomioivat 

arjen esimiestyössä työn imuun vaikuttavat seikat ja minkälaisia keinoja heillä 

on käytettävissään. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään aineistonkeruumetodina puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja, joissa ennalta laadittujen kysymyssarjojen välissä 

haastattelija voi esittää tarpeen mukaan tarkentavia lisäkysymyksiä 

(Saaranen-Kauppinen & Puuskaniekka 2009, 56-57). Haastattelut 

toteutetaan yksilöhaastatteluina tarkoituksenmukaisesti valitulle 

kohdejoukolle. (Hirsjärvi et al. 2009, 164, 192-197.) Ratkaisuasiantuntijat on 

jaettu 39 tiimiesimiehen alaisuuteen, joista haastateltavaksi valitaan 10 

erilaisilla taustoilla olevaa tiimin esimiestä. Tutkimuksen kohteena olevat 

esimiehet työskentelevät samantyyppisissä tehtävissä 

ratkaisuasiantuntijoiden esimiehinä. Ratkaisuasiantuntijoiden koulutustausta, 

ikä ja työvuodet eroavat hyvin paljon toisistaan, samoin haastateltavana 

olevien esimiesten. Ratkaisutyöntekijöiden työn sisältö vaihtelee jonkin 

verran, mutta pääasiassa työtehtävät sisältävät hakemusten ratkaisutyötä 

sekä yhteydenpitoa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Tutkimuksessa halutaan selvittää, miten esimiehet huomioivat työssään työn 

imun herättämisen. 
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1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen teoreettisena mallina käytetään työn imun syntymisen mallia 

pohjautuen Welchin (2011, 340) sekä Hakanen ja Roodtin (2010, 95) 

malleihin. Malliin on yhdistetty palvelevan johtamisen (Hakanen et al. 2012, 

17) vaikutusta työn imun syntymiseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

on esitetty kuvassa 1. Työn keskeisiä käsitteitä ovat työn imu, työn 

voimavarat, yksilön voimavarat, työn merkityksellisyys, työn tuunaaminen, 

kyvykkyys, palveleva johtaminen. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys, palvelevan johtamisen vaikutus yksilön 

kokeman työn imun syntymiseen (yhdistetty malli pohjautuen Welch 2011, 

340; Hakanen & Roodt 2010, 95; Hakanen et al. 2012, 17)  

 

Työn imu 

 

Työn imu on positiivinen, työperäiset odotukset täyttävä mielentila, jossa 

yksilö kokee pysyvämpää elinvoimaisuutta ja tarmokkuutta (vigor), 

omistautumista (dedication) ja uppoutumisen (absorption) tunnetta (Schaufeli 

et al. 2001, 74). Työn imua kokeva ihminen on aloitteellinen, 

uudistushaluinen ja sitoutunut työhönsä. Hän ei ainoastaan suoriudu 

työstään, vaan toimii myös vapaaehtoisesti työpaikkansa hyväksi. (Hakanen 

2009b, 14-15.) 
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Yksilön voimavarat 

 

Yksilölliset voimavarat liittyvät yksilön kokemaan pystyvyyden tunteeseen, 

itsetuntoon ja myönteiseen maailmankuvaan. Positiiviset uskomukset 

yksilöstä itsestään ilmentyvät itsetuntona, pystyvyyden tunteena ja työn 

hallinnan tunteena. Myönteinen maailmankuva näyttäytyy optimismina ja 

luottamuksena.  (Xanthopoulou et al. 2007, 121; Van den Heuvel et al. 2010, 

129.)  Ammatilliseen pystyvyyteen (self-efficacy) liittyy työntekijän kokemus 

siitä, pystyykö hän toimimaan työssään tehokkaasti ja olemaan neuvokas 

yllättävien tilanteiden yhteydessä ja uskooko hän selviytyvänsä myös 

vaikeissa tilanteissa (Hakanen et al. 2012, 90).  

 

Työn voimavarat 

 

Työn voimavarat liittyvät nimensä mukaisesti työstä ja työpaikalta saataviin 

voimavaroihin. Ne ovat työn psykologisia, sosiaalisia, fyysisiä ja 

organisatorisia tekijöitä, joiden kautta voidaan vähentää työn kuormittavuutta, 

helpottaa tavoitteiden saavuttamista ja kannustaa oppimiseen ja 

henkilökohtaiseen kehittymiseen (Schaufeli & Bakker 2004, 296). Työn 

voimavaroilla tarkoitetaan tässä työssä yksilöön läheisesti vaikuttavia 

tehtävätason voimavaroja, kuten tavoitteiden selkeyttä, työstä saatavaa 

palautetta, työn itsenäisyyttä, sekä kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia 

(Hakanen et al. 2012, 8). Työn voimavaroja tarkastellaan myös työhön 

liittyvien perustarpeiden eli sisäiseen motivaatioon vaikuttavien tekijöiden 

(autonomia, kyvykkyys, yhteisöllisyys) kautta (Deci & Ryan 2000). 

 

Työn merkityksellisyys 

 

Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa se, miten arvokkaaksi työntekijä mieltään 

työnsä ja työssä asetetut tavoitteet. Työn merkityksellisyyden ja 

mielekkyyden kokemiseen vaikuttavat yksilön omien arvojen, odotusten ja 

työhön liittyvien uskomusten lisäksi myös sosiaalinen ympäristö, työ 

itsessään ja työhön liittyvän kutsumuksen kokeminen. (Rosso et al. 2010, 94-

106.) 
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Työn tuunaaminen 

 

Yksilön itsensä tekemästä työn muokkaamisesta on käytetty suomalaisissa 

tutkimuksissa myös termiä työn tuunaaminen (Hakanen et al. 2012). Työn 

tuunaaminen liittyy olennaisesti työn imuun ja työn merkityksellisyyden 

lisäämiseen. Työntekijä voi itse muokata työtehtäviään kolmella tavalla, 1) 

muokkaamalla tehtävien suoritustapaa, 2) muokkaamalla vuorovaikutustapaa 

tai määrää ja 3) muokkaamalla asennettaan ja näkemyksiään työstä 

(Wrzesniewski & Dutton 2001, 185-191).  

 

Kyvykkyys 

 

Kyvykkyys liittyy työntekijän kokemaan ammatillisen pystyvyyden ja 

onnistumisen tunteeseen. Kyvykkyyttä tunteva ihminen kokee hallitsevansa 

työtehtävänsä, olevansa kykeneväinen kehittymään ja oppimaan. Lisäksi 

yksilö uskoo omiin mahdollisuuksiinsa onnistua tehtävässä. (Martela & 

Jarenko 2014, 29.) Kyvykkyyden tunne auttaa yksilöä selviytymään myös 

haastavissa tilanteissa (Hakanen et al. 2012, 90) sekä etsimään uusia 

keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja hankkimaan palautetta omasta 

toiminnastaan (Xanthopoulou et al. 2009, 241). Kyvykkyyden tunteen 

kokemisen on todettu olevan edellytys työn imun kokemiselle ja tavoitteiden 

saavuttamiselle (Alessandri et al. 2015, 772-782.)  

 

Palveleva johtaminen 

 

Palveleva johtaminen on johtamistyyli, joka näyttäytyy esimiehen 

käytöksessä aitona kiinnostuksena työntekijän kehittymistä kohtaan, 

luottamuksen osoittamisena, kannustamisena, ihmissuhdetaitoina, 

huolehtimisena sekä johtajan vaatimattomuutena ja haluna korostaa 

työntekijöitään (van Dierendonck 2011, 1233, 1254). 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa johdannolla, jossa esitetään tutkimuksen tausta, 

tutkimusongelman määrittely ja tutkimuksen rajaukset. Lisäksi johdannossa 

esitellään lyhyesti tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja 

tutkimuksen keskeiset käsitteet. Johdannon jälkeen seuraa tutkimusaiheen 

teoriataustaa kuvaava teoreettinen osio. Teoriaosuus on jaettu kahteen 

kappaleeseen, joista ensimmäisessä kuvataan yksilön kokeman työn imun 

syntymistä. Kappaleessa kuvataan työn imun syntymisen taustalla olevia 

tekijöitä: yksilön voimavaroja, työn voimavaroja, ja työn merkityksellisyyden 

kokemista. Toisessa kappaleessa pureudutaan palvelevan johtamisen 

vaikutuksiin työntekijän kokeman työn imun vahvistamisessa. Kappaleessa 

kuvataan palvelevan johtamisen ominaispiirteitä sekä esimiehen toimintaa 

voimavaralähtöisenä ja innostava esimiehenä. Esimiehen toimintaa 

tarkastellaan yksilön voimavarojen tukemisen, työn voimavarojen 

kehittämisen ja työn merkityksellisyyden kirkastamisen kautta. 

 

Tutkimuksen neljännessä kappaleessa kuvataan syvemmin tutkimukseen 

valittuja tutkimusmenetelmiä, aineistonkeruuta ja analysointia. Neljännessä 

luvussa esitellään myös tutkimusympäristö ja tutkimusorganisaatio sekä 

arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen viides luku 

keskittyy tutkimuksen empiirisen analyysin tuloksiin. Tutkimustulokset 

esitetään teoriaosuudesta johdettujen teemojen mukaisesti. Ensimmäinen 

teema liittyy johtamisen ominaispiirteisiin ja työn imuun vaikuttaviin tekijöihin. 

Seuraavat teemat liittyvät esimiehen toimintaan, jota tarkastellaan teorian 

kanssa yhtäläisesti yksilön voimavarojen tukemisen, työn voimavarojen 

kehittämisen ja työn merkityksellisyyden kirkastamisen näkökulmista. 

Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset, vastaukset 

tutkimuskysymyksiin ja kuvamuotoinen tiivistelmä tutkimustuloksista. Lisäksi 

luvussa esitetään tulosten hyödynnettävyys käytännössä sekä tutkimuksen 

rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2 Työn imua synnyttävät tekijät 

 

Työn imun syntymistä on tutkittu sekä kansainvälisissä, että suomalaisissa 

tutkimuksissa. Usein työn imun syntymiseen liittyvissä tutkimuksissa on 

käytetty pohjana työn vaatimusten ja voimavarojen mallia (TV-TV –malli), 

jonka alkuperäisessä versiossa on keskitytty yksilön kokeman 

työuupumuksen ja sitoutumattomuuden sekä työnvaatimusten ja 

voimavarojen väliseen yhteyteen (Demerouti et al. 2001, 502). Hakasen ja 

Roodtin (2010, 95) modifioimassa TV-TV -mallissa keskitytään työn imun ja 

työn vaatimusten väliseen yhteyteen sekä niiden positiivisiin vaikutuksiin. 

Työn imua lisääviksi tekijöiksi voidaan määritellä työn voimavarat ja 

yksilölliset voimavarat, joilla kummallakin on työn imun lisäksi myönteistä 

vaikutusta myös toisiinsa (Hakanen 2009a, 18). 

 

Työn imun tutkimuksen taustalla on Kahnin (1990) määritelmä työntekijän 

sitoutumisesta. Työntekijä ilmaisee itseään ja sitoutumistaan kolmella tavalla: 

tunnetasolla, kognitiivisesti ja fyysisesti. Näihin sitoutumisen ilmentymiin 

vaikuttavat työn merkityksellisyys (meaningfulness), työntekijän psykologinen 

läsnäolo (availability) ja työn psykologinen turvallisuus (safety). (Kahn 1990, 

700-705.) Työntekijän psykologinen läsnäolo liittyy työntekijän 

henkilökohtaisiin tekijöihin, jonka vuoksi sen voidaan katsoa liittyvän yksilön 

voimavaroihin. Työntekijän kokema työn psykologinen turvallisuus liittyy 

työyhteisön sosiaalisiin elementteihin ja johtamistyyliin, jonka vuoksi sen 

voidaan katsoa vastaavan työn voimavaroja.   

 

Kahnin (1990) määritelmä työntekijän sitoutumisesta voidaan yhdistää myös 

uudempaan työn imun määritelmään (Schaufeli et al. 2001), jolloin 

työntekijän tarmokkuus liittyy fyysiseen sitoutumiseen, omistautuminen liittyy 

tunnetason sitoutumiseen ja uppoutuminen voidaan yhdistää kognitiiviseen 

sitoutumiseen (Welch 2011, 340). Perinteisessä työn vaatimusten ja työn 

voimavarojen –mallissa (TV-TV-malli) on kuvattu työn voimavarojen, yksilön 

voimavarojen ja työn vaatimusten yhteys työn imuun. Kuvassa 2 on esitetty 

yhdistetty kuva työn imun syntymisestä pohjautuen Welchin (2011, 340) ja 
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Hakasen ja Roodtin (2010, 95) esitysten yhdistelmään. Kuvaan 2 on lisätty 

työn merkityksellisyys, koska sen osuus työn imua lisäävänä tekijänä on 

noussut tutkimuksissa suureen rooliin (Kahn 1990, 700; May et al. 2004, 30; 

Hakanen 2014, 353). May, Gilson ja Harter (2004, 20-32) tutkivat työn 

voimavarojen (safety), työntekijän voimavarojen (availability) ja työn 

merkityksellisyyden (meaningfulness) vaikutusta työn imun kokemiseen. 

Tutkimus toteutettiin Yhdysvalloissa ja siihen osallistui 213 vakuutusalalla 

toimivan yrityksen työntekijää. Tutkimuksen mukaan työn psykologinen 

turvallisuus vaikutti 42 prosenttia työn imuun, työntekijän psykologinen 

läsnäolo vaikutti 47 prosenttia työn imuun ja työn merkityksellisyys vaikutti 62 

prosenttia työn imuun. (May et al. 2004, 32.) Työn merkityksellisyys korostuu 

siis työn imun tutkimuksessa muita tekijöitä suurempaan arvoon. Myös 

suomalaisen työn tutkimuksessa on nähty työn merkityksellisyydestä 

huolehtiminen tärkeänä tulevaisuuden näkökulmana. Työn merkityksellisyys 

on nähty erityisesti nuorten sukupolvien osalta korostuvana seikkana. 

(Kauppinen et al. 2013, 52.)  

 

 

Kuva 2. Työn imun syntyminen (mukaillen Welch 2011, 340; Hakanen & 

Roodt 2010, 95)  
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Työn voimavarat liittyvät nimensä mukaisesti työstä ja työpaikalta saataviin 

voimavaroihin. Ne ovat työn psykologisia, sosiaalisia, fyysisiä ja 

organisatorisia tekijöitä, joiden kautta voidaan vähentää työn kuormittavuutta, 

helpottaa tavoitteiden saavuttamista ja kannustaa oppimiseen ja 

henkilökohtaiseen kehittymiseen (Schaufeli & Bakker 2004, 296). Yksilölliset 

voimavarat liittyvät yksilön kokemaan pystyvyyden tunteeseen, itsetuntoon ja 

optimismiin (Xanthopoulou et al. 2007, 121).  

 

2.1 Työn imu 

 

Hakanen (2009b, 14-15) kuvaa työn imuun johtavaa työhyvinvointia 

Aristoteleen eudaimonisen hyvinvointikäsitteen kautta. Tämän käsitteen 

mukaan hyvinvointi ja onni syntyy, kun ihminen tekee mielekästä työtä, jonka 

kokee arvokkaaksi ja pääsee hyödyntämään inhimillisiä vahvuuksiaan ja 

potentiaaliaan. Työn imua kokeva ihminen on aloitteellinen, uudistushaluinen 

ja sitoutunut työhönsä. Hän ei ainoastaan suoriudu työstään, vaan toimii 

myös vapaaehtoisesti työpaikkansa hyväksi. Kark, Shamir ja Chen (2003, 

246) kiteyttävät voimaantuneen henkilön olevan motivoinut ja tuntevan uskoa 

omiin kykyihinsä ja tehtävässä onnistumiseen. 

 

Schaufeli, Salanova, Gonzáles-Romá ja Bakkerin (2001, 74) mukaan työn 

imu koostuu kolmesta osa-alueesta: tarmokkuudesta (vigor), 

omistautumisesta (dedication) ja uppoutumisesta (absorption). Tutkijat 

määrittelevät työn imun olevan positiivinen, työperäiset odotukset täyttävä 

mielentila, jossa yksilö kokee pysyvämpää elinvoimaisuutta ja tarmokkuutta, 

omistautumista ja uppoutumisen tunnetta. Tarmokkuus näkyy yksilön 

työskentelyssä energiana, innokkuutena, paineensietokykynä, joustavuutena 

ja halukkuutena työn kehittämiseen myös työn haastavissa vaiheissa. 

Tarmokkuutta kokeva työntekijä ei väsy helposti ja haluaa nähdä vaivaa 

haasteiden voittamiseksi. Omistautuminen viittaa henkilön kokemaan 

innostukseen, voimakkaaseen tunteeseen oman työn merkityksellisyydestä 

ja ylpeydestä omaa työtään kohtaan. Omistautunut työntekijä kokee yleensä 

työnsä olevan inspiroivaa ja haastavaa. Uppoutumisessa on ominaista, että 

työntekijä on täysin keskittynyt ja syventynyt työhönsä ja ajan merkitys 
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heikkenee. Uppoutunut työntekijä kokee uppoutuvansa täysin ja onnellisesti 

työtehtäviensä parissa ja aika tuntuu kuluvan nopeasti. Henkilöllä saattaa olla 

myös vaikeuksia irrottautua työtehtävästä ja muu maailma unohtuu ympäriltä. 

(Schaufeli et al. 2001, 74; Schaufeli & Bakker 2004, 5-6) 

 

Työterveyslaitoksen teettämä Työ ja terveys –tutkimus on selvittänyt kolmen 

vuoden välein suomalaisia työoloja ja työhyvinvointia. Työn imun 

kehittyminen vuosina 2006-2012 on esitetty kuvassa 3. Viimeisin tutkimus on 

tehty vuonna 2012, jolloin päivittäin itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi 

kokevien osuus oli laskenut hieman edellisvuosien tutkimuksista. Vastaajat 

kokivat kuitenkin olevansa päivittäin innostuneita omasta työstään jopa 

edellistä tutkimusta enemmän. Myös kerran tai muutaman kerran viikossa 

tarmokkuutta kokevien osuus oli noussut hieman edellisvuosista. Päivittäin 

työn imun tuntemuksia kokevia oli vastaajista noin 40 prosenttia ja vähintään 

kerran viikossa työn imua tuntevia noin 90 prosenttia vastaajista. (Kauppinen 

et al. 2013, 118.) Koska vuonna 2015 ei tehty vastaavaa tutkimusta, ei 

päivittäisen työn imun nykytasoa suomalaisilla työpaikoilla voida todentaa.  

 

Kuva 3. Päivittäinen työn imu suomalaisilla työpaikoilla (Perkiö-Mäkelä & 

Hirvonen 2013, 71) 
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Työn imun mittaamiseen on luotu kyselymenetelmä, jonka avulla 

organisaatiot voivat itse testata työntekijöidensä kokemaa työn imua. 

Kyselymenetelmä on luotu Utrechtin yliopistossa ja siitä käytetään nimeä 

UWES-menetelmä (Utrecht Work Engagement Scale). (Schaufeli & Bakker 

2003, 5.) Työn imun mittaaminen osana henkilöstötutkimusta antaa 

organisaatioille laajemman kuvan hyvinvoinnista ja työoloista.  (Hakanen 

2009a, 44.) 

 

2.2 Yksilön voimavarat 

 

Yksilön kognitiiviset, emotionaaliset ja fyysiset resurssit vaikuttavat 

voimakkaimmin yksilön psykologiseen läsnäoloon työpaikalla (May et al. 

2004, 31). Van den Heuvel, Demerouti, Bakker ja Schaufeli (2010, 129) ovat 

määritelleet työssä ilmenevien persoonallisten voimavarojen olevan yksilön 

oppimiseen ja tunteisiin liittyviä tekijöitä, jotka motivoivat ja helpottavat 

tavoitteiden saavuttamista myös yksilön kohdatessa vastoinkäymisiä tai 

haasteita. Yksilölliset voimavarat liittyvät positiiviseen uskomukseen yksilöstä 

itsestään sekä myönteiseen maailmankuvaan. Positiiviset uskomukset 

yksilöstä itsestään ilmentyvät itsetuntona, pystyvyyden tunteena ja työn 

hallinnan tunteena. Myönteinen maailmankuva näyttäytyy optimismina ja 

luottamuksena.  (Van den Heuvel et al. 2010, 129.) 

 

Ammatilliseen pystyvyyteen (self-efficacy) liittyy työntekijän kokemus siitä, 

pystyykö hän toimimaan työssään tehokkaasti ja olemaan neuvokas 

yllättävien tilanteiden yhteydessä ja uskooko hän selviytyvänsä myös 

vaikeissa tilanteissa (Hakanen et al. 2012, 90). Korkean ammatillisen 

pystyvyyden ja työn imun on todettu vaikuttavan toisiinsa myönteisenä 

syklinä. Ammatillinen pystyvyys lisää yksilön innostusta, jonka kautta työn 

imu lisääntyy. Työn imun kokeminen puolestaan parantaa ajan myötä 

ammatillisen pystyvyyden kokemusta ja uskoa omiin kykyihin. (Salanova et 

al. 2011, 279.) Yksilön kokema pystyvyyden tunne ja usko omiin vahvuuksiin 

ja kykyihin vaikuttaa suoraan hänen suorituskykyynsä. Riittävä tunne 

henkilökohtaisesta pystyvyydestä on edellytys, jotta henkilö kokee työn imua 

ja saavuttaa tavoitteet. Mitä enemmän henkilöllä on positiivisia uskomuksia 
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omista kyvyistään ja tulevaisuuden saavutuksistaan, sitä motivoituneempi 

hän on saavuttamaan tavoitteet. (Alessandri et al. 2015, 772-782.) 

Optimistiset ja ammatillista pystyvyyttä kokevat työntekijät keskittyvät myös 

enemmän työn antamiin voimavaroihin kuin työn uuvuttaviin tekijöihin 

(Xanthopoulou et al. 2007, 126). Myönteinen näkemys omasta pystyvyydestä 

ja usko omiin kehittymismahdollisuuksiin auttaa yksilöä hankkimaan 

palautetta esimiehiltä ja kollegoilta ja etsimään uusia keinoja tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Xanthopoulou et al. 2009, 241). 

 

Itsetietoisuudella (self-consciousness) on yhteys yksilön kokemaan 

turvallisuuden tunteeseen ja suora vaikutus yksilön kokemaan työn imuun. 

Henkilöt, joiden itsetietoisuus on matala huolehtivat siitä, mitä muut 

ajattelevat heistä ja psykologinen turvallisuuden tunne voi olla heikompi. 

Alhainen itsetietoisuus estää myös työntekijää yrittämästä uusia tapoja 

suorittaa työtehtäviään. (May et al. 2004, 30-31.) Hyvä itsetietoisuus on 

avainasemassa yksilön kehittymisen ja oppimisen näkökulmasta. Se auttaa 

yksilöä käsittelemään, keräämään ja arvioimaan saatavilla olevaa 

informaatiota ja arvioimaan erilaisia toimintatapoja. Yksilöllä on mahdollisuus 

päättää, myötäileekö hän muiden toimintaa vai etsiikö itse aktiivisesti ja 

ennakoivasti uusia toimintatapoja. (Bandura 2001, 3-6.) Yksilön oman 

urakehityksen ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi olisi tärkeää, että yksilö pyrkii 

kehittämään jatkuvasti omaa osaamistaan. Osaamisen kehittämisessä tulisi 

lähteä miettimään, minkälaista osaamista työtehtävät vaativat nyt ja 

pidemmällä tähtäimellä ja miten tällaisia taitoja olisi mahdollista kehittää. 

Osaamisen kehittäminen edellyttää työntekijältä itsearviointikykyä ja 

motivaatiota oman kyvykkyyden kehittämiseen. Osaamisen kehittymisellä on 

myönteistä vaikutusta myös yksilön itsetuntoon ja kykyyn selvitä myös 

mahdollisista takaiskuista. (Akkermans et al. 2015, 534, 548.)  

 

Myönteisten tunteiden ja kokemusten on todettu lisäävän yksilön psyykkisiä 

voimavaroja. B&B-teorian (the broaden-and-build theory) mukaan 

kiinnittämällä huomiota positiivisiin tuntemuksiin ja niiden havaitsemiseen, 

rakennetaan myönteisten tuntemusten kierrettä ja lisätään hyvinvointia.  

Myönteisten kokemusten myötä yksilö löytää myös tulevaisuuden tehtävistä 
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positiivisen merkityksen ja kokee myönteisiä tunteita. (Fredrickson & Joiner 

2002, 175.) Työntekijät, jotka kokevat myönteisiä tunteita työssä, tuntevat 

itsensä toiveikkaammiksi, optimistisiksi ja tehokkaiksi. Lisäksi työntekijät 

suhtautuvat myönteisimmin omiin kykyihinsä onnistua työssä. Myönteiset 

tunteet vaikuttavat epäsuorasti työnimuun yksilön voimavarojen kehittymisen 

kautta. (Ouweneel et al. 2012, 549.) Optimistisen asenteen on todettu 

vaikuttavan myönteisesti yksilön tarmokkuuteen ja omistautumiseen ja niiden 

kautta työn imun kokemiseen. Sen sijaan uppoutumisen osalta optimismilla ei 

ole löydetty tilastollisesti merkittävää vaikutusta. (Salminen et al. 2014, 72.) 

 

2.3 Työn voimavarat 

 

Työn voimavarojen on todettu olevan yksilön voimavaroja vahvemmin 

yhteydessä työn imun kokemiseen (Hakanen 2009a, 12). Hakasen (2004, 

65) mukaan työn vaatimusten lisääntyessä yksilö tarvitsee erilaisia työn 

voimavaroja, kuten tukea ja vaikutusmahdollisuuksia, pystyäkseen 

selviytymään ja ylläpitämään odotetun suoritustason. Demerouti, Bakker, 

Nachreiner ja Schaufeli (2001, 501) ovat määritelleet työn voimavarat 

seuraavasti: ”Työn voimavarat ovat niitä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja 

organisatorisia tekijöitä, jotka voivat a) auttaa yksilöä tavoitteiden 

saavuttamisessa, b) vähentää työn vaatimusten aiheuttamaa fysikaalista ja 

psykologista kuormitusta ja c) stimuloida yksilön kasvua ja kehittymistä”. 

Työn voimavaroiksi on luokiteltu muun muassa työn organisointi ja 

vaikutusmahdollisuudet, tiedonkulku ja osallistaminen, esimiehen tuki ja 

saatu palaute, ilmapiirin vapautuneisuus ja kannustavuus sekä työn 

turvallisuus (Demerouti et al. 2001, 502; Hakanen 2004, 233-234). Työn 

voimavarat voidaan myös jaotella tarkemmin tehtävätason voimavaroihin, 

työyhteisön voimavaroihin, ja organisatorisiin voimavaroihin. Tehtävätason 

voimavaroiksi voidaan luokitella työn itsenäisyys, kehittävyys, tavoitteiden 

selkeys ja työstä saatava palaute. Työyhteisön voimavarat ovat luonteeltaan 

sosiaalisia ja yhteisöllisiä. Niiden voidaan katsoa liittyvät yhteistoiminnan 

sujuvuuteen, uudistushaluisuuteen ja voimaannuttavaan työryhmään. 

Organisatoriset voimavarat liittyvät johtamismallin ja henkilöstöhallinnon 

vaikutuksiin työhyvinvoinnin edistämisessä. Organisatorisiksi voimavaroiksi 
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voidaan katsoa kuuluvan oikeudenmukaisuus, esimiesten ja työntekijöiden 

välinen luottamus, työntekijöiden keskinäinen luottamus, työpaikan varmuus, 

havaittu organisaation tuki sekä työpaikan ystävällisyys. (Hakanen et al. 

2012, 8-10, 93.)  

 

Työn voimavarat vaikuttavat toisiinsa ketjumaisesti resurssikaravaaneina, 

jolloin voimavarat voimistavat toinen toistaan ja muodostavat myönteisen 

syklin. Sitoutuneet työntekijät näkevät työn voimavarat myönteisemmin kuin 

vähemmän työn imua kokevat henkilöt ja pystyvät todennäköisesti 

kehittämään uusia työn voimavaroja. (Hakanen et al. 2008, 87-88.) Schaufeli 

ja Bakker (2004, 310) kuvaavat työn voimavarojen vaikuttavan työn imuun 

kahdenlaisen prosessin kautta, energisoivana tai motivoivana prosessina. 

Energisoiva prosessi liittyy työn voimavarojen, työn vaatimusten ja työn imun 

väliseen yhteyteen. Työnvaatimusten, kuten kiireen ja tehtävien määrän 

kasvaessa, vaatii työn suorittaminen työntekijältä enemmän energiaa ja 

työntekijän stressitaso saattaa nousta. Lyhytkestoinen kiiretilanne ei yleensä 

vaikuta työsuorituksen tasoon, vaan työntekijä selviytyy tehtävästä 

kuluttamalla energiaa tavallista enemmän. Työmäärän ja kiireen lisääntyessä 

pidempikestoisesti ja työntekijän selviytymiskyvyn heikentyessä, on vaarana 

työn tekijän uupuminen tai muuttuminen välinpitämättömäksi. (Schaufeli & 

Bakker 2004, 297-298.) 

 

Motivoivassa prosessissa työn voimavarat vaikuttavat työn imun syntymiseen 

joko ulkoisten tai sisäisten motivaatiotekijöiden kautta. Ulkoisessa 

motivaatiossa huomio kiinnittyy työssä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Ulkoista motivaatiotekijää voi kuvata keppi-porkkana –

kuvauksella, jolloin työsuorituksen suorittamiseen vaikuttaa ulkoinen 

kannustin, esim. palkka, mutta varsinainen työtehtävä ei sinänsä motivoi 

työntekijää. Ulkoisesti motivoitunut työntekijä suorittaa työntehtävän 

passiivisena suorittajana, mutta ei sen enempää tunne innostusta juuri 

kyseistä työtä kohtaan. (Martela & Jarenko 2014, 15-16.) Deci ja Ryan (2000) 

esittävät, että yksilö toimii luontaisesti tehokkaasti ja toimintoja kehittäen 

niissä tehtävissä, jotka hän kokee mielenkiintoisiksi ja psykologisia tarpeitaan 
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tyydyttäviksi. Tätä luontaista kehittämishalua ohjaa yksilön sisäinen 

motivaatio, jonka lähteinä toimivat työn voimavarat.  

 

Vaikka sisäisen motivaation syntyminen on yksilöllistä, voidaan yksilön 

motivaation todeta syntyvän kolmen perustarpeen autonomian, kyvykkyyden 

ja yhteisöllisyyden kautta. Kuvassa 4 on esitetty sisäisten 

motivaatiotekijöiden yhteys yksilön luontaiseen innostukseen ja työn imuun ja 

niiden kautta yksilön tehokkuuteen, luovuuteen ja hyvinvointiin.  Kyvykkyys 

(competence) ja autonomian tunne (autonomy) on todettu merkittävimmiksi 

tekijöiksi sisäisen motivaation syntymisessä. Kolmas sisäiseen motivaatioon 

vaikuttava tekijä on yhteisöllisyys (relatedness), joka syntyy yksilön 

luontaisesta halusta olla yhteydessä muihin ihmisiin, saada tukea ja olla osa 

kokonaisuutta. Yksilön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaikki kolme 

tekijää toteutuvat. (Deci & Ryan 2000, 229-233.).  

 

 

Kuva 4.  Sisäisten motivaatiotekijöiden yhteys työn imuun ja innostukseen 

(mukaillen Martela & Jarenko 2014, 34) 

 

Sisäisten motivaatiotekijöiden on siis todettu olevan vahvassa suhteessa 

yksilön kokemaan innostukseen ja työn imuun (Deci & Ryan 2000, Martela & 

Jarenko 2014). Tämän perusteella työn voimavaroja voidaan tarkastella 

myös työhön liittyvien perustarpeiden eli sisäiseen motivaatioon vaikuttavien 

tekijöiden kautta. 
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Autonomia 

 

Yksilön autonomia tarkoittaa valinta- ja toimintavapautta yksilön omista 

tekemisistä. Tällöin yksilöllä on mahdollisuus kokea asia omakseen ja 

arvostaa niitä päämääriä, joita kohti hän työskentelee. Organisaation 

tavoitteiden ja toimintamallien mukaan toimiva yksilö voi kokea autonomian 

tunnetta, jos hän on sisäistänyt tavoitteet omikseen ja hän kokee tehneensä 

itsenäisen päätöksen niiden eteen työskentelemiseksi. (Martela & Jarenko 

2014, 28-29.) Autonomian tunne voi syntyä tehtävätasoisten voimavarojen 

(työn itsenäisyys ja tavoitteiden selkeys) sekä organisatoristen voimavarojen 

(töiden organisointi ja vaikutusmahdollisuudet) kautta.  Työn itsenäisyys voi 

auttaa työntekijää selviytymään työn korkeasta vaatimustasosta. Kun 

työntekijä voi itse vaikuttaa siihen, milloin ja miten suorittaa tehtävät sekä 

milloin tauottaa työskentelyä, pystyy hän paremmin huomioimaan omat 

voimavaransa. (Bakker et al. 2005, 177, 179.)   

 

Kyvykkyys 

 

Sisäisen motivaation syntymisessä tärkeässä roolissa ovat työntekijän kasvu, 

oppiminen ja kehittyminen. Kyvykkyys liittyy ammatilliseen pystyvyyteen ja 

onnistumisen tunteeseen. Se on yksilön oma tunnetila tehtävän hallinnasta, 

aikaansaamisesta ja oppimisesta. Kyvykkyyttä tunteva työntekijä uskoo omiin 

kykyihinsä ja tehtävässä onnistumiseen. (Martela & Jarenko 2014, 29.) 

Työntekijän kehittyessä ja kyvykkyyden kasvaessa, voidaan lisätä työn 

autonomiaa, joka osaltaan lisää työn imun tunnetta (Schaufeli & Bakker 

2004, 298). Kyvykkyyden tunteeseen voidaan vaikuttaa tehtäväkohtaisten 

voimavarojen kuten tavoitteiden selkeyden ja työstä saatavan palautteen 

kautta. Työntekijä tarvitsee selkeät tavoitteet, joita kohti hän pyrkii 

työskennellessään. Motivoivasti asetettu tavoite ja tieto tämän hetkisestä 

suoritustasosta ovat lähtökohtana, jotta työntekijä voi asettaa myös itselleen 

haastavia tavoitteita ja pyrkiä parantamaan suoritustaan. (Randolf 1995, 21-

23.) Esimiehen tuki ja työntekijän kehittymistä edistävä palaute ovat tärkeitä 

työn voimavaroja. Tarkat ja konkreettiset tiedot nykyisestä suoritustasosta ja 

rakentavassa hengessä käyty palautekeskustelu auttavat työntekijää 
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tekemään työnsä tehokkaammin. Positiivisessa hengessä käydyllä 

palautekeskustelulla on myönteistä vaikutusta paitsi työntekijän suoritukseen 

myös työntekijän ja esimiehen välisen vuorovaikutussuhteen kehittymiseen. 

Esimiehen antaman palautteen lisäksi kollegoiden tuki ja kannustus ovat 

tekijöitä, jotka lisäävät yksilön mahdollisuuksia saavuttaa työn tavoitteet. 

(Bakker & Demerouti 2007, 314-315.) Koska myös kollegoiden kannustus ja 

organisaatiossa yleisesti tarjottava tuki edistävät onnistumista ja kyvykkyyden 

tunnetta, voidaan organisatoristen tekijöiden katsoa vaikuttavat 

tehtäväkohtaisten voimavarojen rinnalla sisäisen motivaation syntymiseen. 

 

Yhteisöllisyys 

 

Työyhteisön ilmapiirin vapautuneisuus ja kannustavuus edistävät 

työhyvinvointia. Rohkeaan kokeiluun kannustava ja myös virheet hyväksyvä 

ilmapiiri edistää työntekijän ja työyhteisön kehittymistä. Työntekijät kokevat 

olonsa turvalliseksi, kun he voivat ilmaista todellisen itsensä työpaikalla ja 

keskusteluissa esimiehen sekä työtovereiden kanssa. Luotettava, 

kannustava ja tukea antava esimies ja kannustavat työtoverit lisäävät 

työntekijän turvallisuuden tunnetta. (May et al 2004, 15-16.) Organisatorisiin 

voimavaroihin sisältyvä oikeudenmukaisuus kattaa avoimuuden ja 

läpinäkyvyyden periaatteen (Hakanen et al. 2012, 9). Avoin tiedon jakaminen 

mahdollistaa sen, että henkilökunta on tietoinen organisaation tilanteesta ja 

oman työnsä vaikutuksista muutoksen tekemisessä. Avoin tiedonkulku lisää 

myös luottamuksen tunnetta. Ihmisten luontainen halu haastaa itseään yhä 

parempiin suorituksiin näkyy esimerkiksi urheilussa, jossa urheilija pyrkii 

parantamaan aiempia ennätyksiään ja asettaa itselleen yhä korkeampia 

tavoitteita. Kun työntekijöille antaa riittävästi tietoa nykytilasta, he toimivat 

samalla tavalla kuin parempaa urheilusuoritusta tavoittelevat urheilijat. 

(Randolf 1995, 21-23.) 

 

2.4 Työn merkityksellisyys 

 

Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa se, miten arvokkaaksi työntekijä mieltään 

työnsä ja työssä asetetut tavoitteet. Työn mielekkyyden ja 
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merkityksellisyyden kokeminen on yksilöllistä, jolloin toinen henkilö voi kokea 

työn mielekkääksi toisen kokiessa sama työ vähemmän mielekkääksi. Työn 

merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemiseen vaikuttavat neljä tekijää: 

yksilö itse, sosiaalinen ympäristö, työ itsessään ja työn henkinen kokeminen 

eli kutsumuksellisuus. Yksilön omiin tuntemuksiin vaikuttavat hänen arvonsa, 

odotuksensa ja motivaationsa sekä työhön liittyvät uskomukset. Jos yksilön 

ympärillä olevat ihmiset eli sosiaalinen ympäristö arvostaa yksilön tehtävää ja 

työtä, on todennäköistä, että myös yksilö kokee sen mielekkäämmäksi. Työn 

merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttavat työtehtävien lisäksi myös 

taloudelliset olosuhteet, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä ihmistä ympäröivä 

kulttuuri. Yksilö voi kokea työn myös henkisesti merkittäväksi, jolloin työllä 

nähdään syvempi tarkoitus ja siitä tulee kutsumus. (Rosso et al. 2010, 94-

106.) Tietotyöntekijöiden on katsottu arvioivan työnsä mielekkyyttä 

laajemmasta näkökulmasta kuin suorittavaa työtä tekevät työntekijät. 

Laajempi näkökulma liittyy työn kutsumuksellisuuteen ja siihen, minkälaisia 

odotuksia koulutetulla työntekijällä on työn sisältöä ja omaa ammatillista 

kehittymistä kohtaan. Työntekijät ovat voineet opiskella pidempään ja 

opintosuuntausta valittaessa hakeutua alalle, jonka kokevat luontaisesti 

merkitykselliseksi. Toisaalta koulutettu työntekijä voi nähdä itsellään myös 

paremmat mahdollisuudet muuttaa työtään mielekkäämmäksi tai hakeutua 

uuteen työpaikkaan ammattitaitonsa avulla. Työn kutsumuksellisuuden lisäksi 

tietotyöntekijällä korostuvat autonomian ja yhteisöllisyyden vaikutus työn 

merkityksellisyyden kokemisessa. (Correia de Sousa & van Dierendonck 

2010, 232, 233.) Jos työntekijä kokee työroolinsa merkitykselliseksi, on hän 

motivoituneempi panostamaan enemmän työn suorittamiseen ja tavoitteisiin 

pääsemiseen (May et al 2004, 19, 23). 

 

Työterveyslaitoksen teettämässä Työ ja terveys –tutkimuksessa selvitetään 

myös työn merkityksellisyyden kokemista eri toimialoilla. Kuvassa 5 on 

esitetty työn merkityksellisyyden kokeminen toimialoittain. Työn 

merkityksellisyyden kokeminen vaihtelee organisaation toimialojen mukaan. 

Tutkimuksen mukaan kunnan työntekijöistä 73 prosenttia koki työnsä 

päivittäin merkittäväksi, kun taas valtion työntekijöistä merkityksellisyyttä koki 

päivittäin vain 38 prosenttia ja yksityisen alan työntekijöistä 47 prosenttia. 
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(Kauppinen et al. 2013, 53.) Vastauksista voi tulkita sen, että kunnallisella 

puolella on hyvin paljon hoitoalan ja opetusalan töitä, joissa työntekijät 

kokevat työn kutsumukselliseksi ja yksilön eteen tehtävän työn 

merkitykselliseksi. Yksityisellä työnantajalla työ on koettu päivittäin jonkin 

verran enemmän merkittäväksi kuin valtiolla työskentelevillä, mutta viikoittain 

työnsä merkittäväksi kokevien osuus on hivenen alhaisempi kuin valtion 

palveluksessa olevilla. Koska työn merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttaa 

yksilön omien arvojen ja odotusten lisäksi myös sosiaalinen ympäristö, 

saattaa tämä olla yhtenä syynä eroihin. Joillakin yksityisen sektorin 

työnpaikoilla organisaation statusarvo on korkealla ja ympäristön mielikuvat 

organisaatiosta saattavat lisätä myös henkilöstön ylpeyttä omasta työstään. 

Toisaalta myös valtion palveluksessa työskentelevät tiedostavat työllään 

olevan yhteiskunnallisesti merkitystä, jonka vuoksi viikoittainen merkityksen 

kokeminen on hyvällä tasolla.  

 

Kuva 5. Työssäkäyvien kokemus työn tärkeydestä ja merkityksellisyydestä 

sektorin ja työntekijän sukupuolen mukaan vuonna 2012, %. (Kauppinen et 

al. 2013, 53) 

 

Työn rikastamisella ja työroolin sopivuudella on myönteinen vaikutus työn 

merkityksellisyyteen. Työntekijän itsensä tekemän työn muokkaamisen on 

todettu lisäävän työn imua, parantavan työsuoritusta (Tims et al. 2012, 183), 

lisäävän työn merkityksellisyyden kokemusta (Wrzesniewski & Dutton 2001, 

194) sekä lisäävän työn mielekkyyttä ja innostavuutta (Hakanen et al. 2012, 
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44). Työn muokkaamisen mahdollisuus löytyy jokaisesta työtehtävästä, eikä 

se välttämättä edellytä työtehtävien vaihtamista. Yksilöt voivat myös oman 

liikkumavaransa puitteissa muokata joko työnsä fyysisiä tai kognitiivisia 

tekijöitä, jolloin työ muuttuu mielekkäämmäksi. Työn muokkaaminen (job 

crafting) liittyy kaikkiin niihin tehtäviin ja vuorovaikutustilanteisiin, joita työn 

työntekijän työpäivään sisältyy. Työn muokkaamista edeltää se, että henkilö 

tiedostaa tekijät tai rajoitteet, jotka vaikuttavat omaan suorituskykyyn, 

ammatti-identiteettiin ja työn mielekkääksi kokemiseen. (Wrzesniewski & 

Dutton 2001, 179-180.) 

 

Suomalaisessa INSPI-hankkeessa kävi ilmi, että eniten työn imua kokeneet 

työntekijät muokkaavat itse työtään entistä innostavammaksi, kun vastaavasti 

työhönsä leipääntyneet henkilöt muokkasivat työtään vähemmän. Työn 

muokkaaminen on nähty kuitenkin keinona parantaa omaa työmotivaatiota ja 

hyvinvointia, jonka vuoksi juuri työhönsä leipääntyneet henkilöt voisivat 

hyötyä eniten työn muokkaamisesta.  (Hakanen et al. 2012, 44-48.) Työn 

muokkaaminen edellyttää sitä, että työntekijä näkee työrooliinsa kuuluvat 

tehtävät uudella tavalla ja miettii, millä tavoin voi hyödyntää tehtävien 

suorittamisessa omia vahvuuksiaan, mieltymyksiään ja nähdä tehtävät 

itseään motivoivina.  Työntekijät voivat itse muokata työtehtäviään kolmella 

tavalla, 1) muokkaamalla tehtäviä, 2) muokkaamalla vuorovaikutusta ja 3) 

muokkaamalla asennettaan ja näkemyksiään työstä. (Wrzesniewski & Dutton 

2001, 185-191.) 

 

Työtehtävän muokkaaminen voi liittyä pieniin muutoksiin päivittäisissä töissä, 

jolloin työntekijä muuttaa työtehtävien suoritusjärjestystä, tapaa suorittaa työ 

tai työtehtävien laajuutta. Työntekijä voi hyödyntää taitojaan etsimällä uusia 

ja tehokkaampia tapoja tehdä työtä ja lisätä näin työtehtäviinsä 

kehittämisnäkökulmaa. (Wrzesniewski & Dutton 2001, 185-191; Berg et al. 

2013, 87-90.) Yksilö voi tietoisesti lähteä muuttamaan tehtäviin liittyviä 

rajoitteita katsomalla tehtäviä uudesta näkökulmasta joko kokonaisuutena tai 

yksittäisinä työsuorituksina. Tällöin työn samanaikaista sitoutumista vaativien 

tehtävien määrä voi muuttua ja työtehtävien merkityksellisyys korostua. 

(Wrzesniewski & Dutton 2001, 179-180.) Esimerkkinä voisi ajatella kiireistä ja 
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stressaavalta tuntuvaa työtä, jossa päivät tuntuvat pirstaloituvan ja 

työtehtäviä on samanaikaisesti paljon tehtävänä. Jos henkilö kokee tämän 

osan työstään rajoitteena, voi hän lähteä katsomaan tehtäviään uudesta 

näkökulmasta. Jakamalla työtehtävät pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin ja 

keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan, muuttuu samalla työ ja henkilö voi 

kokea työssään parempaa hallinnantunnetta. Vastaavasti työn yksitoikkoista 

ja suorittavaa näkökulmaa voi muuttaa katsomalla aikaansaannoksiaan 

suuremman kokonaisuuden näkökulmasta.  

 

Se mitä henkilö tekee työssään ja miten hän on vuorovaikutuksessa muihin, 

vaikuttaa siihen, miten henkilö näkee itsensä ja oman työnsä. Työntekijä voi 

muuttaa työidentiteettiään tehtävien muokkaamisen lisäksi myös 

vaikuttamalla vuorovaikutussuhteisiin työssä. Vuorovaikutusta voi muuttaa, 

joko vähentämällä tai lisäämällä sitä sekä vaikuttamalla siihen keneen on 

yhteydessä ja miten pitää yhteyttä muihin. Vuorovaikutussuhteita 

muuttamalla voidaan muuttaa työn sosiaalista ympäristöä miellyttävämmäksi. 

Vuorovaikutuksen muokkaaminen voi liittyä aktiivisempaan osallistumiseen 

kokouksissa, uusien kehittämisehdotusten esiin tuomista tai tapaan olla 

yhteydessä kollegoihin tai asiakkaisiin. Aktiivisemman vuorovaikutuksen ja 

rakentavien kehitysehdotusten esiintuonnilla työntekijä voi lisätä omia 

vaikutusmahdollisuuksiaan, vaikka päätösvalta olisikin muualla. Oma asenne 

työtä kohtaan ja näkemys työtehtävän merkityksellisyydestä vaikuttavat 

olennaisesti työn mielekkyyden kokemiseen. Jos henkilö näkee oman 

roolinsa merkityksen vähäisenä, voi hän lähteä tietoisesti muuttamaan 

ajatteluaan. Työntekijän tulee pyrkiä näkemään tehtävät teknisten suoritusten 

sijaan laajempana kokonaisuutena, esimerkiksi oman tehtävän merkityksenä 

asiakkaiden tai kollegoiden työtehtävien kannalta. (Wrzesniewski & Dutton 

2001, 179-191; Berg et al. 2013, 87-90.)  
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3 Palveleva johtaja työn imun vahvistajana 

 

Esimiehillä on mahdollisuus vaikuttaa henkilöstön kokemaan työn imuun. 

Aiempien tutkimusten mukaan on katsottu, että esimiehellä on sekä välilliset, 

että suorat vaikutusmahdollisuudet henkilön kokemaan työn imuun (Tuckey 

et al. 2012, Hakanen 2014, 353). Schaufelin (2015) tutkimuksessa kuitenkin 

kyseenalaistettiin esimiehen suorat vaikutusmahdollisuudet työn imuun. 

Suoran vaikutuksen sijaan esimiehellä nähdään mahdollisuudet lisätä työn 

imua välillisesti työn voimavarojen kautta. (Schaufeli 2015, 453-455.) Työn 

imua ja innostusta kokevan työntekijän myönteisen tunnetilan on kuitenkin 

tutkittu säteilevän työyhteisössä ja tarttuvan parhaimmillaan muihin 

(Perhoniemi & Hakanen 2013, 98). Koska työn imun on todettu tarttuvan 

yksilöiden välillä, voidaan todennäköisesti myös esimiehen ja työntekijän 

välisessä hyvässä vuorovaikutussuhteessa saada aikaiseksi myönteisyyden 

ja työn imun tarttumista suoraan esimiehestä työntekijään.  

 

Hakanen, Harju, Seppälä, Laaksonen ja Pahkin (2012) ovat tutkineet INSPI-

hankkeen yhteydessä 87 suomalaisessa organisaatiossa työn voimavarojen 

sekä johtamiskulttuurin vaikutusta työ imuun ja sen vastakohtaan, työhön 

leipääntymiseen. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena oli selvittää, miten 

henkilöt arvioivat oman esimiehen johtamistavan vastaavan palvelevaa 

johtamistapaa ja miten työn imu näyttäytyy palvelevan esimiestyön eri 

tasoilla. Kuvassa 6 on esitetty vastaajien näkemykset palvelevan johtamisen 

tasosta ja sen vaikutuksesta työn voimavarojen kokemiseen. Vastaajien 

kokemusten perusteella työn voimavarojen myönteisellä kokemuksella oli 

yhteys palvelevaan johtamiseen. Kuvio havainnollistaa, mitä enemmän 

henkilöt kokivat esimiehen toiminnassa palvelevaa johtamistapaa, sitä 

parempina he kokivat työn voimavarat. Vastaavasti työn kuormittavuus oli 

alhaisempi palvelevan johtamisen ollessa korkealla. (Hakanen et al. 2012, 

18, 63, 68-69, 78.)  
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Kuva 6. Palvelevan johtamisen tason vaikutus työn voimavarojen 

kokemiseen (Hakanen et al. 2012, 68-69) 

 

Tutkimuksissa selvitettiin myös koetun palvelevan johtamisen tason yhteyttä 

työntekijän hyvinvointiin. Kuvassa 7 on esitetty vastaajien näkemykset 

palvelevan johtamisen tasosta ja sen vaikutuksesta työntekijän hyvinvointiin 

ja työpaikan menestystekijöihin. Kuviossa kuvataan palvelevan johtamisen 

kokemisen yhteyttä yksilön työhyvinvointiin ja organisaation 

menestystekijöihin. Mitä enemmän palvelevaa johtajuutta koettiin, sitä 

enemmän yksilöt kokivat työn imua, työkyvykkyyttä, tuunasivat työtään ja 

sitoutuivat organisaatioon. Johtamistavalla oli myönteisiä vaikutuksia myös 

työyhteisötasolla. Palvelevaa johtamistapaa paljon käyttävien esimiesten 

alaisuudessa työskentelevät kokivat vähemmän stressiä ja työhön 

leipääntymistä. Tutkimus osoittaa, että työn imua on mahdollista lisätä 

palvelevan johtamiskulttuurin avulla. (Hakanen et al. 2012, 68-69, 78.) 
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Kuva 7. Palvelevan johtamisen tason vaikutus työntekijän hyvinvointiin ja 

työpaikan menestystekijöihin (Hakanen et al. 2012, 68-69) 

 

Yksilön kokeman työn imun heräämistä ja esimiehen toimia niiden 

vahvistajana voidaan lähteä tarkastelemaan voimavaralähtöisestä 

näkökulmasta. Voimavaralähtöisyydessä arvioidaan yksilön tilannetta 

kokonaisvaltaisesti ja pyritään lisäämään vuorovaikutuksen sujuvuutta, 

innostavuutta ja parantamaan tuloksellisuutta. (Hakanen 2009b, 58.) 

Esimiehellä on hyvät vaikutusmahdollisuudet työn voimavaroihin, kuten 

työntekijän osallistamiseen, palautteen antoon ja johtamistapaan, joita 

kehittämällä voidaan vaikuttaa työn voimaannuttaviin ja innostusta lisääviin 

elementteihin (Schaufeli 2015, 453-455). Voimavarojen lisäksi työn imuun 

vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokeminen (May et al. 2004, 32), johon on 

mahdollisuus vaikuttaa työn tuunaamisen kautta (Wrzesniewski & Dutton 

2001, 179-180; Hakanen et al. 2012, 78). Työntekijän voimaantuminen lähtee 

liikkeelle yksilön omien voimavarojen ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja 

jatkuu pieninä arkipäivän muutoksina työtehtävissä, omissa toimintatavoissa 

ja työyhteisön jäsenenä olemisessa. Työn imua lisäävä johtaminen edellyttää 

myönteistä ja uudistamishaluista vuorovaikutusta, joka kannustaa 

työntekijöitä aloitteellisuuteen työssään, kehittämään omaa osaamistaan, 
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hyödyntämään kykyjään ja tuunaamaan työtään entistä innostavammaksi. 

(Hakanen et al. 2012, 78.)  

 

3.1 Palvelevan johtamisen ominaispiirteet 

 

Palvelevan johtamismallin kuvaukset pohjautuvat Robert K. Greenleafin 

(1976) esittelemään malliin, jonka mukaan palveleva johtaja näkee 

ensisijaisena tehtävänään työntekijöidensä auttamisen ja palvelemisen 

(Greenleaf 2007, 83). Johtaminen näyttäytyy aitona kiinnostuksena 

työntekijän kehittymistä kohtaan, luottamuksen osoittamisena, 

kannustamisena, ihmissuhdetaitoina, huolehtimisena sekä johtajan 

vaatimattomuutena ja haluna korostaa työntekijöitään. Palvelevan johtamisen 

edellytyksenä on, että esimies on motivoitunut toimimaan johtajana ja näkee 

onnistumisensa työntekijän onnistumisen kautta. (van Dierendonck 2011, 

1233, 1254.) Palvelevan johtajan halua auttaa yksilöiden kehittymisessä, 

kasvussa ja voimaantumisessa on kuvattu poikkeuksellisen voimakkaaksi 

tahtotilaksi (Chiniara & Bentein 2016, 137), jonka vuoksi palvelevaa 

johtamista pidetään jopa radikaalina ja humanistisena verrattuna 

perinteisempiin johtamismalleihin. Palveleva johtaja asettaa työntekijän 

keskiöön ja luo toimillaan huolehtivan ja kannustavan työpaikan. Välittämisen 

ja työntekijää korostavan kulttuurin kautta, esimies saa työntekijä yrittämään 

parhaansa ja toimimaan työyhteisön parhaaksi. (Wong & Davey 2007, 3.) 

Aito kiinnostus työntekijän kehittymisestä ja aitojen omien arvojen 

näyttäminen edellyttää esimieheltä motivoitumista palvelevassa 

esimiestehtävässä toimimiseen. Esimiesten omat arvot vaikuttavat siihen, 

miten motivoituneita he ovat työntekijöiden palvelemiseen. Vaikka esimies ei 

näkisi suorana tehtävänään työntekijän auttamista, voi hän motivoitua 

palvelevan johtamisen käyttäjäksi tarkastelemalla omia sisäisiä 

motivaattoreitaan. Esimies voi löytää motivaation toimia palvelevana 

johtajana, kun hän huomaa saavuttavansa omia tavoitteitaan 

työntekijöidensä kautta. (Mertel & Brill 2015, 234.)  

 

Palvelevan johtamisen piirteitä on kuvattu lukuisilla erilaisilla määritelmillä. 

Palvelevan johtajan tyypillistä käyttäytymistä voidaan kuvata van 
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Dierendonckin (2011, 1232-1234) määritelmän mukaan kuuden 

ominaispiirteen avulla. Nämä kuusi ominaispiirrettä ovat: 

 

1) henkilöstön voimaannuttaminen ja kehittäminen (empowering and 

developing people), joka näkyy esimiehen haluna rohkaista ja auttaa 

työntekijöitä tunnistamaan ja ratkaisemaan haasteita sekä kehittymään 

yksilöinä (Liden et al. 2008, 162). Palvelevan esimiehen voimaannuttavassa 

toiminnassa korostuu kuuntelemisen taito, jonka avulla esimies osoittaa aitoa 

kiinnostusta ja halua löytää työntekijän kasvua edistävät tekijät (Spears 2004, 

8). Voimaannuttamisen ja kannustamisen avulla esimies pyrkii edistämään 

työntekijöiden itsevarmuuden ja kyvykkyyden tunnetta (van Dierendonck & 

Nuijten 2011, 251). Voimaannuttamista voidaan arvioida sillä, miten esimies 

rohkaisee työntekijöitä hyödyntämään omia kykyjään, tukee itsensä 

kehittämisessä, antaa tietoa sekä valtuuttaa tekemään itse työtä helpottavia 

päätöksiä ja ratkomaan ongelmia (Hakanen et al.  2012, 90).  

 

2) vaatimattomuus (humility), joka näkyy johtajan työskentelyssä 

työntekijöiden osaamisen arvostamisena, tuen antamisena ja haluna asettaa 

työntekijä keskipisteeksi sekä auttaa työntekijää kehittymään. Esimies antaa 

kunnian onnistumisista työntekijöille, eikä nostata omaa arvoaan. (van 

Dierendonck 2011, 1233.) Vaatimattomuus syntyy siitä, että johtaja tunnistaa 

omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä pyrkii saamaan parhaan 

tietämyksen ja osaamisen työntekijöidensä suorituksen kautta (van 

Dierendonck & Nuijten 2011, 252). Vaatimattomuutta ilmentävä esimies 

pysyttelee itse taustalla, eikä tavoittele tunnustusta toisten hyväksi 

tekemästään työstä. Hän osoittaa myös nöyryyttä, jolloin hän on valmis 

oppimaan kritiikistä ja myöntämään virheensä myös omalle esimiehelleen. 

(Hakanen et al. 2012, 90.)  

 

3) aitous (authenticity), joka pohjautuu kreikkalaiseen filosofiaan aitona 

omana itsenään näyttäytyvästä henkilöstä (Avolio & Gardner 2005, 319). 

Aitous näkyy johtajan käytöksessä avoimuutena, suoruutena, omien 

rajoitteiden ja arvojen rehellisenä tunnustamisena, vastuunottamisena sekä 

rehellisyytenä. Aitoutta ilmentävä johtaja rakentaa hyväntahtoisuuden 
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ilmapiiriä työntekijöiden keskuudessa avoimen kommunikoinnin ja 

sitouttamisen kautta sekä antamalla keskustelussa realistisen kuvan 

tilanteesta. Aitouden osoittamisen kautta voidaan vaikuttaa työntekijöiden 

asenteisiin ja käyttäytymiseen luomalla luottamusta, toivon ja positiivisten 

tunteiden ilmapiiriä. (Avolio et al. 2004, 807-815.)  

 

4) empaattisuus (interpersonal acceptance), joka näkyy johtajan 

toiminnassa myötäelämisenä ja työntekijöiden tunteiden ymmärtämisenä. 

Johtaja saa työntekijät kokemaan hyväksyntää myös haastavissa tilanteissa 

ja virheiden sattuessa. (van Dierendonck 2011, 1234.) Ominaispiirrettä 

voidaan kuvata myös esimiehen tunneälynä. Mayer ja Salovey (1997, 22) 

ovat määritelleet tunneälyn (”emotional intelligence”) olevan kyky hahmottaa, 

arvioida ja ilmaista tunteita, kyky ymmärtää tunteita ja niiden merkityksiä 

sekä kyky heijastaa ja hallita tunteita ja tunnesiteitä, jolloin saadaan 

aikaiseksi yksilön henkilökohtaista kasvua. Kehittymistä tukevaan toimintaan 

kuuluu olennaisena anteeksiantaminen. Tämä näkyy hyväksynnän 

antamisena ja virheistä oppimisena, jolloin vanhoja epäonnistumia ei nosteta 

jatkuvasti esiin. (Hakanen et al. 2012, 90.) 

 

5) suunnan näyttäminen ja vastuuttaminen (providing direction) liittyy 

tavoitteiden asettamiseen, jotta työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan (van 

Dierendonck 2011, 1234). Palveleva johtaja käyttää keskusteluissa 

määräämisen sijaan ensisijaisena tyylinään vakuuttavaa suostuttelua 

(persuasion), jonka avulla hän pyrkii etsimään keinot vakuuttaa muut 

muutoksen tarpeesta. Perustelemalla asioita selkeästi johtaja saa 

rakennuttua yhteysymmärryksen ilmapiiriä työntekijöiden keskuudessa. 

(Spears 2004, 9.) Palvelevan johtajan tärkeänä tehtävänä on toimia 

visionäärinä ja toimeenpanijana. Tällöin johtaja määrittää selkeän suunnan ja 

avaa keskusteluissa organisaation tavoitteet ja arvot ymmärrettävälle ja 

konkreettiselle tasolle. Kun työntekijöillä on selkeä kuva tavoitteesta, auttaa 

johtaja tehtävien toimeenpanossa valmentamalla ja antamalla tukea, jotta 

työntekijä saavuttaisi tavoitteensa. (Blanchard 1998, 213.) Ilman selkeätä 

tilannekuvaa ja tavoitteita henkilökunnan on vaikea toimia vastuullisesti. 

Ihmiset, joilla on selkeä kuva tämän hetkisestä suoritustasostaan asettavat 
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itselleen haastavia tavoitteita ja pyrkivät parantamaan suoritustaan. (Randolf 

1995, 21-23.) Vastuuttamista voidaan arvioida sen mukaan, kuinka paljon 

esimies pitää työntekijää vastuullisena tekemästään työstä ja suorituksista 

(Hakanen et al. 2012, 90). Palveleva johtaja tukee yksilön omaa roolia ja 

antaa yksilölle vastuuta ja roolin mukaisia vapauksia, jolloin hänen 

autonomiansa kasvaa (Barbuto & Wheeler 2006, 306). 

 

6) vastuullisuus (stewardship), joka näkyy johtajan työskentelyssä 

lojaliteettina organisaatiota ja työntekijöitä kohtaan sekä esimerkkinä 

toimimisesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (van Dierendonck 2011, 

1234). Palveleva johtaja työskentelee parantaakseen työyhteisön toimintaa ja 

toteuttaakseen organisaation strategiaa. Hän osoittaa sitoutumista ja 

lojaliteettia organisaation päätöksiä kohtaan. (Barbuto & Wheeler 2006, 319.) 

Toiminnassa näyttäytyy kokonaisuuden hahmottaminen ja ennakointikyky, 

jolloin päivittäisen johtamisen toimilla tähdätään suunnitelmallisesti 

pidemmän aikavälin tavoitetta kohti (Spears 2004, 9). Vastuullisuutta on 

nimitetty suomalaistutkimuksessa myös tilanhoitajuudeksi, joka kuvaa 

esimiehen pitkän tähtäimen näkemystä, työn yhteiskunnallisen vastuun 

korostamista ja huomion kiinnittämistä yhteiseen hyvään. Ominaisuuteen 

voidaan yhdistää myös esimiehen rohkeus, jolloin hän on valmis ottamaan 

tarpeenmukaisia riskejä myös silloin kun varmuutta oman esimiehen tuesta ei 

ole. (Hakanen et al. 2012, 90.) 

 

Palvelevan johtamisen ominaispiirteet näyttäytyvät työntekijälle erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Palvelevan johtamisen on todettu vaikuttavan 

myönteisesti esimiesten ja työntekijöiden välisten suhteiden muodostumiseen 

ja työntekijän kokeman työn imun tasoon. Työntekijöiden on todettu olevan 

sitä sitoutuneempia, mitä enemmän johtaja osoittaa epäitsekästä ja 

työntekijää huomioivaa käytöstä. Avainasemassa on työntekijän ja esimiehen 

välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen, jonka kautta 

työntekijä havaitsee esimiehen aidon halun auttaa työntekijää onnistumaan. 

(De Clercq et al. 2014, 205.) Aiemman tutkimuksen mukaan työntekijä 

sitoutuu organisaatioon ja kokee ylpeyttä työstään, kun heidän 

perustarpeensa huomioidaan riittävästi. Työntekijöiden tulee tietää mitä heiltä 



40  
 

 

odotetaan, saada riittävät työkalut työn toteuttamiseen, tuntea voivansa 

vaikuttaa ja olla osa työyhteisöä. Lisäksi työntekijällä tulee olla mahdollisuus 

parantaa suoristustaan ja kehittyä. (Harter et al 2002, 269.) Palveleva 

johtamistapa vastaa juuri työntekijän perustarpeiden huomiointiin. Esimiehen 

aidolla kiinnostuksella, luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen 

muodostamisella ja kunnioituksen osoittamisella vaikutetaan työntekijän 

perustarpeiden tyydyttymiseen. 

 

3.2 Yksilön voimavarojen tukeminen 

 

Ymmärtääkseen työn imuun vaikuttavan kokonaisuuden, esimiehen tulee 

tuntea työntekijän omat voimavarat. Näitä ovat työntekijän vahvuudet ja kyvyt 

sekä tunne ammatillisesta pystyvyydestä ja kehittymismahdollisuudet. Työn 

imua lähestyttäessä yksilön voimavarojen näkökulmasta, pyrkii esimies 

huomioimaan henkilön vahvuudet, tukemaan niiden kehittämisessä sekä 

auttaa räätälöimään työtä parhaiten työntekijän vahvuudet huomioivaksi. 

(Hakanen 2009b, 11.) Työntekijän fyysiset ja henkiset resurssit ovat 

yhteydessä työntekijän kokemaan työn imuun. Esimiehet voivat vaikuttaa 

resurssien ja työn vaatimusten tasapainoon suunnittelemalla työroolit niin, 

että ne sopivat paremmin työntekijän yksilöllisiin voimavaroihin. Työntekijöitä 

pitäisi myös kannustaa itsensä kehittämiseen, jotta uusia taitoja ja 

voimavaroja syntyisi ja näin voimavarat kohtaisivat paremmin työn 

vaatimukset. (May et al. 2004, 31.) Palveleva johtaja pyrkii löytämään keinot, 

joilla hän voi auttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa. Toiminnassaan 

johtaja keskittyy työntekijän kuuntelemiseen, kannustamiseen, tukemiseen ja 

oikeaan suuntaan ohjaamiseen. Jos työntekijä on tehtävässä, joka ei vastaa 

hänen osaamistasoaan, ohjaa palveleva johtaja häntä keskusteluiden ja 

inhimilliset näkökulmat huomioiden tehtäviin, joissa henkilö voi hyödyntää 

paremmin taitojaan ja kokea onnistumista. (Blanchard 1998, 213.) 

Optimaalisessa tilanteessa työntekijälle löydetään sopiva haastetaso 

suhteessa hänen sen hetkiseen osaamiseensa. Tällöin työntekijä kokee 

uppoutumisen tunnetta haastavaan tehtävään keskittyessään ja oman 

osaamisen rajoilla toimiessaan. Oman osaamisen rajoilla toimiessa ja 
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tehtävään täydellisesti keskittyessä saavutetaan myös tehokas oppimisen 

tila. (Martela & Jarenko 2014, 43.)  

 

Työntekijän omat asenteet ja uskomukset omasta selviytymiskyvystä ovat 

merkittävä osatekijä yksilön voimavaroja tarkastellessa (Van den Heuvel et 

al. 2010, 129). Palvelevan johtamisen käyttäytymismalli sisältää elementtejä, 

joiden avulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin ja käytökseen. 

Esimiehen osoittama aito kiinnostus työntekijän kehittymistä kohtaan sekä 

avoin ja esimiehen kuuntelevaa roolia korostava vuorovaikutussuhde 

edistävät tehtävässä onnistumista. (Liden et al. 2008, 163, 174.) Aitouden 

osoittamisen kautta voidaan luoda luottamuksellista ilmapiiriä ja lisätä toivon 

ja positiivisten tunteiden ilmapiiriä (Avolio et al. 2004, 807-815). Työntekijän 

uskoon omasta pystyvyydestä ja kehittymismahdollisuuksista voidaan 

vaikuttaa kannustavan ja positiivisen ilmapiirin kautta. Onnistumisten 

näkyväksi tekeminen ja innostavan ilmapiirin luominen saa työntekijät 

antamaan parhaansa työpäivän aikana ja näkemään mahdollisuudet 

menestyä. (Hakanen 2014, 353-354.) Palvelevan johtamisen on nähty 

vaikuttavan paitsi myönteisen ilmapiirin lisääntymiseen myös työntekijöiden 

uinuvien potentiaalien heräämiseen. Tällöin työntekijä antaa itsestään 

enemmän koko työyhteisön hyväksi ja työsuorituksen lisäksi pyrkii 

edistämään organisaation tavoitteiden toteutumista. (Wong & Davey 2007, 

4.) Työntekijän käyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaa henkilökohtaisen 

esimieskontaktin lisäksi esimiehen yleinen käytös ja oikeudenmukaisuuden ja 

palvelevan johtamismallin näkyminen koko työyhteisön kanssa 

työskennellessä. Jos työntekijät kokevat, ettei esimies kohtele muita 

työntekijöitä arvostavasti ja kehittäen, voi tämä vaikuttaa heidän asenteisiinsa 

ja luottamuksen tunteeseensa negatiivisesti. (Liden et al. 2008, 164.) Sen 

sijaan esimiehen osoittaessa oikeudenmukaisuutta, edistää tämä myönteisiä 

tunteita työntekijöiden keskuudessa (Kool & van Dierendonck 2012, 429). 

 

Yksilön sisäinen motivaatio on läheisessä suhteessa työn imun ja 

innostuksen syntymiseen. Esimiehillä on mahdollisuus tukea yksilöitä 

sisäisten motivaatiotekijöiden tunnistamisessa ja vahvistamisessa. Sisäisistä 

motivaatiotekijöistä kyvykkyys liittyy läheisesti ammatillisen pystyvyyden 
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tunteeseen. Kyvykkyyden kokemiseen voidaan vaikuttaa mahdollistamalla 

yksilön kehittyminen ja antamalla myönteistä palautetta onnistumisista. 

Työntekijän kokemus omasta kyvykkyydestä ja yhteisöllisyydestä 

vahvistuvat, kun työntekijä kokee, että hänen onnistumisensa huomioidaan. 

(Martela & Jarenko 2014, 36, 51.) Palvelevan johtamisen on todettu 

parantavan työntekijöiden suoritusta ja kyvykkyyden tunnetta, koska 

palveleva johtaja keskittyy toiminnassaan työntekijän kehittämiseen ja 

kasvun tukemiseen. Tällöin esimies kannustaa yksilöä aktiivisesti ottamaan 

uusia vastuita, kehittämään taitojaan ja selviytymään myös haastavista 

tapauksista itsenäisesti. (Chiniara & Bentein 2016, 136.)  

 

Osa yksilöistä omaa luontaisesti paremmat kyvyt omien vahvuuksien ja 

toimintatapojen itsearviointiin, osa sen sijaan tarvitsee enemmän ympäristön 

ja esimiehen tukea omien toimintamallien ja kykyjen arvioinnissa. Itsearviointi 

ja muutos vaativat usein pysähtymistä, vaihtoehtojen punnintaa ja aikaa 

vuoropuhelulle. Vuoropuhelun yhteydessä on tarkoitus etsiä parhaat 

mahdollisuudet kehittymiseen. (Hakanen 2009b, 61.) Palvelevan johtajuuden 

voimaannuttavaa toimintaa on kutsuttu parantamiseksi (healing), joka on yksi 

johtamismallin merkittävistä vahvuuksista (Spears 2004; Barbuto & Wheeler 

2006). Voimaannuttavaan toimintaan liittyy kyky tunnistaa tilanteet, joissa 

esimies voi olla avuksi ja ratkaista milloin ja miten edistymistä saadaan 

aikaan. Esimiehen osoittama empaattisuus on tärkeää esimiehen ja 

työntekijän välisen luottamuksellisen ja voimaannuttavan 

vuorovaikutussuhteen syntymiselle. Vuorovaikutuksessa esimiehen tulee 

osoittaa kykynsä kuunnella, olla aidosti kiinnostunut ja arvostaa työntekijän 

ajatuksia. Empatia näkyy vuorovaikutussuhteessa esimiehen kykynä 

arvostaa työntekijän olosuhteita. Palveleva johtaja on valppaana ja poimii 

tietoisesti vihjeitä ympäristöstä, jolloin hän löytää helpommin keinot auttaa 

työntekijää. (Barbuto & Wheeler 2006, 305-307.) Keskustelun ja kuuntelun 

lisäksi esimies näkee aina mahdollisuuden tilanteen parantumiseen ja luo 

siten myönteistä tunnetta ja uskoa tulevaisuutta kohtaan (Spears 2004, 9). 

 

Tavoitteita kohti työskentelevät yksilöt, voivat yrittää ratkaista myös oman 

taitotasonsa ylittäviä haasteita. Aloitteellisesti ja innovatiivisesti toimiva 
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työntekijä voi kohdata myös epäonnistumisia. Pahimmillaan epäonnistumiset 

saavat yksilön tuntemaan epätoivoa ja ryhtymään itsesyyttelyyn. (Bandura 

2011, 5.) Tällöin korostuvat palvelevan johtajan empatiakyky, työntekijän 

tunteiden ymmärtäminen ja kyky luoda uskoa tulevaisuuden suhteen. 

Palvelevalle johtamiselle on ominaista hyväksyvä ja rohkaiseva 

vuorovaikutus myös virheiden sattuessa. (van Dierendonck 2011, 1234.) 

Johtaja osoittaa, etteivät virheet ole rangaistavia, vaan ne kuuluvat osaksi 

työtä. Virheistä on mahdollisuus oppia, mutta katse on käännettävä 

tulevaisuuteen, eikä virheistä muistuteta. (van Dierendonck & Nuijten 2011, 

261.) Palveleva johtaja antaa kannustavaa palautetta ja rohkaisee 

vuorovaikutuksellisella toiminnallaan yksilöä sitoutumaan kehittymiseen ja 

muutokseen. Tämän tyyppinen johtajuus parantaa luottamusta, yksilön 

itsetuntoa ja hyvinvointia. (Kool & van Dierendonck 2012, 428.) 

 

3.3 Työn voimavarojen kehittäminen 

 

Työn voimavarojen on todettu vaikuttavan työn imun syntymiseen. Työn 

voimavaroiksi on luokiteltu muun muassa työn organisointi ja 

vaikutusmahdollisuudet, tiedonkulku ja osallistaminen, esimiehen tuki ja 

saatu palaute, ilmapiirin vapautuneisuus ja kannustavuus sekä työn 

turvallisuus (Demerouti et al. 2001, 502; Hakanen 2004, 233-234). Hakanen 

(2009b, 11) on todennut, että työn voimavaroja tulisi kehittää niin, että niiden 

energisoivat ja motivoivat piirteet havaitaan ja nostetaan esiin. Työn imuun 

vaikuttavia seikkoja tutkittaessa työn imuun johdonmukaisesti myönteistä 

vaikutusta aiheuttavat voimavarat ovat olleet palveleva johtaminen, työn 

kehittävyys ja monipuolisuus, ystävällisyys työpaikoilla ja oman työn 

tuunaaminen (Hakanen et al. 2012, 36-37).  

 

Palvelevan johtamisen on todettu vaikuttavan myönteisesti yksilön sisäisen 

motivaation tekijöihin: autonomiaan, kyvykkyyteen ja yhteisöllisyyteen. 

Tutkimuksen mukaan yksilö kokee sitä enemmän motivaatiotarpeiden 

täyttymistä, mitä enemmän johtajan toiminnassa näkyy palvelevan 

johtamisen elementtejä.  (Chiniara & Bentein 2016, 135.) Palveleva 

johtaminen tukee yksilön omaa roolia, jotta yksilö kehittyisi paitsi 
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viisaammaksi myös vapaammaksi, itsenäisemmäksi ja autonomisemmaksi 

(Barbuto & Wheeler 2006, 306). Autonomia-motivaatiotekijän johtamista 

voidaan kutsua tasapainotteluksi ohjaamisen ja ohjaamatta jättämisen välillä. 

Esimiehen tunneäly ja sosiaaliset taidot korostuvat, kun huomioitavaksi 

tulevat yksilölliset tunnekokemukset autonomiasta. Esimiehen tulee tunnistaa 

yksilölliset erot ja tilanteet, joissa toinen yksilö kaipaa sanallista kannustusta 

draivin saamiseksi ja tilanteet, joissa yksilö kokee sanallisen tsempin 

ennemmin epäluottamuksena ja oman autonomian vähenemisenä. Esimies 

voi tukea yksilön autonomian tunnetta lisäämällä osallistamista, 

vaikutusmahdollisuuksia omaan työskentelyyn ja siihen miten yksilö 

työskentelee saavuttaakseen tavoitteet. Itseohjautuvuus, vastuunkantaminen 

ja autonomian tunne edellyttävät sopivassa suhteessa tuen antamista ja 

luottamuksen osoittamista. (Martela & Jarenko 2014, 36-37.)  

 

Autonomiaa kokeva henkilö työskentelee omaehtoisesti tavoitteita kohti. Hän 

voi kokea autonomiaa myös isossa ryhmässä työskennellessään ja 

organisaation tavoitteiden ja toimintamallien mukaan työskennellessään, jos 

hän kokee tavoitteet omikseen. (Martela & Jarenko 2014, 29.) Organisaation 

tavoitteiden omaksi kokeminen edellyttää sitä, että yksilö on ymmärtänyt 

tavoitteet ja niiden merkityksen hänen oman työnsä kannalta. Palvelevan 

johtamisen ominaispiirteisiin kuuluva suunnan näyttäminen ja vastuuttaminen 

edistävät autonomian tunnetta. Tavoitteiden tulee olla selkeät, jotta yksilö voi 

ottaa vastuuta ja etsiä uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. (van 

Dierendonck 2011, 1234.) Palveleva johtaja omaa taidon keskustella 

asioista, avata työntekijän näkemystä uusille ajatuksille ja kannustaa 

uudenlaiseen ajatteluun. Hänellä on kyky vaikuttaa muihin vakuuttavalla 

suostuttelulla ennemmin kuin muodollista valtaa käyttäen. Tavoitteiden 

merkityksen avaaminen ja henkilön omien vaikutusmahdollisuuksien 

näkyväksi tekeminen lisäävät työn motivoivia tekijöitä. (Barbuto & Wheeler 

2006, 307, 319.)  

 

Yksilön sisäisistä motivaatiotekijöistä yhteisöllisyys liittyy haluun olla osa 

kokonaisuutta ja toimia yhteisönsä hyväksi. Palvelevassa johtamisessa on 

tyypillistä pyrkimys rakentaa luottamukseen perustuvia suhteita 
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työntekijöiden kanssa ja luoda siten psykologisesti turvallinen ja 

oikeudenmukainen ilmapiiri. Tämä edesauttaa työntekijän tunnetta siitä, että 

häntä kuunnellaan, lisää uskallusta ilmaista mielipiteensä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta osana työyhteisöä. Työyhteisöön kuuluvuuden 

tunne puolestaan edistää avuliaisuutta kollegoita kohtaan ja tunnollisuutta 

organisaation hyväksi toimimiseksi. (Chiniara & Bentein 2016, 136.) 

Palveleva johtaja pyrkiikin toiminnassaan luomaan työyhteisöön positiivista 

ilmapiiriä ja kehittämään ryhmää niin, että se vastaa paremmin yksilön 

tarpeisiin (Barbuto & Wheeler 2006, 205). Yhteisöllisyyden kokemista 

voidaan käytännössä lisätä myös mahdollistamalla kokemusten ja tietojen 

jakaminen sekä omassa työyhteisössä että ammatillisessa verkostossa 

työyksikkörajojen ulkopuolella (Correia de Sousa & van Dierendonck 2010, 

235). 

 

Arvostava ilmapiiri ja hyvät välit esimiehen kanssa voivat vähentää työn 

vaatimusten negatiivisia vaikutuksia. Esimiehen antama tuki ja arvostus 

voivat auttaa työntekijää näkemään korkeat vaatimukset toisesta 

näkökulmasta. Rakentava ja konkreettinen palaute parantaa esimiehen ja 

työntekijän välistä kommunikointia ja auttaa työntekijää suorittamaan työnsä 

paremmin ja näkemään omat vaikutusmahdollisuutensa. (Bakker & 

Demerouti 2007, 315.) Palveleva johtaminen tukee pitkäaikaisten 

voimakkaiden suhteiden luomista työntekijöiden kanssa ja korostaa 

henkilökohtaista pystyvyyttä (Liden et al. 2008, 162). Keskustelut painottuvat 

yksilön kehittymiseen, kykyjen tunnistamiseen ja kehitysmahdollisuuksien 

tarjoamiseen (Barbuto & Wheeler 2006, 208), jolloin esimies-alaissuhde 

perustuu vaikuttamiseen, arvostukseen, panostamiseen ja lojaliteettiin (van 

Dierendonck 2011, 1233). Kuvassa 8 on kuvattu esimiehen ja työntekijän 

välisen vuorovaikutuksen vaikutukset työmotivaation ja työn kuormituksen 

kokemiseen. Esimiehen antama tuki, työn autonomia, riittävä palaute ja 

arvostus auttavat pitämään työmotivaation korkealla ja työn kuormittavuuden 

kohtuullisena, vaikka työn vaatimukset olisivat korkeat. Sen sijaan, jos 

esimiehen ja työntekijän vuorovaikutus ja työn voimavarat ovat vähäiset ja 

samalla työn vaatimukset ovat korkeat, lisääntyy työn kuormittavuus ja 
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työntekijän motivaatio näyttäytyy alhaisena. (Bakker & Demerouti 2007, 318-

320.) 

 

Kuva 8. Esimiehen ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen ja työn 

vaatimusten välinen yhteys (Bakker & Demerouti 2007, 320)  

 

Palvelevassa johtamisessa yhdistyvät tehokkaat vuorovaikutustaidot ja 

esimiehen tunneäly. Esimiehen roolissa on havaittavissa verbaalista 

vuorovaikutusta ja sanatonta käytöstä. Esimies valmentaa ja oivalluttaa 

keskusteluissa henkilöstöä tavoittelemaan parempia tuloksia ja löytämään 

syvempää merkitystä tehtävistä. Johtajan käyttämä asioiden esittämistapa 

avartaa näkemystä organisaation, yksikön ja yksilön tavoitteista. Yksilöiden 

kasvun tukemiseen, voimaannuttamiseen, suostutteluun ja empatian 

osoittamiseen liittyy esimiehen kyky ilmaista verbaalisesti taitavasti asioita. 

Verbaalisen motivaatiopuheen avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti 

työtyytyväisyyteen ja suoritukseen. Pelkkä verbaalinen lahjakkuus ei riitä 

johtajuutta arvioitaessa, vaan sanattomalla käytöksellä on merkitystä 

työntekijöiden arvioidessa johtajan toimintaa ja omaa sitoutumistaan 

organisaatioon. Sanattomat ominaisuudet liittyvät esimiehen kykyyn 

kuunnella, ymmärtää taustoja ja kokonaisuutta sekä kykyyn ennakoida ja 

toimia suunnitelmallisesti. Sanattoman käytöksen pohjalta työntekijät 

varmistuvat siitä, että johtaja toimii sanallisten viestiensä mukaisesti. Sanaton 
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ja verbaalinen viestintä vaikuttavat yhdessä työntekijän pystyvyyden 

tunteeseen, käytökseen, tyytyväisyyteen johtajuutta kohtaan ja 

sitoutumiseen. (Gutierrez-Wirsching et al. 2015, 1243-1245.)  

 

Hyvien valmennustaitojen avulla esimies osaa esittää oivalluttavia ja 

tuloshakuisia kysymyksiä, jotka kannustavat työntekijää miettimään asioita 

itse ja ottamaan vastuuta. Johtaja ei tarjoa työntekijöille valmiita vastauksia, 

vaan pidättäytyy tietoisesti neuvojen antamisesta ja auttaa työntekijöitä 

oivaltamaan itse ratkaisun. Palvelevan johtajan ominaisuuksiin kuuluukin 

vaatimattomuus ja usko siitä, että paras tietämys löytyy työntekijöiltä.  (van 

Dierendonck & Nuijten 2011, 252.) Johtaja näkee tehtäväkseen työntekijän 

kuunnella työntekijää ja auttaa havaitsemaan onnistumisen esteitä ja 

kehittymisen mahdollisuuksia (Spiers 2004, 8). Työntekijöiden 

omistautumista lisätään vastuuttamisella. Johtaja auttaa työntekijöitä 

löytämään ratkaisun, mutta vastuu tehtävien tekemisestä säilyy työntekijällä. 

(Ellinger & Bostrom 1999, 759; Hakanen et al. 2012, 90.)  

 

3.4 Työn merkityksellisyyden kirkastaminen 

  

Työn merkityksellisyyden kokemista voidaan parantaa esimieslähtöisesti 

töiden organisoinnin ja tehtäväsuunnittelun kautta tai työntekijälähtöisesti 

oman työn muokkaamisen kautta. Kuvassa 9 on esitetty työn mielekkyyden 

rakentuminen kahdesta suunnasta. Organisaation näkökulmasta määritellyt 

työtehtävät ovat vain osa työn mielekkyyden rakentumista. Työntekijän 

itsensä tekemä työn muokkaaminen tuo yksilöllisen näkökulman töiden 

mielekkyyteen. Esimieslähtöisesti tehtävien muotoilussa voidaan pyrkiä 

huomioimaan työntekijän vahvuudet ja osaaminen, mutta yksilöllisten 

mielekkyystekijöiden täyttämiseen tarvitaan työntekijän itsensä tekemää 

muokkausta tehtäväroolin sisällä. Työn muokkaaminen riippuu työntekijän 

omasta halukkuudesta katsoa tehtäviä erilaisesta näkökulmasta. Työntekijän 

halukkuuteen voi vaikuttaa työntekijän omat uskomukset 

muutosmahdollisuuksia kohtaan. Työntekijä voi ajatella, että tehtävien 

mielekkyyden lisääminen on riippuvainen vain esimiehen toimista. 

Vaihtoehtoisesti työntekijä voi muuttaa omaa mielikuvaansa ja päättää itse 
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ottaa kontrollin tehtäviensä mielekkyyden lisäämisestä omien 

vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa. Esimies voi herättää työntekijän 

huomaamaan mahdollisuudet omaan työn muokkaamiseen. (Berg et al. 

2013, 83-85, 92.)  

 

Kuva 9. Työn suunnittelun ja työn muokkaamisen vaikutus työn mielekkyyden 

kokemiseen (Berg et al. 2013, 85) 

 

Aloitteellisuuden salliminen ja siihen kannustaminen palvelevan 

johtamiskulttuurin kautta luovat mahdollisuudet työntekijän omaan työn 

muokkaamiseen ja sen kautta työn mielekkyyden lisäämiseen (Hakanen et 

al. 2012, 44). Esimies voi herättää työntekijän kiinnostuksen työn 

mielekkyyden lisäämiseen soveltamalla positiivista psykologiaa 

keskusteluissa. Tällöin keskitytään miettimään työn myönteisiä tekijöitä, 

mitkä asiat tekevät työstä mielekästä, mistä asioista työntekijä saa voimaa 

sekä mistä asioista syntyy nautintoa työssä, vaikka työn vaatimukset olisivat 

korkeat. Myönteisessä lähestymistavassa painotetaan vahvuuksia, 

mahdollisuuksiin ja potentiaaliin kannustavassa ilmapiirissä. (Hakanen 

2009b, 9.)  

 

Palvelevan johtamisen on tutkittu olevan vahvassa yhteydessä 

tietotyöntekijöiden kokeman merkityksellisyyden edistämiseen. Koulutetun 

tietotyötä tekevän työntekijän työn merkityksellisyyteen on nähty vaikuttavat 

työn autonomian ja yhteisöllisyyden ohella myös työn kutsumuksellisuus. 

Jotta työntekijä kokee työn kutsumukseksi, tulee hänen kokea työ 

merkitykselliseksi ja sisäiset motivaatiotekijät täyttäväksi. Palveleva johtaja 

voi edistää tätä antamalla työntekijälle mahdollisuuden keskittyä työhön ja 

työn muokkaamiseen mielekkyyden lisäämiseksi. Esimies voi edistää 

mielekkyyden kokemista myös luomalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
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projekteihin ja koulutuksiin, jotta työntekijä pääsee hyödyntämään taitojaan ja 

kehittämään osaamistaan. (Correia de Sousa & van Dierendonck 2010, 234-

235.) Palveleva johtaja osoittaa luottamusta työntekijöitään kohtaan ja 

mahdollistaa työntekijän vapauden käyttää omia kykyjään. Keskustelut 

painottuvat yksilön omaan kehittymiseen, työn mielekkyyden lisäämiseen ja 

motivaation lisääntymiseen. Näin johtajan vaikutus yksilön toimintaan ei ole 

käskevä vaan työntekijän kehittymistä kannustava sekä vastuullisuutta ja 

vaikutusmahdollisuuksia korostava. (Stone et al. 2004, 354-356) 

 

Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa myös se, miten tärkeäksi työntekijä 

kokee työssä asetetut tavoitteet (Rosso et al. 2010, 94-106). Työn 

tavoitteiden läpikäynti ja avaaminen tapahtuvat esimiehen ja työntekijän 

välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelevan johtajan kyky avata tavoitteiden 

merkitys kokonaisuuden kannalta ja keskustelu tehtävien toteuttamistavasta 

ja työntekijän vaikutusmahdollisuuksista ovat keskeisiä onnistumisen 

edellytyksiä. (Barbuto & Wheeler 2006, 307, 319.) Esimies voi tukea 

yhteisöllisyyden tunnetta kirkastamalla yksilön työn merkitystä yhteisön 

yhteisen tavoitteen saavuttamisessa ja sitomalla näin yksilön toiminta osaksi 

kokonaisuutta (Martela & Jarenko 2014, 6). Sisäisen motivaation ohella 

yksilöä voi ohjata myös sisäistetty (internalized) motivaatio, joka on 

mielenkiintoinen johtamisen näkökulmasta. Sisäistetyssä motivaatiossa 

yksilö tiedostaa sen, mitä häneltä odotetaan ja hyväksyessään odotukset ja 

niiden merkitykset kokonaisuudelle, alkaa toimia niiden mukaisesti. Ulkoista 

motivaatiota ei voida muuttaa sisäistetyksi sanelemalla, vaan sen 

muuttuminen perustuu yksilön haluun omaksua ulkoinen toimintamalli 

omakseen. (Deci & Ryan 2000, 236.) Sisäistetty motivaatio syntyy, kun yksilö 

peilaa ulkoisia odotuksia omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa, arvoihinsa ja 

identiteettiinsä ja tuntee halua omasta tahdostaan toimia odotetun 

mukaisesti. Työntekijä voi olla motivoitunut tekemään tietyn tehtävän, jos hän 

kokee sen tärkeäksi ja merkitykselliseksi kokonaisuuden kannalta, vaikka 

itsessään tehtävä ei olisikaan yksilö. Sisäisen motivaation voidaan todeta 

perustuvan yksilön mielenkiintoon, kun vastaavasti sisäistetty motivaatio 

perustuu yksilön kokemaan merkitykseen. Molempien on osoitettu 
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vaikuttavan myönteisesti yksilön suoritukseen, tyytyväisyyteen ja 

hyvinvointiin työpaikalla. (Gagné & Deci 2005, 334-335.)   
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4 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimusprosessin kulku, tutkimusmenetelmän 

valinta, aineiston hankinta ja analysointimenetelmät sekä tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi.  

 

4.1 Tutkimusprosessin kulku 

 

Tutkimusprosessi on täynnä erilaisia valintoja, jonka vuoksi tutkimuksen 

huolellinen suunnittelu edistää tutkimuksen johdonmukaista etenemistä. 

Tutkimuksen alussa määritellään tutkimusaihe, jonka jälkeen tarkennetaan 

näkökulmia tavoitteiden ja tutkimusongelmien määrittelyn kautta. (Saaranen-

Kauppinen & Puuskaniekka 2009, 8.) Tässä tutkimuksessa aiheen määrittely 

tapahtui joulukuussa 2015. Aiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuuden 

lisäksi oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. Aiheen valinnan yhteydessä 

kysyttiin tutkimusorganisaatiolta lupa tutkimuksen toteuttamiseen. 

Tutkimusprosessi eteni kevään 2016 aikana teorialähtöisesti 

aineistoanalyysin ja tutkimussuunnitelman kirjoittamisella ja 

tutkimusongelmien määrittelyllä. Tutkimusongelmien määrittelyn yhteydessä 

vahvistui tutkimusmenetelmäksi laadullinen tutkimus. Aiempaan teoriaan 

tutustumisen yhteydessä selvisi aiheen laajuus. Tämän vuoksi tutkimuksen 

alkuperäiseen aiheeseen jouduttiin tekemään rajauksia. Rajauksilla suljettiin 

tutkimuksen ulkopuolelle muut johtamismallit, työn vaatimukset ja esimiehen 

kehittyminen palvelevaksi johtajaksi. Tutkimusprosessi eteni teoreettisen 

viitekehyksen kirjoittamisella. Aineistonkeruu suunniteltiin teoriataustan 

pohjalta hyödyntäen sitä haastattelurungon muotoilussa ja tutkimustulosten 

jäsentelyssä. Alkuperäinen tutkimuksen aikataulu tähtäsi tutkimuksen 

valmistumiseen loka-marraskuussa 2016. Haastattelut ja tutkimusaineiston 

analyysi saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa. Analyysin jälkeen 

tulosten ja johtopäätösten kirjoittaminen sekä tutkimusraportin viimeistely 

veivät kuitenkin hieman suunniteltua enemmän aikaa. Lisäksi raportin 

kirjoittaminen täysipäiväisen työn ohella edellytti joustamista alkuperäisestä 

aikataulusta. 
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4.2 Tutkimusstrategia ja –menetelmä  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää esimiestyöskentelyn ja työn 

imun syntymisen välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin laadullisella eli 

kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä, jonka avulla tutkimusaihetta voitiin 

tutkia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 161). 

Laadullisen tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti tutkimusongelma ja 

tavoite saada monipuolista ja perusteellista tietoa tutkittavasta aiheesta sekä 

ymmärtää esimiesten toiminnan ja työn imun välistä yhteyttä. Esimiesten 

toiminta arjen johtamistilanteissa, esimiesten kokemustausta, tunneäly sekä 

tietoisesti tai tiedostamatta käytettävät keinot ovat ainutlaatuisia ja niiden 

tutkiminen oli perusteltua toteuttaa laadullisin keinoin. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän avulla voitiin saada kokonaisvaltaista ymmärrystä 

esimiesten toiminnasta arjen johtamisessa ja kokemuksista henkilöstön työn 

imun huomioimisessa.  

 

Tutkimustavan valintaan vaikuttaa se, minkälaista tietoa tutkimukselta 

halutaan saada. Tapaustutkimus on hyvä valinta, jos tavoitteena on 

ymmärtää ilmiötä ja saada siitä syvällinen kuvaus. Sen sijaan yleistämisen tai 

syy-seuraussuhteiden näkökulmasta tapaustutkimus ei välttämättä anna 

riittävästi vastauksia. (Metsämuuronen 2010, 1194.) Tutkimus toteutettiin 

tapaustutkimuksena, jossa keskityttiin kohdeorganisaation esimiesten 

kokemuksiin tutkimusaiheesta. (Hirsjärvi et al. 2009, 123-128.) 

Tapaustutkimuksessa olennaista on, että se muodostaa jonkin 

kokonaisuuden (Saaranen-Kauppinen & Puuskaniekka 2009, 43). Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskokonaisuus muodostui tietyn tutkimuskohteen 

esimiesten toiminnasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiesten 

kokemuksia työn imun syntymisestä ja siihen vaikuttamisesta arjen 

toiminnassa.  
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4.3 Aineistonhankinta ja –analyysi 

 

Aineistonkeruumetodina käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja, joissa 

kaikille haastateltaville esitettiin ennalta laaditut kysymyssarjat samassa 

järjestyksessä. Kysymysten välissä on mahdollista esittää lisäkysymyksiä 

aiheen tarkentamiseksi. Puolistrukturoitu haastattelu soveltuu tutkimuksiin, 

joissa halutaan saada tietoa juuri tietyistä asioista. (Saaranen-Kauppinen & 

Puuskaniekka 2009, 56-57.) Kysymykset oli laadittu teoriasta johdettujen 

teemojen mukaisesti ja ennalta laadittujen kysymyssarjojen välissä pystyin 

haastattelijana esittämään tarpeen mukaan tarkentavia lisäkysymyksiä. 

Aineistonkeruumetodiksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, koska sen 

avulla voitiin varmistaa kattava tiedon saanti teorian mukaisista teemoista. 

Samojen kysymysten esittäminen oli tarpeellista myös oman roolini 

näkökulmasta. Ennalta laaditut kysymyssarjat mahdollistivat sen, ettei 

mikään osa-alue jäänyt ennakkotietojeni varaan ja kaikista osa-alueista 

saatiin kattavasti tietoa haastateltavien itsensä kertomana. 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina tarkoituksenmukaisesti valitulle 

kohdejoukolle. (Hirsjärvi et al. 2009, 164, 192-197.) Laadullisessa 

tutkimuksessa on perusteltua käyttää tutkijan kriteerien perusteella valittua 

harkinnanvaraista otosta, jonka valintaan vaikuttaa tutkimuksen näkökulma. 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että se perustuu kohtuulliseen 

pieneen haastattelumäärään ja aineiston keräämisessä on arvioitu 

tarpeellinen aineistomäärä tutkimuksen sisällön ja työmäärän näkökulmasta. 

(Saaranen-Kauppinen & Puuskaniekka 2009, 49-50.) Tutkimus toteutettiin 

Kelan Eteläisen vakuutuspiirissä, josta haastateltavaksi valittiin 10 

tiimiesimiestä. Tutkimuksessa haluttiin saada mahdollisimman kattava 

ymmärrys esimiesten käytännön toiminnasta, jonka vuoksi haastateltavien 

määrä pidettiin suurehkona. Haastateltavien valinnassa pyrittiin huomioimaan 

mahdollisimman monipuolinen aineisto, jolloin valinnassa kiinnitettiin 

huomiota haastateltavien taustan erilaisuuteen, tiimin kokoon ja 

esimieskokemuksen kestoon. Vaikka kaikki haastateltavat työskentelivät 

vuoden 2016 alusta samassa vakuutuspiirissä, olivat he työskennelleet 

ennen organisaatiomuutosta seitsemässä eri vakuutuspiirissä tai 
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erikoisyksikössä. Lisäksi haastateltavaksi valitut työskentelivät 

organisatorisesti kolmessa eri ratkaisukeskuksessa. ja heidän johtamansa 

tiimit tekivät kuuden eri etuusryhmän ratkaisutyötä. Tiimien koot vaihtelivat 7 

henkilöstä 23 henkilöön. Haastateltaviksi valittujen esimieskokemuksen kesto 

vaihteli puolesta vuodesta 19 vuoteen. 

 

Haastattelun alussa haastateltavilta kysyttiin taustakysymyksinä 

esimieskokemuksen kestoa, tiimin kokoa, tiimin hajaantuneisuutta ja tiimissä 

vuoden 2016 alussa tapahtunutta vaihtuvuutta. Lisäksi selvitettiin, olivatko 

haastateltavat käyneet uusimman valmentavan johtamisen koulutuksen. 

Kolme haastateltavista oli työskennellyt alle viisi vuotta esimiehenä, kaksi oli 

työskennellyt 5-10 vuotta esimiehenä ja yli kymmenen vuotta esimiehenä 

työskennelleitä oli viisi. Keskimääräinen tiimin koko oli 15 henkilöä. Yhtä 

haastateltua lukuun ottamatta kaikilla esimiehillä oli tapahtunut tiimin 

kokoonpanossa muutoksia vuoden 2016 alussa. Neljässä tiimissä tiimin 

jäsenet työskentelivät yksittäisiä etätyöntekijöitä lukuun ottamatta yhdessä 

yksikössä. Kuudella esimiehellä tiimi työskenteli hajallaan 3-4 yksikössä, 

joiden lisäksi tiimissä saattoi olla myös yksittäisiä työntekijöitä muissa 

yksiköissä. Tiimin kanssa käytiin keskusteluja Skype-kokouksina, mutta osa 

esimiehen ja työntekijän välisistä kahdenkeskisistä keskusteluista käytiin 

kasvotusten etäyksikön tiloissa. Haastatelluista puolet oli osallistunut 

valmentavan johtamisen koulutukseen, jossa käydään puolen vuoden aikana 

laaja-alaisesti valmentavan johtamisen käytäntöjä läpi ja mietitään myös 

sisäisen motivaation ja työn merkityksellisyyden johtamista. Puolet 

haastatelluista ei ollut osallistunut kyseiseen valmentavan johtamisen 

koulutukseen.  

 

Ennen haastattelua haastateltaville ja heidän esimiehilleen lähetettiin 

sähköpostiviestit (liitteet 1 ja 2), joissa kerrottiin tutkimuksesta ja 

haastattelijan roolista tutkijana. Koska toimin itse esimiehenä 

organisaatiossa, korostin tutkijan roolia, tutkimuksen luottamuksellisuutta ja 

vastauksista ilmenevien tunnistetietojen poistamista ennen tutkimuksen 

julkaisua. Haastatteluja varten ei edellytetty haastateltavilta 

etukäteisvalmistautumista. Aineisto kerättiin Skypen välityksellä 
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yksilöhaastatteluissa, jotka nauhoitettiin litterointia varten. Haastatteluajat 

varattiin kalenteriin vähintään viikkoa ennen haastatteluaikaa. Haastattelujen 

ajankohta määrittyi kalenterista löytyvien vapaiden aikojen mukaan. 

Tarkoituksena oli taata rauhoitettu haastatteluhetki, jolloin sekä 

haastateltavalla, että haastattelijalla oli mahdollisuus keskittyä haastatteluun. 

Haastattelut toteutettiin ennakkoon sovittujen kalenterivarausten mukaisesti. 

Osa haastatteluista pidettiin aamulla ja osa iltapäivällä päivän päätteeksi. 

Iltapäivän haastatteluissa oli hieman rauhallisempi tunnelma ja esimiehet 

tuntuivat saavan paremman rauhan keskittyä haastatteluun. Haastatteluista 

kahteen tuli keskeytys haastateltavalle saapuvan puhelun vuoksi. Muissa 

haastatteluissa ei ollut häiriötekijöitä. Ajanvaraus tehtiin yhdeksi tunniksi, 

mutta haastatteluun kulunut aika vaihteli 27 minuutista 47 minuuttiin. 

Keskimäärin haastattelut kestivät 38 minuuttia. Yksi haastatteluista 

järjestettiin kasvotusten ja loput järjestettiin Skype-kokouksina hyödyntäen 

pöytäkaiutinta nauhoituksen helpottamiseksi.  

 

Koska olen itse työskennellyt pitkään esimiehenä organisaatiossa, tunsin 

ennalta haastateltavista kahdeksan henkilöä, joista kolmen esimiehenä olin 

työskennellyt. Kahden haastateltavan kanssa käytiin ennen haastattelua lyhyt 

esittäytyminen. Haastattelun alkuun käytiin alustus aiheesta, tutkijan roolista 

ja aineiston hyödyntämisestä sekä kehotettiin vastaajia kuvaamaan 

vastauksissaan tilanteita niin kuin kuvaisivat niitä ulkopuoliselle, 

organisaation toimintatapoja tuntemattomalle tutkijalle. Tällä haluttiin 

parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja saada kerättyä aineisto 

haastateltavien omin sanoin kuvattuna. Alustuksessa kuvattiin työn imua 

kokevan henkilön määritelmä seuraavalla kuvauksella: 

 

Työn imua kokeva ihminen on aloitteellinen, uudistushaluinen ja 

sitoutunut työhönsä. Hän ei ainoastaan suoriudu työstään, vaan toimii 

myös vapaaehtoisesti työpaikkansa hyväksi.  

 

Kuvauksen tarkoituksena oli muodostaa yhteinen käsitys siitä, mistä työn 

imun kokemisessa on kysymys ja miten työn imua kokevan henkilön 

tekeminen näyttäytyy työyhteisössä. Alustuksessa ei kuvattu palvelevan 
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johtamisen määritelmää. Määritelmä päätettiin jättää pois, koska sen 

etukäteinen kuvaus olisi voinut ohjata haastateltavien vastauksia. Johtamisen 

näkyminen käytännössä ja esimiesten omat ajatukset henkilöstöjohtamisesta 

pyrittiin näin saamaan mahdollisimman totuudenmukaisina. Haastattelun 

aikana haastateltaville esitettiin dokumentti, jossa kuvattiin sisäisen 

motivaation syntymiseen liittyviä tekijöitä: autonomia, kyvykkyys ja 

yhteisöllisyys seuraavasti: 

 

Yksilön sisäisen motivaation voidaan todeta syntyvän kolmesta 

perustarpeesta:  

1. autonomia – valinta- ja toimintavapaus yksilön omista tekemisistä 

2. kyvykkyys - tehtävän hallinta, aikaansaaminen ja oppiminen 

3. yhteisöllisyys – luontainen halu olla yhteydessä muihin ihmisiin, 

saada tukea ja olla osa kokonaisuutta. 

 

Lisäksi työn merkityksellisyyteen liittyvään teemaan johdateltiin seuraavalla 

suullisesti lausutulla kuvauksella: 

 

Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa se, miten arvokkaaksi työntekijä 

mieltää työnsä ja työssä asetetut tavoitteet. 

 

Muilta osin haastattelun aikana ei esitetty materiaalia. Haastatteluissa 

siirryttiin joustavasti teemasta toiseen ja tarvittaessa haastateltaville esitettiin 

tarkentavia kysymyksiä haastattelurungon ulkopuolelta.  

 

Laadullisen aineiston analyysimuodoksi on valittu sisällönanalyysi, jonka 

avulla pyritään järjestelemään aineisto ja sen sisältämä informaatio tiiviiseen 

ja selkeään muotoon. Analyysin etenemisessä noudatettiin Tuomi & Sarajärvi 

(2009, 108-109) esitettyä aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemismallia. 

Tämän tutkimuksen tutkimusmateriaalin analyysin eteneminen on kuvattu 

kuvassa 11. Haastattelun jälkeen nauhoitteet litterointiin ja 

haastatteluaineistosta poistettiin nimet ja yksilöintitiedot, jolloin anonyymiys ja 

ennakkotiedot haastatelluista voitiin sulkea pois analysointivaihetta varten. 

Numeroinnilla haluttiin irrottaa haastatteluvastauksen yhteys tiettyyn 
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vastaajaan ja tarkastella vastauksia ilman taustaoletuksia. Litterointi tehtiin 

sanatarkasti ja puhekieltä noudattaen, mutta kuitenkin niin, että täytesanat, 

haastateltavien murteen paljastavat kohdat ja kontekstiin liittymätön 

keskustelu jätettiin litteroimatta. Paljastavan murteen poistamisella haluttiin 

taata haastateltavien anonyymiys.  

 

 

Kuva 11. Tutkimusaineiston analyysin eteneminen (mukaillen Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 109) 

 

Haastattelujen huolellisen lukemisen ja kokonaiskuvan muodostamisen 

jälkeen analysointi päätettiin tehdä ajatuskokonaisuuksia hyödyntäen. Kun 

analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, ilmaisu saattoi koostua useasta 

lauseesta, jos ne nähtiin liittyvän samaan ajatukseen. Näin haluttiin varmistaa 

analyysin pysyminen totuudenmukaisena ja haastateltavien ajatuksia 

kuvaavana. Aineistoa pelkistettiin alleviivaamalla aineistosta haastattelu 

kerrallaan tutkimuksen kannalta olennaisia sisältöjä ja karsimalla 

epäolennainen sisältö pois. Tämän jälkeen pelkistetty haastattelujen sisältö 

siirrettiin erilliselle dokumentille, jossa ilmauksia niputettiin sisällön mukaan 

samaa tarkoittaviksi alaluokkiin. Viimeiseksi alaluokat luokiteltiin suurempaa 

yläluokkaa kuvaaviin kokonaisuuksiin. 
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4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

 
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta laadullisen tutkimuksen toteuttajan 

oma tausta on merkityksellinen. Luotettavuutta voidaan lähestyä 

tutkijanäkökulman kautta, jolloin tutkijan omien ennakkokäsitysten, intressien, 

situaation ja esitulkkeituneisuuden vaikutusta käsitykseen, jonka tutkija saa 

aineistosta. Tutkijan taustaa kuvatessa tulee pyrkiä avoimuuteen ja antaa 

kattava kuvaus tutkijan tiedekäsityksestä, maailman käsityksestä sekä 

tieteen hallintaan liittyvistä kysymyksistä. (Virtanen 2006, 198.) 

 

Tarkoituksenani on kuvata avoimesti ja läpinäkyvästi omaa profiiliani 

tutkijana, jotta lukija voi saada käsityksen tutkimuksen tekemisen 

lähtökohdista. Olen aina ollut kiinnostunut ihmistieteistä ja pyrkinyt 

ymmärtämään tekemisen taustalla olevia seikkoja. Suoritin aiemman 

tutkintoni ammattikorkeakoulussa ja tutkin opinnäytetyössäni henkilöstön 

kokemuksia suoritusarvioinnista. Opinnäytetyöni herätti minussa syvemmän 

kiinnostuksen työntekijöiden erilaisia kokemuksia kohtaan ja halun oppia 

ymmärtämään, mitkä seikat vaikuttavat yksilöiden kokemuseroihin. 

Kiinnostukseni henkilöstöjohtamisesta on syventynyt vuosien varrella. 

Esimiesvuosieni aikana olen ollut itse tekemisissä hyvin erilaisten ihmisten 

kanssa ja nähnyt tarpeen yksilölliselle johtamiselle. Lähdin opiskelemaan 

tietojohtamista Lappeenrannan yliopistoon syventääkseni myös tieteellistä 

ymmärrystäni. Maisteriopintojeni edetessä vahvistui ajatukseni siitä, että 

haluan tutkia työn imun vahvistamista esimiestoiminnan avulla. Opintojeni ja 

työkokemukseni vuoksi, minulla oli ennen tutkimuksen aloittamista jonkin 

verran ennakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta. Teoreettista taustaa 

kirjoittaessani käsitykseni aiheen monimuotoisuudesta syventyi.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää huomioida myös tutkijan 

yhteys tutkimuksen kohteena olevaan organisaatioon (Saaranen-Kauppinen 

& Puuskaniekka 2009, 24). Olen itse työskennellyt tutkimuksen kohteena 

olevassa organisaatiossa esimiestehtävissä lähes 13 vuoden ajan. 

Tutkimuskohteen mielenkiintoisuus liittyy työn imun johtamiseen 

organisaatiomuutoksen jälkeen. Organisaatiomuutoksen yhteydessä 
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työyksiköissä on tapahtunut paljon muutoksia sisäiseen motivaatioon 

vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Yhteisöllisyys on muuttunut paljon 

työyhteisöjen koon, tiimien kokoonpanon ja esimiehiyden muutosten vuoksi. 

Lisäksi monet tiimit työskentelevät hajallaan ja yhteisöllisyyttä tulee rakentaa 

oman tiimin lisäksi fyysisen työyhteisön kanssa. Yksikkökokojen kasvaessa 

on tehty muutoksia myös tehtävärooleihin, vastuisiin ja toimintavaltuuksiin. 

Vakuutuspiirien yhdistyessä aiemmin luotuja pelisääntöjä ja toimintatapoja on 

jouduttu tarkastelemaan uudelleen. Aiemmin hyväksi koetun toimintatavan 

kyseenalaistaminen on voinut tuoda haasteita myös kyvykkyyden kokemisen 

näkökulmasta. Lisäksi viestintä ja koulutuksiin osallistuminen on muuttunut, 

jonka vuoksi työntekijällä itsellään on yhä suurempi vastuu osaamisen 

ylläpidosta ja kehittämisestä.  

 

Vaikka tutkimus on suoritettu omalla työpaikalla, olen valinnut tutkimusaiheen 

ja tutkimuksen kohdejoukon itsenäisesti. Haastateltavien valinnan 

yhteydessä jouduin pohtimaan paljon rooliani tutkijana ja tutkimuksen 

luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tutkijan asemalla ja 

haastateltavien luottamuksen säilymiselle on keskeinen rooli. Haastateltaville 

tulee kertoa rehellisesti tutkimuksen käyttötarkoitus ja annettava kuva siitä, 

että heidän anonyymiytensä säilyy. (Saaranen-Kauppinen & Puuskaniekka 

2009, 24.) Työskentelen itse tutkimuskohteessa tiimiesimiesten esimiehenä. 

Koska haastatteluun osallistuneet työskentelivät tiimiesimiesten tehtävissä, 

on huomioitava asemani mahdollinen vaikutus tiedon totuudenmukaisuuteen. 

Haastateltavien valinnan yhteydessä pohdin, voiko haastateltavaksi valita 

henkilöitä, joiden kanssa olen työskennellyt vuosien varrella. Toisaalta 

tutkimuksen tavoitteena oli saada vakuutuspiirin esimiestoiminnasta kattava 

kuva ja haastateltavien valinta vain tuntemattomien esimiesten keskuudesta 

olisi rajannut haastateltaviksi soveltuvien henkilöiden joukkoa merkittävästi. 

Tavoitteen vuoksi päätin valita haastateltavat mahdollisimman monipuolisen 

aineiston näkökulmasta huomioimatta valintavaiheessa omaa yhteyttäni 

haastateltaviin. Haastateltavien luottamuksen parantamiseksi painotin jo 

haastatteluajankohtaa varattaessa omaa tutkijan rooliani. Lisäksi kävimme 

ennen haastattelua lyhyen tutustumiskeskustelun ja alustuksen, jossa 
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painotin uudelleen vastausten luottamuksellisuutta ja rooliani tutkijana sekä 

aineiston hyödyntämistä ainoastaan tutkimuksellisessa yhteydessä.  

 

Haastattelut, litterointi ja analyysi on tehty omalla ajallani, eikä organisaatio 

ole vaikuttanut tutkimustulosten analyysiin tai raportointiin. Organisaatiossa 

ei ole myöskään tiedossa haastatteluihin osallistuneiden henkilöllisyyttä. 

Pitkä esimieskokemus ja kokemus erilaisten esimiesten toiminnasta on 

tuonut luonnollisesti myös jonkinlaisia ennakkokäsityksiä. Toisaalta kokemus 

lisännyt ymmärrystäni tutkittavasta aiheesta. Samalla kokemukseni 

mahdollisti pienien vinkkien huomioinnin ja lisäkysymysten esittämisen 

tarkemman tiedon saamiseksi. Tutkimusorganisaatiossa työskentely on 

mahdollistanut syvemmän ymmärryksen organisaation kulttuurista ja 

haastatteluissa saaduista pienemmistäkin vinkeistä. Olen kiinnittänyt erityistä 

huomiota aineiston analyysiin ja pyrkinyt eristämään aineistosta saatavat 

tiedolliset löydökset muusta kokemuksestani. Virheellisten olettamusten 

välttämiseksi olen pyytänyt haastatteluun osallistuneita henkilöitä selittämään 

haastattelun aikana mahdollisimman tarkasti myös taustan vuoksi itsestään 

selvinä pidettyjä asioita. Lisäksi olen esittänyt haastattelussa tarkentavia 

kysymyksiä epäselvyyksien välttämiseksi. Näin olen varmistanut, että 

ilmaukset kuvaavat haastateltavien omia ajatuksia. Tutkimusaineiston 

käsittely numeroituina haastatteluina on auttanut vastausten analysointia 

erillään tiettyyn vastaajaan liittyvistä ennakkotiedoista. Olen pyrkinyt 

asettamaan itseni uuteen tutkijan rooliin ja analysoimaan tutkimusaineistoa 

mahdollisimman pitkälle ulkopuolisen silmin. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisesta. Tutkimuksessa kuvataan kaikki tutkimuksen vaiheet: 

aineiston keräämisen olosuhteet ja paikat, haastatteluihin käytetty aika, 

mahdolliset häiriötekijät ja tutkijan oma itsearviointi haastattelutilanteesta. 

(Hirsjärvi et al. 2009, 232.) Olen kuvannut tutkimuksen toteuttamisen 

mahdollisimman tarkasti, jotta se kuvauksen perusteella olisi mahdollista 

toistaa. Haastatteluiden yhteydessä pyrin omalla toiminnallani ja tutkimuksen 

taustan kuvaamiselle luomaan tilanteesta mahdollisimman vapautuneen ja 

luottamuksellisen, jotta saisin luotettavaa tietoa johtamistavoista. 
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Haastattelun luottamuksellisuuden varmistamiseksi olen poistanut aineistosta 

tekijät, jotka saattaisivat paljastaa haastatellun henkilöllisyyden. Tuloksen 

esittämisen yhteydessä käytetyissä lainauksissa ilmoitetaan haastattelun 

numero, jonka avulla kuvataan sitä, että analyysissä on hyödynnetty laajasti 

haastatteluaineistoa ja aineistosta on etsitty yleisiä havaintoja ja teemoja 

yksittäisten henkilöiden mielipiteiden sijaan. 
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5 Tulokset 

 

Tässä kappaleessa esitetään tutkimustulokset teoriasta johdettujen teemojen 

mukaisesti. Kappaleen alussa esitetään case-organisaation kuvaus, jonka 

jälkeen syvennytään tutkimustuloksiin. Tulosten esittäminen aloitetaan 

kuvaamalla esimiesten tärkeimpiä työtehtäviä ja johtamistavassa näyttäytyviä 

ominaispiirteitä, joita verrataan teoriaosiossa esitettyihin palvelevan 

johtamismallin ominaispiirteisiin. Johtamismallin kuvaamisen lisäksi 

tarkastellaan organisaatiossa näyttäytyviä työn imua lisääviä tekijöitä. 

Seuraavat teemat liittyvät esimiesten käytännön toimintaan. Työn imuun 

vaikuttavaa johtamista tarkastellaan teoriaosion mukaisesti yksilön 

voimavarojen tukemisen, työn voimavarojen kehittämisen ja työn 

merkityksellisyyden kirkastamisen näkökulmasta.  

 

5.1 Case-organisaation kuvaus 

 

Tutkimus toteutetaan Kelan Eteläisessä vakuutuspiirissä, jossa työskentelee 

tutkimushetkellä 1244 henkilöä. Kelassa on toteutettu vuoden 2016 alussa 

mittava organisaatiouudistus, jonka yhteydessä yksikkökoot ovat kasvaneet. 

Lisäksi monella työntekijällä on vaihtunut esimies ja tiimi. 

Organisaatiomuutoksen jälkeen vakuutuspiirissä on sekä fyysisesti samassa 

toimistossa työskenteleviä tiimejä, että hajallaan eri yksiköissä työskenteleviä 

tiimejä. Skype on laajasti käytössä organisaatiossa ja sitä hyödynnetään 

tiimipalavereissa, koulutuksissa ja erilaisissa ryhmätöissä. Toimivat skype-

yhteydet ovat mahdollistaneet esimiehen paremman tavoitettavuuden silloin, 

kun esimies ei työskentele päivittäin samassa yksikössä.  

 

Organisaatiossa on tunnistettu työn imun merkitys työsuoritukseen, 

työhyvinvointiin ja henkilöstön sitoutumiseen. Henkilöstöltä kysytään 

vuosittaisessa henkilöstökyselyssä muun muassa sitä, kokevatko he 

viikoittain työn imua työssään. Kuvassa 10 on esitetty tutkimuskohteen osalta 

työn imun kokeminen kerran viikossa tai useammin. Vuonna 2016 toteutetun 

kyselyn mukaan henkilöstöstä kokee viikoittain työn imun tuntemuksia 80,8-
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86,7 prosenttia riippuen siitä, mitä työn imun osa-aluetta kysymykset ovat 

käsitelleet. Organisaatiomuutoksen vuoksi tutkimuskohteena olevan yksikön 

osalta ei ole saatavilla vertailulukua edellisiltä vuosilta. Työn imun voidaan 

todeta olevan organisaatiossa hieman vuonna 2012 mitattua suomalaista 

keskiarvoa (90%) alhaisemmalla tasolla (Kauppinen et al. 2013, 118). 

Tutkimustulokseen voi vaikuttaa muun muassa organisaation suuri koko sekä 

etuustyössä noudatettavan lainsäädännön mukanaan tuoma tietty jäykkyys ja 

henkilökohtaisen liikkumavaran vähentyminen. Viimeisen vuosikymmenen 

aikana esimiestyöhön tyytyväisten osuus on kasvanut 68 prosentista 82 

prosenttiin (Kapanen 2015, 4). Valmentavaan johtamiseen panostaminen ja 

samalla organisaatioyksiköiden koon kasvu tekevät työn imuun vaikuttavan 

esimiestyön mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi. Monella työntekijällä 

esimies on vaihtunut juuri ennen henkilöstötutkimusta, jonka vuoksi 

esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde on ollut vasta alussa. 

 

Kuinka usein sinulla on seuraavien väittämien kaltaisia tuntemuksia tai 

ajatuksia? (kerran viikossa tai useammin %) 

 Eteläinen 

vakuutuspiiri 

Tunnen itseni tyytyväiseksi, kun olen syventynyt 

työhöni 

86,7 

Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan 85,7 

Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni  85,0 

Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä 

töihin 

84,8 

Olen innostunut työstäni 82,8 

Olen ylpeä työstäni 80,8 

 

Kuva 10. Työn imun kokeminen tutkimuskohteessa (Kela 2016) 

 

Yksiköiden tavoitteena on löytää jokaisella työntekijälle tehtävät, joissa 

heidän osaamisensa saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön ja 

työntekijät kokevat onnistumisen tunteita. Ratkaisuasiantuntijoiden 

koulutustausta, ikä ja työvuodet eroavat paljon toisistaan. 
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Ratkaisutyöntekijöiden työ sisältää pääasiassa hakemusten ratkaisutyötä ja 

yhteydenpitoa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työn sisältö 

voi vaihdella jonkin verran riippuen työntekijän toimenkuvasta. 

Organisaatiossa on nostettu yhdeksi esimiestyön merkittävimmäksi osa-

alueeksi valmentava johtaminen, johon liittyviin koulutuksiin kaikki esimiehet 

osallistuvat. Valmentavan johtamisen tarkoituksena on saada aikaan 

myönteistä muutosta työyhteisössä sekä työntekijän kehittymisessä. Osa 

esimiehistä on kokeneempia valmentavan työotteen käyttäjiä ja osalla on 

vanhempia johtamistyylejä käytössään. Se, miten esimiehet käytännön 

työssä huomioivat työn imuun vaikuttavat seikat, ei ole organisaation 

tiedossa. 

 

5.2 Palveleva johtaminen ja työn imuun vaikuttavat tekijät 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää esimiesten näkemyksiä heidän 

tärkeimmistä tehtävistään, esimiestehtävässä näyttäytyvistä ominaisuuksista 

sekä ratkaisutyöntekijän rooliin liittyvistä tekijöistä. Aiempien tutkimusten 

(Hakanen et al. 2012) perusteella palvelevalla johtamistavalla on myönteistä 

vaikutusta työntekijän kokemaan työn imuun. Esimiehen työaika jakaantuu 

kuitenkin moniin erilaisiin tehtäviin ja henkilöstöjohtaminen on vain yksi näistä 

tehtävistä. Esimiestyön tärkeimpiä tehtäviä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti: 

 

”Tietenkin saada se tiimi tuottamaan hyvin, mutta mikä on tärkeetä että 

se tiimi voi myös hyvin. Siihen voi kuulua se esimerkiks, että 

toimenkuvat luodaan toimihenkilöille mieluisiks, mutta kuitenkin sillä 

tavalla, että se näkyy myös näissä tuloksissa. Tavoitteena on se, että 

kaikki pitäis siitä mitä tekee, mutta työnantajan näkökulma tietenkin 

pitää huomioida siinä, että se työ myös tuottaa.” (H9) 

 

Haastatteluaineistoa analysoitaessa esimiesten vastauksista voitiin luokitella 

tärkeimmät tehtävät viiteen luokkaan: tuloksellisuuden johtaminen, 

työhyvinvoinnista huolehtiminen, onnistumisen mahdollistaminen, 

myönteisyyden edistäminen ja työnantajastrategian toteuttaminen. Aineiston 
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luokittelu ja esimerkkejä luokitteluja vastaavista ilmauksista on esitetty 

taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Esimiehen tärkeimmät tehtävät kohdeorganisaatiossa 

 

 

Esimiehen tärkeimmät tehtävät 

Tuloksellisuuden johtaminen ”Kyllä se mun mielestä ehkä kuitenkin lähtee siitä, 

että koko vuoden tehään töitä niiden tavoitteiden 

eteen.” (H5) 

 

”Esimies antaa semmoset tietyt ehdot sille työn 

tekemiselle ja ne raamit ja tavoitteet” (H1) 

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ”Sitten tietenkin huolehtii siitä, että porukat pystyy 

suoriutumaan siitä työstään ja, että heidän on hyvä 

olla eli työhyvinvointi ja sitten just siitä jaksamisesta 

huolehtiminen.” (H8) 

Onnistumisen mahdollistaminen ”Olla mahdollistajana sen työn sujumisen ja sen 

tekemisen kannalta. Toki myöskin työn 

organisoinnissa, mutta samalla myöskin sitä 

mahdollistaa, että se työ sujuis mahdollisimman 

sujuvasti ja ketterästi.” (H3) 

 

”Erilaista työn suunnittelua, että arki ois heille (tiimin 

työntekijöille) helpompaa.” (H5) 

Myönteisyyden edistäminen ”Kyllä se esimiehen tehtävä on aina tuoda nää asiat 

positiivisena esille.” (H7) 

 

”Mä nyt tätä positiivisuutta painotan aika paljon, 

koska se kuitenkin on aika iso tekijä, joka myös sitä 

työn imua synnyttää. Että on hyvä fiilis olla töissä ja 

tykkää olla.” (H1) 

Työnantajastrategian toteuttaminen ”Työn johtaminen ja sitten sen talon linjan ja kaiken 

sen mitä tuolta ylhäältä annetaan niin sen 

jalkauttaminen” (H8) 
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Esimiesten sitoutuminen tuloksellisuuden johtamiseen näkyi 

suunnitelmallisena esimiestyönä, jossa esimies työskentelee ympärivuoden 

tiimin tavoitteiden eteen ja pyrkii löytämään keinot, joilla työntekijät 

saavuttaisivat omat tavoitteensa. Työn tekemistä rytmitti osin vuosikello, 

jonka rytmissä kehityskeskustelut ja palautekeskustelut pidettiin. Lisäksi 

esimiehet aikatauluttivat havainnointeja ja muita työntekijän kehittämiseen 

liittyviä keskusteluja arjessa ilmenevien tarpeiden mukaan. Töiden 

sujuvuudesta huolehtiminen ja henkilöstön valmentaminen tuloksellisuuden 

parantamiseksi näkyi kaikkien esimiesten vastauksissa. 

 

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja onnistumisten mahdollistaminen nähtiin 

usein liittyvän hyvin läheisesti toisiinsa. Useampi esimies kutsui rooliaan 

mahdollistajaksi, jolloin keskusteluilla ja havainnoinneilla pyrittiin löytämään 

töiden tekemistä hidastavia tekijöitä, valmentamaan työntekijän suorituksesta 

sujuvampaa ja tarvittaessa töiden organisoinnilla ohjaamaan työntekijä 

osaamista vastaavaan tehtävään. Myönteisyyden edistäminen yhdistyi 

vastauksissa strategian jalkauttamiseen, onnistumisen mahdollistamiseen ja 

työhyvinvoinnin edistämiseen. Esimiehet pyrkivät löytämään yksilöllisiin 

keskusteluihin ja tiimille suunnattuun viestintään myönteiset näkökulmat ja 

argumentit.  

 

Työnantajarooli ja sen mukanaan tuomat tehtävät näyttäytyivät koko 

aineistossa. Yhtenä esimiehen tärkeänä tehtävänä nähtiin muutoksen 

läpivienti ja organisaation strategian jalkauttaminen myönteisessä hengessä 

sekä strategian toteuttaminen. Esimiehet kuvasivat lojaliteettia organisaatiota 

kohtaan, jolloin viestin jalkauttajan tehtäviin ei kuulunut omien mielipiteiden 

esittäminen. Tiimin tunteminen, mahdolliseen muutosvastarintaan 

varautuminen ja tiimin osallistaminen nähtiin tärkeiksi strategian 

jalkauttamistyössä. Myös esimieskollegoiden kesken käyty sparraus ja 

sopivan esittämistavan ja materiaalin työstäminen vaikuttivat tehtävässä 

onnistumiseen. Strategian jalkauttamisessa todettiin myös huhujen ja 

inhimillisten hämmennysten mahdollisuus ja muutostilanteisiin liittyvää 

vastarintaa. Näissä tilanteissa esimiehet kertoivat käyvänsä useampia 

keskusteluja asiasta ja pyrkivänsä selkiyttämään tilannetta. Esimiehet 
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pyrkivät sanoittamaan viestin myös tiimille sopivimpaan tyyliin ja 

ennakoimaan mahdolliset lisätiedontarpeet. 

 

”Kun ollaan muutoksessa, niin sillon viedä sitä läpi ja rauhotella turhaa 

huolta. Sitten taas antaa riittäviä vastauksia niihin avoinna oleviin 

kysymyksiin ja selkiyttää sitä kuvaa sikäli, kun esimiehen korviin tulee 

ne semmoset hämmennyksen hetket.” (H4) 

 

”Oon vähän tunnustellu sitäkin, että mikä se maaperä on, mihin niitä 

asioita lähetään eteenpäin viemään ja millä tavalla niitä kannattaa 

lähtee käsittelemään. Että ollaanko jo lähtökohtaisesti sillä kannalla, 

että on hyvä juttu vai pitääkö olla argumenttia vähän enemmän, että 

sais käännettyä asiat positiiviseksi.” (H1) 

 

5.2.1 Johtamisen ominaispiirteet 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, näyttäytyykö esimiesten toiminnassa 

palvelevassa johtamisessa tyypillisiä ominaispiirteitä. Tutkimuskohteen 

esimiesten toiminnassa näyttäytyviä ominaispiirteitä tarkasteltiin koko 

haastatteluaineiston pohjalta. Aiempien teorioiden (Greenleaf 2007; van 

Dierendonck 2011; Chiniara & Bentein 2016) mukaan palveleva johtaja 

tuntee aitoa halua auttaa ja saada työntekijät onnistumaan tehtävissään. Hän 

on aidosti kiinnostunut työntekijästä ja hänen kehittymisestään. Vaikka 

tutkimusorganisaatiossa ei ole lanseerattu palvelevan johtamisen 

toimintamallia, kuvastui esimiesten toiminnassa palvelevan johtamisen 

piirteitä. Kertomuksista välittyi selkeästi halu auttaa työntekijöitä 

onnistumaan, pyrkimys ymmärtää työntekijän suoritukseen vaikuttavia 

taustoja ja löytää työntekijälle parhaiten sopivat tehtävät. Moni esimies kuvasi 

myös suurimpia onnistumisen hetkiään työntekijöiden ja työyhteisön 

onnistumisten kautta.  

 

”Mulla on aito halu edesauttaa heitä onnistumaan tehtävissään. En käy 

ilkeyttäni palautekeskusteluja ja seuraa tavoitteiden toteutumista, vaan 

mulla on aito halu viedä heitä eteenpäin.” (H1) 
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”Mulla tulee heti ensimmäiseks nää havainnoinnit, että kun on 

huomannu vaan, miten hieno työkalu se on… Sit se onnistuminen kun 

sä näät, että jes mä oon voinut tehdä tälle asialle jotain ja mä oon 

voinut vahvistaa häntä….”(H5) 

 

Pelkistetyimmässä muodossa palvelevan johtamisen ominaispiirteet on 

luokiteltu van Dierendonckin (2011) määritelmän mukaan kuuteen 

keskeiseen ominaispiirteiseen, joista vaatimattomuutta, empaattisuutta ja 

aitoutta ei näyttäydy voimaannuttavan ja transformaalisen johtamismallin 

kuvauksissa. Tutkimusaineistoa verrattiin van Dierendonckin (2011) 

määritelmään palvelevan johtamisen ominaispiirteistä. Aineistosta voitiin 

pelkistää esimiehen käytännön toimintaa kuvaavia kokonaisuuksia. 

Pelkistämisen jälkeen toiminta yhdistettiin tutkimuksessa määriteltyihin 

esimiehen tärkeimpiin tehtäviin, joita toteutetaan käytännön toiminnan avulla. 

Esimiesten kuvaamissa käyttäytymismalleissa voitiin havaita samoja piirteitä 

kuin palvelevaan johtamiseen liittyvässä teoriassa. Taulukossa 2 on 

kuvattuna kunkin ominaispiirteen näyttäytyminen toimintana ja muodostettu 

yhteys toiminnan ja tärkeimpien tehtävien välillä. Kokonaisuudessaan 

taulukko sisältäen empiirisen aineiston otteet, on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 2. Palvelevan johtamisen ominaispiirteiden ja empiirisen aineiston 

vertaaminen 

 
Palvelevan johtamisen ominaispiirteet 

Van Dierendonck (2011) Empiria 

Esimiehen toiminta Esimiehen tärkeimmät tehtävät 

1)henkilöstön 

voimaannuttaminen ja 

kehittäminen 

 

 Avoin vuorovaikutus ja kysymysten 

esittäminen 

 Kiinnostus ja kuuntelemisen taito 

 Yksilön osaamisen ja kehittymisen 

tukeminen 

 Rohkaisu ja kannustaminen 

 
3.Onnistumisen mahdollistaminen 
 
2.Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 
1.Tuloksellisuuden johtaminen 
 
4.Myönteisyyden edistäminen 

2) vaatimattomuus  

 Henkilöstön arvostaminen 

 Vaatimattomuus, nöyryys 

 Erehtyväisyyden tunnustaminen 

 
4.Myönteisyyden edistäminen 
 

3) aitous  

 Aitous 

 Luotettavuus 

 Realistisen tilannekuvan antaminen 

 
4.Myönteisyyden edistäminen 
 
2.Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 
3.Onnistumisen mahdollistaminen 

4) empaattisuus  

 Empaattisuus: Kyky ymmärtää ja 

nähdä kokonaisuus, yksilön 

arvostaminen ja huomioiminen 

 Tilannetaju (joustavuus) 

 Virheiden hyväksyminen ja 

anteeksiantaminen 

 
2.Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 
4.Myönteisyyden edistäminen 
 
3.Onnistumisen mahdollistaminen 

5)suunnan näyttäminen ja 

vastuuttaminen 

 

 Tavoitteiden asettaminen 

 Selkeä perustelu ja vakuuttaminen 

 Edellyttäminen  

 Työntekijän vastuuttaminen 

 
1.Tuloksellisuuden johtaminen 
 
3.Onnistumisen mahdollistaminen 
 
5.Työnantajastrategian 
toteuttaminen 

6) vastuullisuus  

 Lojaalius työnantajaa kohtaan 

 Esimerkkinä toimiminen yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi 

 
5.Työnantajastrategian 
toteuttaminen 
 
4.Myönteisyyden edistäminen 

 

1) Henkilöstön voimaannuttaminen ja kehittäminen 

 

Henkilöstön valmentamisen ja kehittämisen osuus oli esillä jokaisen 

esimiehen työssä. Valmentamisen ja yksilön kehittymisen edellytyksenä 
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esimiehet näkivät avoimen ja luottamuksellisessa hengessä käytävän 

keskustelun, jonka avulla esimies voi saada käsityksen nykyhetken 

osaamistasosta ja tulevaisuuden tavoitteista. Henkilöstön valmentamiseen 

liittyi paljon kahdenkeskisiä keskusteluita, avointen kysymysten esittämistä, 

henkilön rohkaisemista itsearviointiin, kannustaminen sekä tarvittavien 

tukitoimien kartoittamista. Keskusteluissa korostui esimiehen taito kuunnella 

ja olla läsnä sekä oivaltaa myös rivien välistä saatavaa tietoa.  

 

Kohdeorganisaatiossa keskusteluiden lisäksi valmentamiseen liittyy 

työskentelyn havainnointi, jolloin esimies seuraa työskentelyä Skypen 

välityksellä tai taustalla istuen ja käy tämän jälkeen työntekijän kanssa 

valmentavan keskustelun. Tavoitteena on auttaa henkilöä kehittymään 

työssään, saavuttamaan helpommin tavoitteet ja saamaan enemmän 

onnistumisen kokemuksia. Esimiesten kuvaukset arjen toiminnasta 

vastasivat hyvin aiempaa teoriaa, jonka mukaan esimies edistää työntekijän 

itsevarmuutta ja kyvykkyyden tunnetta kannustamalla (van Dierendonck & 

Nuijten 2011) sekä oivalluttamalla ja rohkaisemalla itsereflektointiin (Liden et 

al. 2008). Lisäksi tuloksissa näyttäytyi myös Spearsin (2004) esiin nostama 

aidon kiinnostuksen ja kuuntelun merkitys taustatietojen ja apukeinojen 

etsinnässä. Empiirisen analyysin perusteella voidaan katsoa, että henkilöstön 

voimaannuttaminen ja kehittäminen liittyvät onnistumisten 

mahdollistamiseen, tuloksellisuuden johtamiseen ja myönteisyyden 

edistämiseen. 

 

2) Vaatimattomuus 

 

Esimiesten vastauksista näkyi myös itsekriittisyys, nöyryys ja oman 

keskeneräisyyden tunnustaminen.  Esimiehet tunnustivat kehittyvänsä itsekin 

koko ajan. Varsinkin havainnointien osalta osaaminen ja kyky auttaa kehittyi 

kokemuksen kasvaessa. Henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen luotettiin 

vahvasti, eivätkä esimiehet edes halunneet ottaa syvää asiantuntijan roolia. 

Työn sisällöllinen asiantuntijuus tunnustettiin kuuluvan työntekijöiden 

vahvuuksiin ja toimintaa pyrittiin kehittämään henkilöstöä osallistamalla. 

Toiminnan kehittämisessä nähtiin tarve yrittää erilaisia keinoja ja tarpeen 
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mukaan muuttaa niitä, mikäli kokeilun jälkeen muutos nähtäisiin 

tarpeellisena. Esimiesten osoittama arvostus työntekijöiden ammattitaitoa 

kohtaan ja parhaan tietämyksen etsiminen työntekijöiden osallistamisen 

avulla vastasi van Dierendonck ja Nuijtenin (2011) kuvausta 

vaatimattomuudesta. Myös oman keskeneräisyyden ja erehtyväisyyden 

tunnustaminen olivat tulleet esille aiemmassa teoriassa (Hakanen et al. 

2012). Empiirisen analyysin pohjalta vaatimattomuuden näyttäytyminen 

liitettiin osaksi myönteisen ilmapiirin edistämistä. 

 

3) Aitous 

 

Moni esimies kertoi kasvaneensa esimiestehtävissä ja löytäneensä 

kokemuksen kautta oman tyylinsä tuoda asioita esille ja toimia 

esimiestilanteissa. Vaikka esimiehellä on tehtävässään työnantajarooli, 

painottivat he kuitenkin omana itsenään olemisen tärkeyttä ja aitouden 

välittymistä vuorovaikutustilanteissa. Aitouden merkitys korostui 

luottamuksellisen suhteen rakentamisessa henkilöstön kanssa. Esimiehet 

kertoivat myös antavansa rehellisesti palautteet ja auttavansa onnistumista 

antamalla realistisen tilannekuvan. Avolio et al. (2004) on määritellyt aitouden 

näkymistä juuri avoimuutena, rehellisyytenä ja realistisen kuvan antamisena. 

Aiemmassa teoriassa aitoudella on nähty olevan vaikutusta työntekijän 

asenteisiin ja käyttäytymiseen, jonka vuoksi sen voidaan perustellusti katsoa 

liittyvän onnistumisen mahdollistamiseen, myönteiseen ilmapiiriin ja 

työhyvinvointiin.   

 

4) Empaattisuus 

 

Aiemmassa teoriassa empaattisuuteen on yhdistetty kyky myötäelää ja 

ymmärtää toisen tunteita (van Dierendonck 2011, Mayer ja Salovey 1997) 

sekä virheiden anteeksiantaminen (van Dierendonck 2011, Hakanen et al. 

2012). Empiirisestä tutkimuksesta kuvastui tiimin jäsenistä välittäminen, 

empaattisuus ja henkilöstön tunteiden ymmärtäminen. Tarvittaessa esimiehet 

pyrkivät yksilöllisen johtamistavan avulla edistämään henkilön työhyvinvointia 

ja henkilökohtaista kehittymistä. Virheiden osalta esimiehet osoittivat olevan 
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anteeksiantavaisia, ymmärtäväisiä ja tilanteessa nähtiin aina kehittymisen ja 

oppimisen mahdollisuus. 

 

Moni esimies kuvasi myös työntekijöiden arvioineen heitä helposti 

lähestyttäviksi, läsnä oleviksi, joustaviksi, luotettaviksi ja oikeudenmukaisiksi. 

Haastatteluissa pyydettiin tarkentamaan joustavuuden määritelmää. 

Esimiehen toiminnassa näkyvää joustavuutta kuvattiin tilannetajuna, jolloin 

esimies osaa katsoa asioita myös inhimillisestä näkökulmasta ja tilanteen 

vaatiessa joustaa, vaikka muuten noudattaisikin sovittuja ohjeistuksia. 

Kuvaukset vastasivat Mayerin ja Saloveyn (1997) määritelmää tunneälystä, 

jonka on kuvattu olevan kyky hahmottaa, arvioida ja ilmaista tunteita sekä 

kyky ymmärtää tunteita ja niiden merkityksiä.  

 

”Kyllähän se on se, että toinen kokee, että se on tullut kuulluksi. Että 

toi oikeesti kuunteli ja ihan ehkä jopa keskitty. Että se jopa ymmärs, 

mistä mä puhun.” (H4) 

 

Empiirisen analyysin perusteella empaattisuus ja tilannetaju katsottiin 

ominaisuuksiksi, joiden avulla esimiehet voivat edistää työhyvinvointia, 

myönteistä ilmapiiriä ja mahdollistaa onnistumisen.  

 

5) Suunnan näyttäminen ja vastuuttaminen 

 

Suunnan näyttäminen ja vastuuttaminen liittyvät vahvasti tuloksellisuuden 

johtamiseen ja työnantajastrategian edistämiseen, jonka esimiehet olivat 

kuvanneet yhdeksi tärkeimmistä tehtävistään. Tavoitteiden läpikäymisessä 

nähtiin tarpeelliseksi saada yhteinen näkemys tavoitteista, niiden perusteista 

ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Esimiesten kuvaama työskentelytyyli 

vastasi hyvin Spearsin (2004) kuvausta suunnan näyttämisestä ja 

tavoitteiden avaamista ymmärrettävälle ja konkreettiselle tasolle. Esimiehet 

keskittyivät tavoitteiden asettamisessa ja perustelussa pääsääntöisesti 

ryhmä- ja tiimitason tavoitteiden avaamiseen. Sen sijaan tiimin tavoitteiden 

linkittäminen koko organisaation tavoitteisiin nähtiin liian kaukaisena ja 
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yksilön tavoitteiden saavuttamisessa läheisemmän tason tavoitteiden avaus 

koettiin riittäväksi.  

 

Aiemman teorian pohjalta vastuuttamista voidaan arvioida sen mukaan, 

kuinka paljon esimies pitää työntekijää vastuullisena tekemästään työstä ja 

suorituksista (Hakanen et al. 2012, 90). Empiirisessä tutkimuksessa 

esimiehet osoittivat vastuuttavansa tehtäviä työntekijöille ja luottavansa 

siihen, että työntekijät hoitavat vastuullaan olevat tehtävät. Esimiehet 

edellyttivät lisäksi kehitys- ja palautekeskusteluissa työntekijän osallistuvan 

myös itse osaamiskapeikkojen pohdintaan ja miettivän, millä toimenpiteillä 

tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Monessa kohdassa esimies otti kuitenkin 

vastuuta työntekijän onnistumisesta ja yritti selvittää taustoja voidakseen 

tukea parhaiten työntekijän onnistumista.  Työntekijän vastuullisuus omien 

tulosten seuraamisesta ja toimenpiteiden ottamisessa arjen työhön ei 

näkynyt vielä vakiintuneen organisaatiossa. Tässä kohdassa vastuu näytti 

olevan vielä vanhan toimintamallin mukaisesti vain esimiehellä.   

 

6) Vastuullisuus 

 

Vastuullisuus ilmeni tutkimuksessa lojaliteettina työnantajaa kohtaan ja 

esimerkkinä toimimisena, jolloin esimiehet edistivät työnantajan strategian 

toteutumista ja työyhteisön myönteisyyttä. Esimiehet kuvasivat laajasti 

lojaliteettiaan organisaatiota kohtaan ja näkivät tehtävänään työnantajan 

edustajana toimimisen, jolloin he edistivät työnantajan strategian toteutumista 

myönteisessä hengessä. Barbuto & Wheelerin (2006) kuvaamaa sitoutumista 

ja lojaliteettia kuvattiin tuoreessa muistissa olevan organisaatiomuutoksen 

pohjalta. Esimiehet kertoivat vievänsä työnantajan päätöksiä käytäntöön ja 

etsivänsä keinot vakuuttaa myös henkilöstö muutoksessa. Esimiehet toimivat 

myös itse esimerkkinä edistääkseen myönteistä ilmapiiriä. Aiemmassa 

teoriassa vastuullisuuteen on liitetty myös ennakointikyky ja 

suunnitelmallisuus pidemmän aikavälin tavoitetta kohti (Spears 2004, 

Hakanen et al 2012). Vastaavaa kokonaisuuden hahmotusta ja pitkän 

aikavälin visiointia ei ilmennyt vastauksista. Tähän saattoi vaikuttaa 

organisaation suuri koko ja se, että samaa etuuskokonaisuutta teki useampi 
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tiimi, jolloin ryhmän kokonaiskuvaan ja tulevaisuuden tarpeisiin vaikutti 

useamman tiimin muodostama yhteinen kokonaisuus. Tiimiesimiehet 

kuvasivatkin päätösten tekemisessä ja mahdollisessa osaamisen 

laajentamisessa tärkeäksi huomioida koko ryhmän tarpeet.  

 

5.2.2 Työn imua vahvistavat tekijät ratkaisutyössä 

 

Haastattelussa haluttiin selvittää, minkälaisia näkemyksiä esimiehillä on työn 

imuun vaikuttavista tekijöistä ja vastaavatko esimiesten kokemukset 

aiemmissa tutkimuksissa havaittuja tekijöitä. Aiemman tutkimuksen 

perusteella työn imua lisääviksi tekijöiksi voidaan määritellä työn voimavarat 

ja yksilölliset voimavarat (Hakanen 2009a; Van den Heuvel et al. 2010) sekä 

työn merkityksellisyyden kokeminen (May et al. 2004). Työnimuun 

myönteisesti vaikuttavia tekijöitä arvioitaessa esimiehet kuvasivat 

työntekijöiden mieltymyksiä hyvin erilaisiksi, siinä missä toinen työntekijä koki 

työn imua esimerkiksi rutiininomaisissa toistuvissa tehtävissä, toinen koki 

niiden vähentävän työn imua. Tämä havainto tukee Rosso et al. (2010) 

tutkimusta, jonka mukaan yksilöllisellä kokemuksella on vaikutusta siihen, 

kokeeko yksilö työnsä merkitykselliseksi. Työn imun vaikuttavien tekijöiden 

kattava kuvaus on siis vaikea, koska ne perustuvat yksilölliseen 

kokemukseen ja tunteisiin.  

 

Esimiehiä pyydettiin kuvaamaan niitä tekijöitä, joiden he ovat huomanneet 

yleisimmin lisäävän ratkaisutyöntekijöiden kokemaa työnimua. 

Haastattelussa yleisimpinä tekijöinä nousi esille työilmapiiri, 

vaikutusmahdollisuudet työn suorittamisen ja osallistumisen näkökulmasta 

sekä kyvykkyyden tunteeseen ja työn merkityksellisyyteen liittyviä asioita. 

Työn imuun myönteisesti vaikuttavia tekijöitä löytyi siis työn voimavaroista, 

yksilön voimavaroista ja työn merkityksellisyydestä, kuten aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu. Työn imua yleisimmin vahvistavat tekijät on kuvattu 

taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Työn imua vahvistavat tekijät 

 
Työn imua vahvistavat tekijät 

Työilmapiiri ja joukkuehenki ”Myös sitten se työyhteisö. Mun mielestä se on tosi tärkeetä, että 

siellä tiimissä on hyvä olla ja sieltä sais sitä voimaa ja sitä 

vertaistukee ryhmästä.” (H2) 

Vaikutusmahdollisuudet - työn 
suorittaminen 

”Vaikka määritelty joku tietty työtehtävä, niin he voi miettiä, missä 

järjestyksessä mä rupeen näitä tekemään, että teenkö mä vaikka 

noi ns. vähän helpommat ekaks tosta pois ja sitten keskityn taikka 

toisinpäin.” (H7) 

 

”Sä pystyt ite jaksottaan ja rytmittään sitä omaa päivää.” (H9) 

 

”Se toimintavapaus tulee senkin kautta, että teenkö mä jonkun 

asian hyvin vai vasemmalla kädellä.” (H8) 

Vaikutusmahdollisuudet - 
osallistaminen 

”Se valmentava ote on kyllä niin loistava. Siinä sen huomaa, kun 

me pidetään aamupalaveria ja he (tiimin työntekijät) on avautunu 

enemmän ja enemmän. He kokee just, että he saa olla mukana 

toteuttamassa ja parantamassa sitä työn laatua.” (H5) 

 

”Toki myöskin se, että kuunnellaan henkilöstöä, että he kokee että 

tulee kuulluksi ja että voi itse olla mukana vaikuttamassa niin 

luulen, että se ainakin sitä sitoutuneisuutta lisää.” (H3) 

Kyvykkyyden tunne ”Kyllä se, että sä ite koet, että sä osaat sitä työtä. Että se varmuus 

siinä niin kyllä se työ siinä sitten sujuu.” (H6) 

 

”Kyvykkyyttä voi edistää ja musta tuntuu, että toi on varmaan se 

toimihenkilöllekin tärkein. Ainakin he itse sen mainitsee, niinkun 

semmonen jaksamisen ja sitoutumisenkin elementti.” (H4) 

Työn merkityksellisyyden 
kokeminen 

”Tiedän, että ainakin suurin osa tykkää ihan kokonaisuutena siitä 

työstä mitä tekee.” (H8) 

 

”Kyllä jokainen kuitenkin tietää, että ne tekee tärkeetä työtä, 

yhteiskunnallisesti tärkeetä työtä ja asiakkaille tärkeetä työtä.” (H1) 

 

Tutkimuksessa esille nousseista työn imua edistävistä tekijöistä löytyi kaikki 

sisäisen motivaation syntymiseen vaikuttavat tekijät, joita ovat yhteisöllisyys, 

autonomia ja kyvykkyys (Deci & Ryan 2000, Martela & Jarenko 2014). 

Ainoastaan työn merkitykselliseksi kokeminen oli tekijä, jota ei ole nimetty 
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sisäisen motivaation perustarpeeksi. Se on kuitenkin noussut May et al:n 

(2004) tutkimuksessa tärkeään rooliin työn imun syntymisessä.  

 
Yhteisöllisyyteen liitettävät työyhteisön ilmapiiri ja hyvä joukkuehenki nousivat 

esiin empiirisessä tutkimuksessa työn myönteisinä tekijöitä. Esimiehet 

kuvasivat työilmapiirin olevan merkittävä tekijä työn tekemisen kannalta, 

jolloin töihin tuntuu mukavalta tulla ja työntekijä kokee saavansa tukea 

tiimistä. Hyvin toimivassa yhteisössä keskusteltiin avoimesti, kunnioitettiin 

muiden mielipiteitä ja pidettiin yllä myönteistä tunnelmaa. Työkavereiden 

välinen auttaminen ja omatoiminen yhteistyö nähtiin myös tärkeänä tekijänä, 

johon kaikki voivat vaikuttaa. 

 

Autonomian tunteen syntymiseen voidaan katsoa liittyvän 

vaikutusmahdollisuuksien kokeminen. Vaikutusmahdollisuuksia tarkasteltiin 

työn tekemisen ja osallistumisen näkökulmasta. Esimiehet kuvasivat 

vaikutusmahdollisuuksien vaikuttavan työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja 

työn imun kokemiseen. Töiden organisointi järjestettiin työvuorosuunnitelman 

avulla, jolloin jokaisen työntekijän työtehtävät määriteltiin etukäteen ryhmän 

työtilanne huomioiden. Työtehtäviä ei pääsääntöisesti ollut mahdollista valita 

vapaasti ja päättää itse, mitä töitä haluaa kunakin päivänä tehdä. 

Työvuorosuunnitelma, prosessikuvaukset ja ohjeistukset antoivat työn 

tekemiselle raamit, mutta esimiehet näkivät niiden lisäksi työtehtävissä 

olevan paljon kohtia, joissa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Työtehtävien suoritusjärjestys, työpäivän aikataulutus ja tauotus työntekijän 

olivat oman vaikutusvallan piirissä. Vaikka etuuspäätösten tekeminen 

perustuu ohjeistuksiin ja tekemisessä noudatetaan yhteisiä 

prosessikuvauksia, nähtiin työntekijällä olevan jatkuvasti mahdollisuuksia 

myös kehittää ja löytää omaa työtään parhaiten tukevia uusia tapoja työn 

tekemiseen.  

  

Vaikutusmahdollisuuksiin liittyi myös henkilöstön aktiivinen osallistuttaminen. 

Esimiesten ja työntekijöiden välisissä keskusteluissa kysyttiin työntekijöiden 

mielipiteitä ja ideoita asioiden toteuttamiseksi. Työntekijät antoivat omia 

ehdotuksia siitä, miten toimintatapoja voisi kehittää. Ajatuksia tuotiin esille 
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tiimipalavereissa, mutta myös suoraan esimiehelle kahdenkeskisissä 

keskusteluissa. Parhaimmillaan työntekijöiden oivallukset ja ideat 

toimintatavasta auttoivat koko tiimiä. 

 

Kolmas sisäisen motivaation perustarve, kyvykkyys, nähtiin tutkimuksessa 

jopa tärkeimpänä työn imun synnyttäjänä. Esimiehet olivat havainneet, että 

varmuus omasta osaamisesta vaikutti niin motivaatioon kuin jaksamiseen ja 

sitoutumiseenkin. Osaaminen vaikutti myös aikaansaannosten määrään ja 

mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteet, koska työntekijä uskalsi luottaa omiin 

arvioihinsa ja teki rohkeasti päätöksiä.  

 

Työn merkityksellisyyden kokeminen oli näyttäytynyt esimiesten 

näkökulmasta yhtenä työn imua lisäävänä tekijänä. Esimiehet kuvasivat 

työntekijöiden yleisesti pitävän työstä, jota tekevät. Keskusteluissa oli käynyt 

ilmi, että työt ovat monen mielestä mielenkiintoisia ja työntekijät olivat 

tyytyväisiä työnkuvaansa ja tehtävien sisältöön. Työn iloon ja innostukseen 

vaikutti myös se, ettei työtä tehty vain suorittamalla, vaan työn merkitys 

nähtiin myös asiakasnäkökulman kautta. Päätöksiä tehtiin asiakkaille ja 

työntekijät tiedostivat työnsä tärkeyden, jolloin myös työn imu lisääntyi. 

 

5.3 Yksilön voimavarojen tukeminen 

 

Yksilön voimavarojen johtamista lähestyttiin tarkemmin selvittämällä sitä, 

miten esimiehet huomioivat johdettavien osaamisen ja vahvuudet sekä miten 

he auttavat yksilöä onnistumaan tehtävässään. Xanthopoulou et al. (2007) ja 

Van den Heuvel et al. (2010) tutkimusten mukaan yksilölliset voimavarat 

liittyvät pystyvyyden tunteeseen, yksilön itsetuntoon ja optimismiin. 

Yksilölliseen johtamiseen liittyvissä kysymyksissä esimiehet korostivat 

keskusteluiden, työntekijän tuntemisen ja luottamuksellisuuden merkitystä. 

Jotta esimies voisi auttaa työntekijää kehittymään ja tukea häntä työtehtävien 

suorittamisessa, tulee työntekijän luottaa esimieheen ja pystyä rehellisesti 

kertomaan tilanteestaan. 
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Tarjoamalla kannustusta, tukea ja kehittymismahdollisuuksia, pyritään 

vaikuttamaan yksilön tunteisiin omasta pystyvyydestä ja 

onnistumismahdollisuuksista. Tämä havainto tukee Schaufelin (2015) 

näkemystä siitä, että esimiehen mahdollisuudet lisätä työn imua tulevat 

välillisesti työn voimavarojen kautta. Myös Hakanen (2009a) on kuvannut 

työn voimavarojen olevan yksilön voimavaroja vahvemmin yhteydessä työn 

imun kokemiseen. Näiden näkökulmien valossa voidaan todeta, että 

esimiehet pyrkivät käytännön työssään vaikuttamaan yksilön voimavaroihin 

työn voimavarojen kautta. Esimiesten vastausten pohjalta voitiin nostaa esille 

kolme pääteemaa, jotka näyttäytyvät yksilöllisiin voimavaroihin vaikuttavassa 

arjen johtamisessa. Yksilöllinen johtaminen kulminoitui osaamisen ja 

kehittymisen tukemiseen, työroolin räätälöintiin ja yksilön kannustamiseen.   

 

5.3.1 Yksilöllinen osaamisen ja kehittymisen tukeminen 

 

Esimiehiltä kysyttiin, minkälaisia keinoja he käyttävät, jotta yksilö voisi 

onnistua tehtävässään. Esimiehet kuvasivat onnistumisen johtamisen 

lähtevän liikkeelle osaamistason ja mahdollisten haasteiden kartoituksesta. 

Yksilön kehittämisessä esimiehet tunnustivat, etteivät he yksin pysty 

auttamaan, mikäli työntekijä ei uskaltaudu kertomaan taustastaan ja osallistu 

itse arvioimaan seikkoja, jotka vaikuttavat työn tekemiseen. Esimiehet 

painottivat avoimen keskustelun merkitystä työntekijän kehittämisessä. 

Tilanteissa, joissa työntekijä ei kertonut avoimesti tilanteestaan, pyrkivät 

esimiehet silti lukemaan tilannetta ja selvittämään vihjeiden perusteella, mitkä 

seikat saattaisivat olla onnistumisen esteenä. Tässä kohdassa korostuivat 

esimiehet tunneälyyn ja oivaltamiskykyyn liittyvät ominaisuudet. 

Onnistumisen kokemusten edellytyksenä nähtiin se, että työntekijän 

osaaminen ja työnhallinta on riittävällä tasolla. Jos osaamisessa nähtiin 

puutteita, auttoivat esimiehet kehittämään osaamista, jotta työntekijä voisi 

kokea onnistumista.  

 

"Pitää olla avointa se keskustelu myös, että saadaan selville mikä 

siellä taustalla on." (H10) 
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”Onnistumisen suurin edellytys on se, että henkilö osaa tehdä sitä 

työtä, mitä se tekee. Sitten, jos siellä on puutteita, niin koitetaan 

kehittää koko ajan ja parantaa… ”(H1) 

 

Tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa johtamismalliin kuuluu 

vuosittain käytävät kehityskeskustelut sekä vähintään kaksi kertaa vuodessa 

käytävät yksilölliset palautekeskustelut. Näiden kahdenkeskisten 

keskusteluiden aikana esimiehet pyrkivät pureutumaan tarkemmin 

työntekijän henkilökohtaiseen tilanteeseen, toiveisiin, koettuihin haasteisiin ja 

tavoitetilaan.  

 

”Kehityskeskustelut on mun mielestä aika tärkee, koska siinä päästään 

siihen kahdenkeskiseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa se henkilö 

pystyy kertomaan, mitä häntä kiinnostaa. Minkälainen olo hänellä on 

nyt ja pystytään pureutumaan siihen, mitä häntä kiinnostaa, mikä 

häntä motivoi ja mikä ois hyvä hänelle.” (H5) 

 

”Jos on jotain muuta siinä privaattipuolella, niin semmosiin asioihin toki 

voi yrittää löytää jotain tilapäistä ratkaisua, että pystyis tekemään sen 

työn toisella tavalla.” (H6) 

 

Havainnoinnit nähtiin osaamisen tukemisessa merkittävänä esimiehen 

työvälineenä. Ne tukivat työntekijän oman arvioinnin lisäksi esimiehen 

mahdollisuutta hahmottaa kokonaisuutta. Havainnoinnin avulla esimies pystyi 

konkreettisesti näkemään, miten työntekijä tekee työnsä ja käymään 

näkemänsä perusteella oivalluttavaa keskustelua työn tekemisestä ja 

mahdollisista kehittämiskohteista. 

 

 ”Havainnointi on kuitenkin semmosen esimiehen tiedon lähde.” (H10) 

 

”Havainnointi on aika hyvä, minkä mä oon nyt vaan todennu 

parhaimmaksi työkaluks, koska siinä päästään konkreettisesti 

näkemään sitä, että mitä hän oikeesti tekee siellä ja antamaan sitten 

sitä palautetta siitä työstä mitä hän tekee.” (H5) 
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Havainnointien ja keskusteluiden yhteydessä pohdittiin työntekijän kanssa 

yhdessä, miten onnistumista voitaisiin edistää. Esimiehet pyrkivät 

toiminnallaan tukemaan työntekijän suoritusta ja ammatillisen osaamisen 

kehittymistä sekä oivalluttamaan, jotta työntekijä pystyisi löytämään parhaiten 

itselleen toimivat tavat sujuvoittaa työskentelyä. Onnistuminen pyrittiin 

saamaan aikaiseksi työskentelytavan muuttamisella tai täydentämällä 

osaamisvajetta koulutuksen tai tutoroinnin avulla. Kuvattu toimintamalli 

vastaa Kool & van Dierendonckin (2012) kuvausta palvelevasta johtajasta, 

joka rohkaisee vuorovaikutuksellisella toiminnallaan yksilöä sitoutumaan 

kehittymiseen ja muutokseen.  

 

”Mä oon ottanu sitten niitä tilanteita esiin ja on keskusteltu, että onko 

tässä osaamispuutetta vai mikä tässä on taustalla vai onko siellä jotain 

muuta häiriötekijöitä.” (H2) 

 

”Alisuoriutuminen ei oo siinä henkilössä itsessään oleva asia, vaan se 

on osaamiseen liittyvä kulmakivi, jota me lähetään purkamaan" (H10) 

 

Osaamisen tukemisessa esimiehet etenivät vähitellen löytääkseen juuri 

kyseiselle työntekijälle sopivan tavan auttaa. Viestintätyyli ja 

palautteenantaminen saattoivat vaihdella yksilön mukaan, koska esimiehet 

olivat huomanneet, että samanlainen palautteenanto ei tehoa kaikille. 

Yksilöiden tapa ottaa vastaan palautetta ja reagoida saamaansa 

palautteeseen vaihteli. Keskustelutyyli saattoi myös muuttua seuraavassa 

keskustelussa voimakkaampaan suuntaan, mikäli muutosta ei oltu saatu 

aikaan. Suorempi ja voimakkaammin edellyttävä viestintätyyli saattoi toimia 

jollakin henkilöllä paremmin muutoksen aikaansaamiseksi. 

 

”Pitää olla tilannetajua ja kyllä pitää osata lukee niitä ihmisiä…Tottakai 

kaikki on taas yksilöitä, että mitä kautta sä lähet purkamaan sitä 

asiaa… Tollanenhan ei toimis todellakaan jollain toisella ihmistyypillä.” 

(H5) 
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”Kyllä se on tärkeintä, miten sä ihmisen kohtaat. Kokemus tuo 

varmuutta, että löytää oikean tavan keskustella….Sit mennään ehkä 

seuraavassa keskustelussa aina aidommalle tasolle, että sit voidaan 

puhua entistä suoremmin siitä asiasta, että miten ite näkee ja nyt jos 

kokeilis tällasta…” (H4) 

 

Esimiehen motivaatio toimia työntekijöidensä eteen työskentelevänä 

palvelevan johtajana kuvastui muun muassa seuraavasta ilmaisusta: ”Mulla 

on aito halu edesauttaa heitä onnistumaan tehtävissään”. Esimiehet 

tunnistivat, että työn tekemisen muuttaminen vaatii aikaa ja totuttautumista 

uuteen toimintatapaan. Työntekijältä odotettiin sitoutumista kehittymiseen ja 

uuden kokeiluun, jolloin muutosta tapahtuu ajan kanssa askel askeleelta. 

Myös asetettujen tavoitteiden selkeys ja tavoitteiden ymmärtäminen ovat 

tärkeässä roolissa suorituksen parantamisessa.  

 

”Ei aluks odoteta mahdottomia vaan odotetaan sitä kehitystä ja hänellä 

on siinä perehdytysmatkan varrella koko ajan perehdyttäjän lisäks se 

esimiehen tuki ja työyhteisön muu tuki.” (H7) 

 

”…antamalla pieniä paloja kerrallaan ja sit lisäämällä vähän taas ja 

sitten sitä kautta saa kokea, että hei että mä osaan tän ja palautetta 

siitäkin, että hyvin menee.” (H6) 

 

”Havainnointi on varmaan ekana ja sit sen henkilön kaa keskustellaan, 

että miten mennään eteenpäin ja millä tavalla saadaan tuloksia vielä 

eteenpäin. Tietenkin kannustavassa hengessä pitää käydä nääkin, että 

ei heti käy sormi pystyssä, vaan mietitään yhdessä ja siinä voi olla 

myös se, että toimihenkilölle ei oo riittävän selkeesti viety niitä 

tavotteita.” (H9) 

 

Tämän tutkimuksen mukaan esimiehet pyrkivät auttamaan työntekijää 

onnistumaan ja kehittämään ammatillista osaamistaan vastaamaan työn 

vaatimuksia. Havainnointien ja palautekeskustelujen avulla työntekijöitä 

pyritään haastamaan myös oman tekemisen arviointiin ja rohkaista uusien 



82  
 

 

toimintatapojen kehittämiseen sekä käyttöönottoon. Akkermans et al. (2015) 

ovatkin todenneet osaamisen kehittämisen edellyttävän työntekijältä itseltään 

itsearviointikykyä ja motivaatiota oman kyvykkyyden kehittämiseen. 

Tutkimuksessa ilmeni, että esimiehet ovat kokeneet onnistumisen hetkiä 

löytäessään keinon auttaa työntekijää kehittymään. Valmentava johtaminen 

ja työntekijän osallistaminen oman tekemisen kehittämiseen ovat 

lisääntyneet tutkimuskohteessa viime vuosien aikana. Osalla henkilöstöstä 

vie enemmän aikaa totutella esimiehen uudenlaiseen rooliin ja edellytykseen 

myös työntekijän tekemälle itsearvioinnille.  

 

5.3.2 Työroolin räätälöinti 

 

Esimiehiltä kysyttiin, miten he huomioivat työntekijän vahvuudet ja 

osaamisen. Esimiehet kertoivat pyrkivänsä huomioimaan työntekijän 

osaamisen ja vahvuudet toimenkuvan muotoilussa. Työntekijän 

osaamistason ja toimenkuvan tasapaino nähtiin tärkeäksi. Liian korkean 

vaikeusasteen tunnistettiin vaikeuttavan tavoitteiden saavuttamista.  

Vastaavasti liian matala vaikeusaste saattoi esimiesten mukaan vähentää 

työn imun tuntemista. Esimiesten kuvaukset osaamisen tukemisesta ja 

työroolin räätälöinnistä viittasivat optimaalisen haastetason etsimiseen, joka 

Martelan ja Jarenkon (2014) tutkimuksen mukaan edistää työntekijän 

kokemaa uppoutumisen tunnetta.   

 

”Tietysti sekin, että tekee niitä oikeenlaisii tehtävii, että se vaikeusaste 

on sitten sillä tasolla mikä on sille henkilölle sopiva.” (H1) 

 

”Kyllä tärkeetä on kans löytää ne oikeet ihmiset niihin oikeisiin 

tehtäviin, koska kaikki ei oo suinkaan samanlaisia ja kaikki on omalla 

tavallaan hyviä ja kaikkii tarvitaan ja kaikkien ominaisuudet tulee 

käyttöön.” (H8) 

 

Esimiehet kertoivat etuuskäsittelyyn kuuluvan tietty määrä rutiininomaisia 

tehtäviä, joiden tekemiseen tarvittiin tekijöitä, eikä välttämättä kaikille voitu 

tarjota vain haastavampia tehtäviä. Suurempien etuusryhmien kerrottiin 
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kuitenkin tarjoavan aiempaa enemmän mahdollisuuksia ja vaativampia 

tehtäviä riittävän useammalle. Esimiehet pyrkivät tarjoamaan 

kehittymismahdollisuuksia ja työroolin laajentamista, kun työntekijä toivoi 

etenemistä ja osaamistaso nykyisissä tehtävissä oli riittävällä tasolla. 

Etuuskäsittelyssä työroolin laajentamista tehtiin syventämällä 

asiantuntijuutta, tarjoamalla haastavampia työtehtäviä saman etuuden sisällä 

tai löytämällä työntekijälle toisen etuuden ratkaisutyötä oman etuuden 

rinnalle. Joskus tehtäväroolin muuttaminen vaati enemmän aikaa ja 

pidempikestoista kehittymissuunnitelmaa tai kyseisen erityistehtävän 

suorittamiselle ei vielä ollut tarvetta organisaation näkökulmasta. Tällaiset 

tilanteet kysyvät esimieheltä kykyä perustella ja sanoittaa urakehityksen 

hidasteita ja maalata suunnitelmaa tulevaisuuden suhteen. Sanoittamisen ja 

avoimen keskustelun avulla työntekijälle voitiin luoda uskoa tulevasta, 

mahdollistaa arvostamisen tunteen säilyminen ja halua jatkaa nykyisessä 

tehtävässä. 

 

”Kun hänellä se into on ja taito myöskin niin sitten ollaan lähetty sitä 

kehittämään ja laajennetaan sitä osaamista syvemmälle. Mutta siinä 

pitää aina todella esimiehenä tietää, että se ei oo vaan hänen oma 

intonsa vaan, että se (taito) oikeesti vastaa sitä, että kannattaa lähtee 

laajentamaan. Joskus on joutunu vähän toppuuttelemaan, että 

opetellaan nää nyt oikein hyvin ensin ja sit mennään tietyllä 

suunnitelmalla eteenpäin. Voidaan laatii pitkäkskin ajaks se 

kehittymissuunnitelma.” (H7) 

  

Työtehtäviä voitiin rikastaa myös mahdollistamalla työntekijän osallistuminen 

työryhmiin, pyytämällä työntekijää perehdyttäjäksi tai tutoriksi tai esittämään 

onnistunut työskentelytapa tiimipalaverissa. Esimiehet kuvasivat 

työntekijöiden suhtautuvan välillä varauksella esimiehen pyyntöön 

esimerkiksi työskentelytyylin esittämiseen tiimipalaverissa. Jotta työntekijä 

näkisi ehdotetun toimintatavan oikeassa valossa, edellyttää se esimieheltä 

kykyä avata tarkemmin toiminnan tarkoitusta. Sanoittamalla pyynnön taustaa, 

esimies voi nostattaa työntekijän itsetuntoa ja ymmärrystä siitä, että 
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esimiehen pyynnön tarkoituksena on jakaa onnistumismahdollisuuksia myös 

muille ja osoittaa arvostusta työntekijän hyvää toimintaa kohtaan.  

 

”Löytäis sieltä aina sitten vuorollaan vähän jokaiselle jotain missä 

jokainen on hyvä.” (H1) 

 

”Itekin nyt kun näitä havainnointejakin on käyny niin on huomannu, että 

on todellisia helmiä kyllä omassakin ryhmässä…sitten on vaikka 

tekniset kyvytkin jotain vielä sellasta mistä on muille hyötyä niin 

Skypen kautta esimerkiks pystyy se henkilö sille omalle tiimille ihan 

näyttää mitä kaikkee pystyy järjestelmissä tekemään ja millä tavalla 

pystyy.. Niin ne on ainakin osalle sellasia, että ajattelee, että tää on 

ihan hirveetä, jos tällasta joutuu, Mutta sitten on huomannu ja 

innostunu siitä, että ai voin pitää tällaset koko porukalle, että ai jaa tää 

onkin hyvä tyyli, miten tehään niin keinoja on monia.” (H9) 

 

Esimiehet kertoivat kohdanneensa myös tilanteita, joissa työntekijä ei ollut 

itselleen sopivassa työtehtävässä. Tällaisissa tilanteissa työroolia oli lähdetty 

miettimään työntekijän vahvuuksien kautta. Välillä työnkierto saattoi toimia, 

välillä taas tehtäväkentän muuttaminen esimerkiksi etuuskäsittelystä 

asiakaspalveluun saattoi olla työntekijän vahvuuksien kannalta oikea 

ratkaisu.  

 

”Aina pitää miettiä, että mitkä sen toimihenkilön omat vahvuudet on. Ei 

kaikki sovi taas etuuspuolelle, kaikki ei sovi asiakaspuolelle, kaikki ei 

sovi puhelinpalveluun, kaikki ei sovi skannaukseen ja indeksointiin… 

että pitää aina miettiä, jos tämmönen tilanne on, mitkä on ne hänen 

vahvuutensa ja mihin niitä kannattaa sitten suunnata.” (H7) 

Tutkimuksessa kuvattu toimintatapa on esitetty myös Blanchardin (1998) 

palvelevan johtamisen kuvauksessa, jonka mukaan johtaja haluaa auttaa 

työntekijää löytämään tehtävän, joka vastaa parhaiten työntekijän taitoja ja 

edistää onnistumisen kokemuksia. Berg et al. (2013) mukaan 

esimieslähtöisellä työn muokkaamisella voidaan vaikuttaa työn 

merkityksellisyyden kokemiseen. Aiemman kirjallisuuden mukaan työn 
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merkityksellisyyteen voidaan kuitenkin vaikuttaa myös työntekijän itsensä 

tekemällä työn muokkaamisella. (Berg et al 2013; Wrzesniewski & Dutton 

2001; Hakanen et al. 2012). Oma asenne työtä kohtaan ja näkemys 

työtehtävän merkityksellisyydestä vaikuttavat aiempien tutkimusten 

(Wrzesniewski & Dutton 2001; Berg et al. 2013) mukaan olennaisesti työn 

mielekkyyden kokemiseen. Myös yksitoikkoinen ja suorittava työ voi muuttua 

mielenkiintoiseksi, kun henkilö muuttaa omaa ajattelutapaansa ja katsoo 

aikaansaannoksiaan suuremman kokonaisuuden näkökulmasta. Tämän 

tutkimuksen mukaan esimiehet pyrkivät omien mahdollisuuksiensa mukaan 

räätälöimään työntekijän tehtävänkuvaa mahdollisimman hyvin työntekijän 

vahvuudet ja toiveet huomioivaksi. Työntekijän itsensä tekemään työn 

muokkaamiseen ei kuitenkaan kannustettu laajemmin. Työroolin 

sopivuudesta ja työntekijän omista mieltymyksistä käytiin kyllä keskustelua, 

mutta työroolin muovaaminen riippui esimiehen mahdollisuuksista toteuttaa 

toiveita.  

 

5.3.3 Yksilön kannustaminen  

 

Esimiehiltä kysyttiin, miten he pyrkivät motivoimaan työntekijöitä ja heidän 

uskoaan omiin kykyihinsä ja kehittymismahdollisuuksiin. Yksilön motivointi 

näyttäytyi arjen kannustamisena ja tsemppaamisena. Välillä pelkkä peukun 

näyttäminen riitti osoittamaan sen, että esimies oli huomannut hyvin tehdyn 

työn ja kannusti jatkamaan samaan malliin. Välillä palautetta annettiin 

pidemmän aikavälin jälkeen esimerkiksi tietyn vastuutehtävän suorittamisen 

jälkeen.  

 

”Se tulee niistä arjen tilanteista, että kun huomaa jonkun asian, että 

joku menee hyvin ja joku tekee hyvin niin sit siitä asiasta kannustaa ja 

hyvin meni” (H1) 

 

”Jos sä saat sitten palautetta siitä, että hei hyvin menee, niin kyllä se 

imu siitä sit lähtee lisääntymään…Pitää vaan rohkaista ja antaa 

palautetta.” (H6) 
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Myönteisen palautteenantamisella ja onnistumisen huomioimisella nähtiin 

olevan suuri merkitys työntekijän motivaatioon. Esimiehet pyrkivät 

nostamaan esiin arkisia tilanteita, joissa voitaisiin iloita onnistumisista. 

Onnistumisen tunteen kokeminen lisäsi hyvää mieltä ja tuki työssä 

jaksamista. Vastaavat seikat tulivat esiin myös Martelan ja Jarenkon (2014) 

tutkimuksessa, jossa työntekijän kokemus omasta kyvykkyydestä nähtiin 

vahvistuvan, kun työntekijä koki, että hänen onnistumisensa huomioidaan. 

Esimiehet kertoivat tsemppaavansa myös epäonnistumisten hetkellä, 

luovansa uskoa tulevaisuuteen ja kannustavansa parempiin tuloksiin. 

Alessandri et al:n (2015) aiemman tutkimuksen mukaan henkilö on sitä 

motivoituneempi saavuttamaan tavoitteet, mitä enemmän hänellä on 

positiivisia uskomuksia omista kyvyistään ja tulevaisuuden saavutuksistaan. 

Empiirisen tutkimuksen tulosten mukaan esimiehet pyrkivät vaikuttamaan 

toiminnallaan juuri tähän tunteeseen. 

 

”Miten ihanaa onkaan sellainen tilanne, kun on asetettu haastavat 

tavoitteet ja toimihenkilö pääsee niihin. Kun saa antaa sellaisesta 

tilanteesta palautetta ja näkee sen loisteen työntekijän silmissä” (H2) 

 

”Ihmisten pitää aina saada kokee onnistumisen tunteita. Niitä pitää 

työssäkin tulla säännöllisin väliajoin, ettei se vaivu sinne 

toivottomuuden puolelle se homma. Pitää tuntee, että se työ sujuu eli 

ne hommat etenee ja esimies sieltä sit sitä näkymää eteenpäin, jos 

välillä ollaan haastavammassa paikassa.” (H4) 

 

"Pyrin aina positiivisen palautteella linkittämään konkreettiseen asiaan. 

Enemmänkin yritän linkittää sen tiettyihin ihan faktoihin tai tosiasioihin, 

että henkilö ymmärtää, että minä ihan oikeasti tarkoitan, että hän on 

suoriutunu hyvin tai tää on hyvä asia." (H10) 

 

Työntekijän uskon omiin kykyihinsä ja onnistumismahdollisuuksiin myös 

jatkossa nähtiin parantuvan saadun palautteen ja kannustamisen avulla. 

Vaikka välillä tavoitteita ei saavutettukaan, pyrkivät esimiehet keskusteluissa 

luomaan uskoa siihen, että tavoitteet ovat saavutettavissa tulevaisuudessa. 
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Tämä tapahtui sparraamalla mahdollisten oman toiminnan kehityskohteiden 

ja muutostarpeiden löytämisessä. Lisäksi esimiehet kannustivat muutokseen 

sekä parempiin tuloksiin. 

 

”Kyllä se usko omiin kykyihin tulee ihan siitä päivittäisestä 

vuorovaikutuksesta ja niistä pienistä palautteista ja semmosesta 

tsemppaamisesta, jolla pyrin tukemaan sitä uskoa itseensä.” (H3) 

 

 ”Sitä sparraamista, semmosta kannustamista hyviin tuloksiin” (H8) 

 

Palvelevan johtajuuden avulla esimies kannustaa yksilöä kehittymiseen, 

ottamaan uusia vastuita ja etsimään uusia keinoja selviytyä myös haastavista 

tapauksista itsenäisesti (Chiniara & Bentein 2016). Tässä tutkimuksessa 

kuvastui esimiesten tahto auttaa ja oivalluttaa yksilöitä kehittymään ja 

esimerkiksi havainnointien avulla auttaa heitä löytämään uusia tapoja tehdä 

työtä. Yksilön kehittymisen, oivalluttamisen ja kannustamisen onnistumisessa 

ehtona on kuitenkin se, että myös työntekijä ottaa itse vastuuta omasta 

suorituksestaan, kehittymisestään ja etsii aktiivisesti uusia tapoja toimia. 

Tämä työntekijältä edellytettävä vastuunkantaminen omasta 

onnistumisestaan ja kehittymisestään tuntui eroavan vielä paljon 

organisaatiossa.   

 

5.4 Työn voimavarojen kehittäminen 

 

Työnvoimavaroja lähestyttiin selvittämällä sisäisten motivaatiotekijöiden 

johtamista. Esimiehiä pyydettiin kuvaamaan, miten he omassa 

toiminnassaan edistävät Deci ja Ryanin (2000) määrittelemien 

motivaatiotekijöiden (autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys) toteutumista. 

Aiemmissa tutkimuksissa työn voimavarojen on nähty vaikuttavan työn imuun  

joko energisoivana prosessina tai motivoivana prosessina (Schaufeli & 

Bakker 2004). Koska työn vaatimukset rajattiin tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, tarkasteltiin empiirisessä tutkimuksessa työn voimavarojen 

vaikutusta pääasiassa motivoivan prosessin kautta, jossa sisäisen 

motivaation syntymisellä on suuri merkitys.  
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Esimiehet kuvasivat autonomian, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden liittyvän 

myös ristikkäin toisiinsa, jolloin esimerkiksi kyvykkyyden kasvaessa usein 

myös autonomian tunne kasvoi. Esimiehet totesivat heillä olevan 

vaikutusmahdollisuuksia motivaatiotekijöiden toteutumiseen, mutta 

peräänkuuluttivat sitä, että myös työntekijän tulee itse haluta osaamisen 

kehittymistä ja työyhteisön toimivuutta. Yksilöltä edellytetään yhteistyötaitoja, 

joiden kautta myös sisäisen motivaation syntymistä voidaan edistää. 

 

”Mä peräänkuulutan niitä yhteistyötaitoja jokaisen kohdalla, että nehän 

liittyy itse asiassa kaikkeen tän työn tekemiseen, niin siihen 

autonomiaan ja siihen kyvykkyyteen ja yhteisöllisyyteen, että on myös 

nää yhteistyötaidot ja vuorovaikutustaidot on olemassa.” (H7) 

 

Kysyttäessä sisäiseen motivaatioon vaikuttavista tekijöistä, esimiehet 

nostivat kyvykkyyden ja tehtävän hallinnan tunteen merkittävimpään rooliin.  

 

”Tuo kyvykkyys noista on ehkä se tärkein sitten mihin pitäis vaikuttaa. 

Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi havainnoinneilla.” (H4) 

 

”Kyvykkyys, tehtävänhallinta…tämän mä nään kyllä yhtenä 

tärkeimmistä. Eli yleensä, jotka osaavat hyvin tehtävänsä niin 

motivaatio on myös kohdallaan. Ja tähän mä perustankin sen, että 

aika paljon panostan myös tähän tehtävien hallintaan ja tarjoan ainakin 

tukea.” (H10) 

 

5.4.1 Vuorovaikutus ja oivalluttaminen 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa oli asetettu selkeät 

tavoitteet ja työtä tehtiin sovittujen sääntöjen ja toimintamallien mukaan. 

Työntekijällä itsellään nähtiin olevan suurimmat vaikutusmahdollisuudet 

kyvykkyyden tunteeseen ja yhteisöllisyyteen, mutta jonkin verran myös 

autonomian kokemiseen. Vuorovaikutuksen ja oivalluttamisen avulla pyrittiin 

edistämään kyvykkyyden tunteen syntymistä. Edellytyksenä esimiehen 
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tarjoamalle avulle oli avoimen ja rehellisen vuorovaikutussuhteen 

syntyminen. 

 

Kyvykkyyden tunne 

 

Kyvykkyyden tuntemisen kautta yksilön motivaation ja itsetunnon nähtiin 

paranevan ja sitä kautta myös tavoitteet oli helpompi saavuttaa. Kyvykkyyden 

kehittymisessä esimiehen ja työntekijän väliset vuorovaikutustilanteet ja 

avoin keskustelu olivat avainasemassa. Myös Gutierrez-Wirsching et al. 

(2015) ovat nähneet esimiehen roolin keskusteluissa valmentajana ja 

oivalluttajana, jolloin henkilöstö saadaan tavoittelemaan itse parempia 

tuloksia ja löytämään syvempää merkitystä tehtävistä.  

 

Esimiehet näkivät onnistumisen kokemusten vaikuttavan myös työn hallinnan 

tunteisiin. Esimiesten tehtävänä oli auttaa työntekijää saamaan onnistumisen 

kokemuksia omassa työtehtävässään. Jos esimiehestä tuntui, että 

työntekijällä ei ole täyttä hallintaa omaan työtehtävään, he pyrkivät 

selvittämään osaamiskapeikot ja tukemaan työntekijää tarjoamalla 

mahdollisesti etuusosa-alueiden kertaamista tai uudelleen koulutusta.  

 

”Siinä sitten, kun onnistuu siinä omassa työssä, niin sit siitä tulee 

myöskin sitä tunnetta, että hallitsee sen oman työnsä.” (H1) 

  

”Ihmisten täytyy kokee, että he osaa sen homman. Sillä tavalla se tiimi 

on aikaansaava ja hyvä, kun mahdollisimman moni osaa 

mahdollisimman hyvin sen asian.” (H8) 

 

”…katsoo, että ne hallitsee sen työtehtävänsä, mikä heille kuuluu ja jos 

ei, niin sillon järjestetään sitä koulutusta, että saa sen tunteen, että mä 

osaan tätä.” (H6) 

 

Esimiehet kuvasivat työn hallintaan kuuluvan myös uudistumiskykyisyys ja 

kyky päivittää omaa osaamistaan. Lain- ja ohjeistusten muutosten vuoksi 

etuusosaamista on päivitettävä jatkuvasti. Esimiehet mahdollistivat 
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oppimisen kannustamalla itsensä kehittämiseen ja itsenäiseen opiskeluun 

sekä mahdollistamalla koulutuksiin pääsyn. 

 

”Kyllä se kyvykkyyden yks puoli on se, että vaikka sä oisit kuinka 

pitkään ollu niin se, että pysyy ajan tasalla niissä asioissa.” (H7) 

 

”Esimies on lähinnä mahdollistajana tohon kyvykkyyteen, että et sä 

kenenkään puolesta voi oppia, mutta se, että sä tarjoot sen 

mahollisuuden siihen oppimiseen.” (H4) 

 

Uudistumiskykyä ja -halukkuutta esimiehet pyrkivät lisäämään kannustamalla 

oman toiminnan kehittämiseen ja uusien ideoiden esiintuomiseen. Esimiehet 

kertoivat aidosti kuuntelevansa ideoita ja vievänsä niitä eteenpäin, jotta 

henkilökunta näkisi, että ajatuksia kannattaa tuoda esille ja niillä on 

vaikutusta. 

 

”Kyllä mä toivon, että tulis sellainen signaali, että niitä ideoita aina 

vaan tulee eikä niin, että no ihan turha sanoo mitään, että ei se 

mihkään johda kuitenkaan.” (H4) 

 

Uudistumishalukkuutta, työntekijöiden vahvuuksia ja omia toiveita selvitettiin 

esittämällä avoimia kysymyksiä. Esimiehet pyrkivät auttamaan työntekijän 

kyvykkyyden kehittymistä nykyisessä tehtävässä, mutta kannustivat 

työntekijöitä hakeutumaan myös uusiin työtehtäviin, jos nykyinen työtehtävä 

ja siinä tehtävät työroolin räätälöinnit eivät tuoneet työhön riittävästi 

mielekkyyttä. Tämä näkökulma vastaa palvelevan johtamisen aiempaa 

teoriaa. Blanchardin (1998) mukaan palveleva johtaja ohjaa tarvittaessa 

työntekijän osaamistasoaan paremmin vastaaviin tehtäviin, jotta työntekijä 

voisi kokea onnistumista. 

 

”…sitten myös vahvuuksien selvittäminen kysymällä mistä on 

kiinnostunu, mikä ois sellanen itselle kaikista mieluisin unelmatyö 

Kelassa” (H2) 
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” Keskustellaan sitä, että mitä asialle voidaan tehä, että kyllä mä 

aina haluan löytää sen ratkasun, että molemmat on onnellisia… 

Mä sanon, että se ihminen lähti sinne sen omiin unelmiin tai 

tavottelemaan niitä omia unelmia, mitä pitikin. (H5) 

 

Vuorovaikutuksen avoimuus 

 

Esimiehet halusivat selvittää tekemisen taustalla olevia seikkoja, mahdollisia 

haasteita ja työntekijän omia ajatuksia työskentelystä. Parhain tulos saatiin 

aikaiseksi, kun keskustelut käytiin luottamuksellisessa ilmapiirissä ja 

työntekijä sitoutui myös itse ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään. 

Esimiehet kuvasivat esimiehen ja työntekijän välisen luottamussuhteen 

rakentuvan vähitellen vuorovaikutustilanteiden yhteydessä. Kahdenkeskiset 

keskustelut ja esimiehen toiminnassa näkyvä luottamuksen ja arvostuksen 

osoittaminen nähtiin edellytyksenä luottamuksellisen suhteen syntymiseen. 

Luottamuksellisen suhteen rakentamisvaiheessa moni esimies kertoi 

olevansa myös itse avoin ja kertovansa työntekijälle myös omasta 

taustastaan, jolloin kynnys työntekijän avautumiselle nähtiin pienenevän.  

 

”Mä oon avoin ja kerron asiat niin kuin ne on ja toivon, että nekin 

pystyis ihan vapaasti kertomaan asioista niin kuin ne on. Kyllä se 

suhde siinä yleensä melkein aina syntyy.” (H6) 

 
”Ehkä se, että heittää sitä omaa liekaa ensin ennen kuin odottaa, että 

toiset vastaa siihen luottamuksellisuuteen.” (H2) 

 

Yksilölliset erot korostuivat myös luottamuksen rakentumisessa. Jotkut 

työntekijät kertoivat avoimesti omista tunteistaan nopeammin, kun toiset 

vaativat pidemmän tutustumisvaiheen avautuakseen. Esimiehet kuvasivat 

esimiehen läsnäolon arjessa edistävän luottamuksellisen 

vuorovaikutussuhteen syntymistä. Hajallaan olevissa yksiköissä valtaosa 

keskusteluista käydään Skypen välityksellä, joka esimiesten kokemuksen 

mukaan vaati enemmän aikaa ja useampia keskusteluhetkiä, jotta luottamus 

saadaan rakennettua. 
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”Kyllä se (luottamuksen rakentuminen) lähtee ihan keskusteluista ja 

sitä ei voi odottaa, että se tapahtuu yhdessä yössä. Joillakin se ehkä 

syntyy nopeemmin ja joillakin sitten huomattavasti hitaammin, mutta 

kyllä se semmosta vuorovaikutusta vaatii ja myöskin läsnäoloa…”(H3) 

 

5.4.2 Osallistaminen 

 

Osallistamisen avulla pyrittiin vaikuttamaan yhteisöllisyyden syntymiseen ja 

edistämään työntekijän kokemaan autonomian tunnetta. 

 

Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllisyyttä pohtiessaan esimiehet kertoivat näkevänsä nykyisessä 

organisaatiossa kahden tyyppistä yhteisöllisyyttä. Useat tiimit työskentelivät 

hajallaan toisistaan, jolloin tiimin jäsenten nähtiin kuuluvan yhdenlaiseen 

työyhteisöön fyysisen sijaintinsa perusteella ja toiseen työyhteisöön 

tiimirakenteen ja etuusosaamisen perusteella. Molempien työyhteisöjen 

toimivuus nähtiin tärkeänä työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Esimiehen 

näkökulmasta oli kuitenkin tärkeää kehittää virtuaalitiimin yhteenkuuluvuutta 

ja yhteishenkeä, jotta luottamusta saatiin synnytettyä ja tiimin sisällä 

uskallettiin avautua ja keskustella asioista. 

 

”Me ollaan siitä keskusteltu ja suurin osa toimihenkilöistä on sitä 

mieltä, että se tärkein on se työyhteisö siellä, missä istuvat ja, että  ja 

tiimipalavereista saa sitten taas kaiken irti niin kyllähän sekin taas 

perustuu siihen, että siinä tiimin sisällä on sitä hyvää henkeä ja sitä 

luottamusta ja sitä, että uskalletaan käydä sitä keskustelua” (H3) 

 

Tiimin hyvä henki näyttäytyi positiivisuutena, avoimuutena ja yhteishenkenä, 

jossa tiimin jäsenet tekevät työtä saman tavoitteen eteen ja auttavat 

vapaaehtoisesti toisiaan. Tiimiltä sai siis myös tukea omaan työskentelyyn. 

Tiimin yhdessä tekeminen ja avunanto syntyivät osin automaattisesti saman 
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etuuden parissa työskentelystä, mutta sen nähtiin paranevan myös yhteisten 

palavereiden ja ryhmätöiden avulla.  

 

”Etuustyössä voi vaihtaa mielipiteitä keskenään niin se on hyvin 

tärkeetä, koska siinä saa sitäkin kokemusta, että hei me voidaan 

yhdessä pohtia näitä asioita” (H7) 

 

”Just näitten tämmösten palavereiden ja yhdessä kehittämisen kautta 

on tullu semmonen avunanto ja semmonen, että me yhdessä tehdään 

tätä hommaa. (H8) 

 

Esimiehet näkivät, että jokaisella on mahdollisuus myös itse vaikuttaa siihen, 

että tiimi toimii ja tiimin jäsenet kokevat yhteisöllisyyttä. Samassa toimistossa 

työskentelevien välillä tutustuminen ja yhteishengen rakentuminen kävi 

helpommin vapaamuotoisten lounas- ja kahvitaukojen yhteydessä. Eri 

toimistoissa työskenteleviltä edellytettiin myös verkostoitumistaitoja, jolloin 

yhteyttä toisessa toimistossa työskentelevään kollegaan voitiin ottaa myös 

Skypen välityksessä. Esimiehet kertoivat, että fyysisesti eri toimistoissa 

työskentely vaatii myös esimieheltä erilaisia toimenpiteitä yhteisöllisyyden 

muodostamiseksi.  

 

”Näissä virtuaalitiimeissä se on sitten vähän haastavampaa varsinkin, 

jos siinä ei kaikki henkilöt ei ees tunne toisiaan….Sehän on pikkasen 

erilaista, kun on kasvokkain, kun se, että on luurit päässä tai muuta.  

….Ne tiimipalaverit, että me laitetaan kamerat päälle, niin sit sieltä 

tulee livekuvaa ja nähdään toiset siellä koko ajan.”(H9) 

 

”Skypellähän me pidetään sitä yhteisöllisyyttä tällä hetkellä, että tulee 

edes jonkun näköstä kontaktia muihin… Näissä on pyrkimys siihen, 

että pystyttäis pikkuhiljaa sitä yhteisöllisyyttä luomaan. Mutta se on 

vähän hitaampaa tällä uudella systeemillä.” (H10) 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että esimiehet pitivät tärkeänä myönteisen ilmapiirin 

edistämistä ja esimerkkinä toimimista. Esimiehet pyrkivät antamaan 
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myönteistä palautetta konkreettisista asioista ja löytämään arjesta ne pienet 

kohdat, jolloin voi kiittää työntekijöitä. Myönteisyyttä voitiin osoittaa ihan 

pienillä teoillakin, kuten peukun näyttämisellä hyvin tehdyn työn merkiksi 

samalla osoittaen, että esimies on huomannut onnistumisen. Myönteisyyttä 

edistettiin myös karsimalla liikaa jäykkyyttä ja kaavamaisuutta palavereista ja 

heittäytymällä myös itse spontaanisti vapaamuotoisiin hauskuutteluihin ja 

tilanteisiin. Esimiehen myönteisyys ja käytöksestä näkyvät työyhteisötaidot 

heijastuivat myös tiimin ilmapiiriin. Esimiehet kertoivat kannustavansa 

työntekijöitä avoimeen keskusteluun ja ideoiden kertomiseen. 

 

”Kyllä se (ilmapiiri) paljolti on se, että miten sä ite toimit. Roolimallina 

oleminen ja se oma läsnäolo, niin sillä on kyllä hirveen suuri merkitys 

ilmapiiriin. Että jos sä ite oot mukana siinä, kyselet ihmisiltä asioita ja 

oot läsnä siinä arjessa, niin yleensä kyllä kokee sen, että se on 

positiivinen se työilmapiiri.” (H6) 

 

”Mä johdan sitä (ilmapiiriä) ehkä myöskin esimerkillä, mutta puheella ja 

teoilla. Kyllä mä ajattelen niin, että miten mä itse käyttäydyn, niin se 

vaikuttaa mun tiimiläisiin.” (H2) 

 

”Sitä osallistamista mä oon pyrkiny tekemään palavereiden kautta niin, 

että mä en yksin oo äänessä, että tehdään yhdessä” (H1) 

 

Autonomian tunne 

 

Esimiehellä nähtiin olevan vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työntekijä 

näkee omat vaikutusmahdollisuutensa ja työtehtävässä olevan autonomian. 

Esimiehet kuvasivat yksilön autonomian liittyvät pieniin omaan työhön 

liittyviin asioihin, työn tauottamiseen työntekijän omien tarpeiden mukaan 

vapauteen päättää mistä työvuoron tehtävästä päivän aloittaa ja vaikuttaa 

oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Bakker et al. (2005) olivat nähneet 

juuri tauotuksen mahdollistamisen ja työn tekemisjärjestykseen vaikuttamisen 

auttavan työntekijää huomioimaan paremmin omat voimavaransa.  
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Esimiehen edistivät autonomian tunnetta työntekijän omien 

vaikutusmahdollisuuksien oivalluttamisella ja työntekijän osallistuttamisella. 

Omien vaikutusmahdollisuuksien näkeminen syntyi osalla henkilöstöstä 

itsestään, mutta osan kanssa esimiesten keskustelutaidot ja oivalluttamisen 

taito auttoivat vaikutusmahdollisuuksien havaitsemiseen. Esimiehet kertoivat 

käyvänsä työntekijän vaikutusmahdollisuuksia läpi tiimin barometrin purun 

yhteydessä keskustelemalla työntekijöiden kanssa siitä, mitä 

vaikutusmahdollisuuksia missäkin työroolissa on. Esimiehet kertoivat välillä 

tarpeelliseksi avata sitä, minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia tehtävässä 

todellisuudessa oli, koska henkilöt eivät havainneet kaikkia 

vaikutusmahdollisuuksiaan. Oivalluttavien ja tuloshakuisten kysymysten 

esittäminen vaatii verbaalista lahjakkuutta sekä kykyä kuunnella, oivaltaa ja 

pidättäytyä antamasta valmiita vastauksia. (Gutierrez-Wirsching et al. 2015, 

van Dierendonck & Nuijten 2011)  

 

”Se autonomia on sitä, että sä osaat sen sun oman työn sisällä löytää 

ne tavat ja sen toimintamallin, millä sä parhaalla mahdollisella tavalla 

pääset siihen tulokseen mitä edellytetään.” (H1) 

 

”Joskus semmonen on ollu, että osa henkilöistä on kokenu, että ei 

pysty siihen omaan työhönsä vaikuttamaan, niin on ryhmätöitä tehty 

niissä ja mietitty niitä sen ryhmän kanssa, että mitä ne 

(vaikutusmahdollisuudet) on ollu.” (H9) 

 

”Kun se työtehtävä on se tietty, että sieltä löydettäis ne asiat ja tuotais 

tietoisuuteen ne asiat, että mitkä siinä työssä on ne mahdollisuudet 

mihin pystyy itse vaikuttamaan” (H1) 

 

Esimiehet liittivät myös luottamuksen osoittamisen sellaiseksi tekijäksi, joka 

vaikuttaa autonomian tunteeseen. Esimies vastuutti tietyt työtehtävät 

työntekijän vastuulle ja luotti siihen, että työntekijä hoitaa tehtävät parhaalla 

mahdollisella tavalla. Esimiehet halusivat kuitenkin muistuttaa, että 

tavoitteiden seuranta ja niistä keskustelu kuuluu osaksi esimiestehtäviä, eikä 

se osoita luottamuksen puutetta tai autonomian vähentymistä. 
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”Siis kaikkihan nää on periaatteessa just sitä, että häneen luotetaan, 

hän on vastuussa siitä mitä hän tekee” (H5) 

 

”Herkästi tossa kohtaa ihmiset näkee sen niin, että jos seurataan 

tuloksia ja käsitellään tuloksia, että se jollain tavalla heikentää sitä 

heidän autonomiaa siihen omaan työhön… Kyllä se aika haastavaa 

on, että pitää yrittää sitä semmosta tietynlaista ajatusmallia saada 

käännytettyä.” (H1) 

 

Esimiehet pyrkivät lisäämään työntekijän vaikutusmahdollisuuksien tunnetta 

myös kyselemällä aktiivisesti työntekijöiden mielipiteitä ja osallistamalla heitä 

toiminnan kehittämiseen. Esimiehet näkivät nykyisen työvuorosuunnittelun 

heikentävän jonkin verran työntekijän vapauksia, mutta pyrkivät kuitenkin 

huomioimaan työntekijän toiveet työvuorojen osalta 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Avainasemassa oli työntekijän oma 

aktiivisuus ja toiveiden tuominen avoimesti esille. 

 

”Jotkut haluaa, että on laajempi se tehtävänkuva. Jos se vaan on 

mahdollista sen etuusratkaisutyön näkökulmasta niitä toiveita toteuttaa 

sen toimenkuvan sisällä ja palkkaluokkien sisällä, niin sitä mä oon 

yrittäny.” (H10) 

 

5.5 Työn merkityksellisyyden kirkastaminen 

 

Työn merkityksellisyyden johtamista selvitettiin esittämällä esimiehille 

kysymyksiä liittyen tavoitteiden läpikäyntiin ja henkilöstön sitouttamiseen 

asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi esimiehiltä kysyttiin, millä tavoin 

ratkaisutyötä voisi muokata mielekkäämmäksi ja miten esimiehen 

innostavuus näyttäytyy arjessa. Työn merkityksellisyyden kirkastamisen 

osalta kysymykset johdettiin Rosso et al. (2010) aiemmasta tutkimuksesta, 

jonka mukaan työtehtävän ja tavoitteiden arvokkaaksi kokeminen vaikuttavat 

työn merkityksellisyyden tunteeseen.  
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5.5.1 Tavoitteisiin sitouttaminen 
 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten esimiehet käyvät käytännössä 

tavoitteita läpi ja miten he pyrkivät sitouttamaan työntekijät asetettuihin 

tavoitteisiin. Tutkimusorganisaatiossa on tarkasti asetetut ryhmä-, tiimi- ja 

yksilökohtaiset tavoitteet, joita esimiehet avaavat tiimi- ja yksilökohtaisissa 

keskusteluissa. Esimiehet kuvasivat käyvänsä tiimin kanssa ensin 

keskustelua ryhmän ja tiimin yhteisestä tavoitteesta ja pilkkovansa sen sitten 

osiin henkilökohtaisissa keskusteluissa. Yhteisen tavoitepalaverin jälkeen 

varattiin ajat yksilöllisten tavoitteiden läpikäyntiä varten. Pääsääntöisesti 

tavoitteet jaettiin tiimin jäsenille jakamalla tiimin yhteinen tavoite tiimin 

jäsenille heidän toimenkuvansa mukaisissa suhteissa. Ratkaisutyöntekijän 

roolissa tavoitteita asetettiin toimenkuvan mukaan ja osin peilattiin edellisten 

vuosien tuloksiin. Osa esimiehistä kävi kuitenkin enemmän keskustelua 

tavoitteista ja saattoi muokata alkuperäistä tavoitetta keskusteltuaan 

työntekijän kanssa sen toteutumismahdollisuuksista. Yleensä asetetut 

tavoitteet kuitenkin vastasivat toimenkuvaa ja tavoitteiden muokkaaminen 

vaikutti myös toimenkuvaan. 

 

”Ja sit tietenkin siinä yhteydessä, kun käydään niitä uusia tavotteita, niin 

sit kysellään, että miltä nää kuulostaa ja onko mahollisuutta. 

Periaatteessa sitä toimenkuvaa on ehkä mahdollista muokata vielä 

siinäkin, että jos henkilö kokee, että ei pääse niihin tiettyihin 

ratkasutavotteisiin, niin sit sieltä voi tulla jotain toisenlaista työtä, mikä on 

ihan yhtä tärkeetä, kun ne ratkasutkin ja ne pitää hoitaa.” (H9) 

 

Työntekijän näkemystä kokonaiskuvasta ja oman toimintansa vaikutuksesta 

isompaan kokonaisuuteen käytiin lähinnä tiimin kokonaistavoitteeseen ja 

asiakasnäkökulmaan peilaten. Tavoitteiden merkitystä koko organisaation 

strategian toteuttamiseksi ei suurimmassa osassa tiimejä käyty, koska sen 

nähtiin olevan liian etäinen. Strategiset valinnat tulivat kuitenkin esille 

havainnointien ja toimintatapojen yhteydessä. Osa esimiehistä avasi 

tavoitteita vielä konkreettisemmalle tasolle, keskustellen tiimin kanssa siitä, 

mitä kukin tavoite konkreettisesti tarkoittaa oman etuuden ratkaisutyössä. 
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Näin varmistettiin yhteisymmärrys siitä, mitä ollaan tavoittelemassa ja mitä 

jokaiselta odotetaan. 

 

”Käydään läpi sitten yksilötasolla, että mitä tää tarkottaa jokaisen osalta, 

että kuinka suuri osuus sitten sulla on tästä kokonaispalasta riippuen 

työtehtävistä…. Kun ne ymmärtää sen, että he ovat osa tätä 

kokonaisuutta ja heidän osuudella on merkitystä siihen, että me 

päästään siihen kokonaistavoitteeseen, niin yleensä se menee sillä läpi” 

(H6) 

 

”Käydään pala palalta ja annetaan siihen vaikka vielä käytännön 

esimerkkiä, että mitä tää oikeesti meidän työssä tarkottaa. Kun ne on 

välillä vähän sellasia ”ei ihan maanläheisiä.” (H5) 

 

Osa esimiehistä oli pyrkinyt sitouttamaan henkilöstöä tavoitteisiin pyytämällä 

heitä ennen kehityskeskustelua (kelpo-keskustelu) miettimään omia 

toimenpiteitään, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Esimiehet näkivät, että 

tavoitteiden miettimistä ei voida ulkoistaa pelkästään esimiehelle, vaan niiden 

läpikäyntiin tarvitaan yhtä lailla myös työntekijän omaa panostusta.  

 

”Aina kun he tulee kelpo-keskusteluun, niin heillä pitää olla se 

(tavoitekortti) täytettynä ja siltä pohjalta keskustellaan. Koska mun 

mielestä se on ihan väärä lähtökohta, lähtee ihan täysin 

valmistautumatta johonkin tämmöseen. Sillon se sysätään sille 

esimiehelle kaikki, että tee sä, ei mun tartte. Jokaisen pitää itte miettiä.” 

(H8) 

 

Tavoitteiden toteutumisen seuranta näkyi olevan selkeästi esimiesten 

vastuulla, sen sijaan että työntekijä myös itse seuraisi suoritustaan. 

Työntekijän itsenäisessä vastuunkantamisessa ja oman työnsä johtamisessa 

nähtiin olevan vielä työsarkaa. 

 

”Tavotteista kiinnipitäminen ja sitten siitä, että mä otan vastuun, että se 

toteutuu.” (H5) 
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”Mä jotenkin uskon siihen, että se täytyis jotenkin saada syntymään 

sinne ihmiseen itseensä se halu seurata sitä omaa työskentelyä.” (H1) 

 

Randolfin (1995) mukaan työntekijän sitoutumisen ja suorituksen 

parantamisen lähtökohtana on se, että tavoite on asetettu motivoivasti ja 

työntekijällä on selkeä kuva tämän hetken suoritustasosta. Tämän 

tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että työntekijälle annettiin selkeä kuva 

tavoitteesta ja väliaikatietoja suoritustasosta. Työntekijöitä pyydettiin myös 

itse miettimään, miten tavoitteet olisi saavutettavissa ja minkälaisia 

toimenpiteitä niiden saavuttaminen edellyttää tekemään. Toimenpiteistä 

huolimatta kaikki työntekijät eivät olleet samalla tavalla omistautuneita 

työlleen ja tavoitteiden saavuttamiselle. Schaufeli et al. (2001) määritelmän 

mukaan työlleen omistautunut työntekijä kokee innostusta, ylpeyttä omaa 

työtään kohtaan ja voimakasta tunnetta oman työn merkityksellisyydestä. 

Tämän tunteen herättäminen ei tutkimuksen perusteella ollut onnistunut vielä 

kaikkien työntekijöiden osalta. May, Gilson ja Harterin (2004) tutkimuksessa 

työn merkityksellisyyden myönteinen vaikutus työn imuun oli selkeästi muita 

tekijöitä suurempi. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella esimiehet 

pyrkivät huomioimaan työskentelyssään työn merkityksellisyyden ja työn 

omaksi kokemisen kirkastamisen, mutta merkityksellisyyden vahvistaminen 

ei kuitenkaan korostunut muita osa-alueita suuremmaksi.  

  

5.5.2 Innostaminen 
 

Esimiehiltä kysyttiin myös, millä tavoin esimies voisi innostaa ja auttaa 

työntekijää näkemään työnsä mielekkäämpänä. Vastauksissa korostui 

valmentamisen ja oivalluttamisen tärkeys. Ratkaisutyö nähtiin erityisen 

merkitykselliseksi asiakkaiden kannalta, jolloin asiakaskokemuksen 

korostaminen oli tärkeässä roolissa. Myös työntekijöiden kanssa käytävä 

keskustelu ja työn hyvien puolten ajatteluttaminen olivat keinoja lisätä työn 

mielekkyyden kokemista. 
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”Just sen valmentamisen kautta pyrkis saamaan ne ihmiset itse 

tajuamaan sen, että mitkä on ne sen työn hyvät puolet” (H1) 

 

”Mun mielestä on kauheen tärkeetä korostaa myös asiakasnäkökulmaa. 

Eli tuoda tavallaan sitä, että miten hyvää me tehdään sille asiakkaalle, 

että sitä kautta ylipäätään mun mielestä tää työ on tärkeetä, että me 

tehdään sitä asiakasta varten.” (H2) 

 

Kun esimiehet pohtivat, miten esimiehen innostavuus näkyy arjessa, nousi 

esiin aidon kiinnostuksen merkitys. Esimies voi innostaa osoittamalla 

olevansa kiinnostunut tiimin tekemästä työstä ja pyrkivänsä jatkuvasti 

parantamaan saamiensa vihjeiden perusteella työskentelyä ja toimintatapoja. 

Esimiehet osallistivat tiimiään myös kehitystyöhön, jotta tehtävästä saatiin 

yhteinen. Yhteisen tekemisellä ja kehittämisellä oli havaittu olevan 

myönteistä vaikutusta työntekijöiden innostumiseen. Osallistamisen kautta 

esimiehet olivat kokeneet, että työn osa-alueista tuli työntekijän oman 

kehitystyön tuloksia, työntekijät ottivat tehtävät omikseen ja niistä tuli siten 

mielekkäämpinä. Kuvattu toimintatapa edistää myös sisäisenä 

motivaatiotekijänä tunnustetun yhteisöllisyyden kokemista. Sisäisillä 

motivaatiotekijöillä on aiempien tutkimusten mukaan todettu olevan yhteys 

yksilön luontaiseen innostukseen ja työn imuun. Motivaatiotekijöiksi on 

tunnistettu kyvykkyyden tunne, autonomian tunne ja yhteisöllisyyden tarve. 

(Deci & Ryan 2000.) Näistä tekijöistä kyvykkyyden ja autonomian tunteen 

parantamista on käsitelty aiemmissa kappaleissa tarkemmin 

 

”Sitten myöskin se, että ottaa porukan mukaan siihen suunnitteluun ja 

keskusteluun niin kyllä mä uskon, että se innostaa tekemään sitä työtä 

eri tavalla, kun jos vaan kaikki sanellaan.” (H6) 

 

”Kun me on yhdessä mietitty näitä asioita ja sen kautta löydetty ne 

työskentelytavat. Ne kaikki työskentelytavat millä me hoidetaan niin ne 

on lähteny tuolta porukoilta.” (H8) 
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”On kiinnostunu siitä työstä ensinnäkin, että haluaa olla mukana, 

haluaa parantaa sitä työn tekemistä ja mahollisuudet tehä sitä työtä. Ja 

katsoa just niitä ideoita, niitä vihjeitä mitä tulee mahollisuutena. Ja 

katsoa, että voiko siinä olla jotakin meidän työhön liittyvää, mikä 

parantais tätä meidän asiaa.” (H6) 

 

Esimiehen omalla olemuksella koettiin olevan myös vaikutusta tiimin 

innostumiseen. Esimiehen oma asenne ja olemus nähtiin työyhteisön 

myönteisen ilmapiirin näkökulmasta tärkeäksi. Vastauksista voitiin päätellä, 

että esimiehet uskovat esimiehen aidon innostuksen ja myönteisyyden myös 

tarttuvan työyhteisössä.  

 

”Kyllä toimihenkilö näkee siitä, että hei kyllä se (esimies) oikeesti 

tykkää siitä työstä. Siihen kuuluu kaikki tsemppaukset ja muut. Vaikka 

on esimiesasemassa, niin tavallaan se on siinä joukkueessa mukana 

ihan yhtä lailla ja siinä kuuluukin olla mukana, mutta kyllä se siitä 

esimiehen olemuksesta näkyy.” (H9) 

 

Jotta työntekijä innostuu työstään, eikä ainoastaan suorita sitä, tulee hänen 

kokea työ mielenkiintoiseksi ja sisäiset motivaatiotekijät täyttäväksi (Deci & 

Ryan 2000, Martela & Jarenko 2014). Tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että esimiehet pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi osallistamalla sekä 

omalla esimerkillään yhteisöllisyyden tunteen syntymiseen. Osallistamisen 

avulla voidaan lisätä kokemusta oman vaikutusvallan lisääntymisestä ja siten 

kasvattaa autonomian tunnetta. Ammatillisen pystyvyyden tärkeys ja 

esimiehen halu auttaa osaamisen kehittymisessä tuli esiin laajasti 

tutkimusaineistossa. Tämän valossa voidaan todeta, että esimiehet pyrkivät 

vaikuttamaan sisäisen motivaation syntymiseen ja sitä kautta innostamiseen.  
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6 Johtopäätökset 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten esimiehen palvelevalla 

johtamistavalla voidaan edistää yksilön kokeman työn imun syntymistä. 

Tämän luvun tavoitteena on vastata työn alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin teorian ja empirian pohjalta. Luvussa esitetään lisäksi 

tulosten hyödynnettävyys käytännössä sekä tutkimukseen liittyvät rajoitukset 

ja ehdotukset jatkotutkimukselle.  

 

Päätutkimuskysymykseksi asetettiin: Miten esimies voi edistää yksilön työn 

imua? Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta kahden alakysymyksen 

avulla: Mitkä tekijät edistävät yksilön kokemaa työn imua? Miten palvelevalla 

johtamisella voidaan vahvistaa yksilön kokemaa työn imua? Seuraavaksi 

esitetään vastaukset ensin kumpaankin alakysymykseen ja alakysymysten 

jälkeen pääkysymykseen.  

 

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: Mitkä tekijät edistävät 

yksilön kokemaa työn imua? Tähän tutkimuskysymykseen lähdettiin 

hakemaan vastausta määrittelemällä aiemman teorian ja tutkimustulosten 

pohjalta työn imun syntymiseen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä. 

 

Työn imun syntymistä voidaan aiempien tutkimusten mukaan lähestyä työn 

voimavaroihin, yksilön voimavaroihin (Hakanen & Roodt 2010) ja työn 

merkityksellisyyden kokemiseen liittyvien tekijöiden kautta (May et al. 2004). 

Työn imua lisääviä työn voimavaroja ovat muun muassa työn organisointi, 

vaikutusmahdollisuudet, ilmapiirin kannustavuus, työn turvallisuus, tiedon 

kulku, osallistaminen, tavoitteiden selkeys, esimiehen tuki ja saatu palaute 

(Demerouti et al. 2001, Hakanen 2004, Hakanen et al. 2012). Työn 

voimavarojen on todettu olevan niitä tekijöitä, jota auttavat yksilöä 

saavuttamaan tavoitteita, kehittymään ja vähentävät työn kuormituksen 

vaikutusta (Demerouti et al. 2001). Lisäksi ne ovat Hakasen (2009a) mukaan 

yksilön voimavaroja vahvemmin yhteydessä työn imun kokemiseen. Työn 

voimavarat voivat energisoida ja auttaa yksilöä kokemaan työn imua myös 

paineen kasvaessa (Schaufeli & Bakker 2004). Ne voivat vaikuttaa työn 
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imuun energisoivan prosessin lisäksi motivoivan prosessin kautta, jossa 

sisäisen motivaation syntyminen on avainasemassa. Työntekijän sisäisen 

motivaatio syntyy kolmen perustarpeen, kyvykkyyden tunteen, autonomian 

tunteen ja yhteisöllisen tarpeen täyttymisen kautta. (Deci & Ryan 2000; 

Martela & Jarenko 2014.) 

 

Kohdeorganisaatiossa yleisimmin näyttäytyviä työn imua lisääviä tekijöitä 

olivat ilmapiiri, kyvykkyyden tunne, vaikutusmahdollisuudet ja työn 

merkityksellisyys. Kun tekijöitä tarkasteltiin tarkemmin, havaittiin niiden 

kuuluvan työn voimavaroihin ja vastaavaan sisäisen motivaation kolmea 

perustarvetta: kyvykkyyttä, yhteisöllisyyttä ja autonomiaa. Neljäntenä tekijänä 

esiin noussut työn merkityksellisyys tuki niin ikään May et al. (2000) 

näkemystä kyseisen tekijän tärkeydestä työn imun kokemisessa. Sisäisen 

motivaation synnyn (Deci & Ryan 2000) ja työn merkityksellisyyden 

kokemisen (Rosso et al. 2010) on todettu syntyvän yksilöllisten 

tunnekokemusten perusteella. Myös tässä tutkimuksessa nousi esiin 

yksilöllisten kokemusten ja tunnetilojen merkitys. Yksilöllisyyden vuoksi 

kaikille soveltuvaa listausta työn imua edistävistä tekijöistä on vaikea tehdä. 

Yksilöt arvottavat eri tekijöitä eri tavalla, jolloin toisen tekijän painoarvo voi 

olla työntekijän näkökulmasta suurempi kuin toisen. Tutkimus vahvistaa, että 

sisäisen motivaation syntymiseen liittyvät tekijät yhdessä työn 

merkityksellisyyden kanssa ovat huomion arvoisia johdettaessa työn imua. 

Työn voimavaroihin panostaminen on siten perusteltua, vaikka ne eivät 

vaikuttaisikaan yhtä voimakkaasti kaikkien yksilöiden kokemaan työn imuun.  

 

Empiirisessä tutkimuksessa korostui työntekijän osaamisen ja ammatillisen 

kyvykkyyden vaikutus työn imun syntymiseen. Kyvykkyyden tunteen merkitys 

nousi esiin yksilön voimavaroja, työn voimavaroja ja työn merkityksellisyyttä 

tarkasteltaessa. Kyvykkyys on nimetty myös sisäisen motivaation syntymisen 

perustarpeeksi (Deci & Ryan 2000.) Tutkimuksen havainto tukee Alessandri 

et al. (2015) tutkimusta, jossa todettiin henkilökohtaisen pystyvyyden tunteen 

olevan edellytys työn imun kokemiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. 

Ammatillisen pystyvyyden tunteeseen liittyy yksilöllinen kokemus omista 

kyvyistä, työn hallinnasta ja onnistumismahdollisuuksista epätavallisessa 
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tilanteessa (Xanthopoulou et al. 2007; Van den Heuvel et al. 2010; Hakanen 

et al. 2012). Työntekijän kokiessa ammatillista pystyvyyttä lisääntyy innostus 

(Salanova et al. 2011) ja parhaimmassa tapauksessa rohkeus arvioida 

aktiivisesti uusia toimintatapoja (Bandura 2001). Tutkittaessa ammatillista 

kyvykkyyttä, ei pidä unohtaa positiivisten uskomusten merkitystä. Positiiviset 

uskomukset omasta ammatillisesta kyvykkyydestä, onnistumisen 

mahdollisuuksista ja ammatillisen kyvykkyyden kehittymisestä ovat yksilön 

voimavaroihin liittyviä tekijöitä (Van den Heuvel et al. 2010). Työssä 

koettavien myönteisten kokemusten lisääntyminen edistää yksilön itsetuntoa 

ja toiveikkuutta (Ouweneel et al. 2012) sekä vaikuttavat myönteisesti 

tarmokkuuden ja omistautumisen kokemiseen (Salminen et al. 2014). Myös 

empiirisessä osuudessa nousi esille myönteisyyden, onnistumisten 

kokemusten ja kannustavan vuorovaikutuksen merkitys työn imun 

syntymiseen. 

 

Tutkimuksen toinen alatutkimuskysymys oli: Miten palvelevalla johtamisella 

voidaan vahvistaa yksilön kokemaa työn imua? Tähän 

tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta selvittämällä ensin 

palvelevan johtamisen määritelmää ja johtamiskäyttäytymisessä ilmeneviä 

ominaisuuksia. Tutkimuskysymyksen vastausta täydennettiin selvittämällä, 

miten esimiehet huomioivat arjen toiminnassaan henkilöstön kokeman työn 

imun syntymisen, työn merkityksellisyyden ja myönteisyyden edistämisen.  

 

Yksilön kasvuun ja kehittymiseen keskittyvän lähestymistapansa vuoksi 

palvelevan johtamisen on todettu vaikuttavan myönteisesti työntekijän 

kokemaan työn imuun ja sitoutumiseen (Hakanen et al. 2012; De Clercq et 

al. 2014). Yksilön ammatillinen kyvykkyys, riittävät tukitoimet ja 

mahdollisuudet tehtävässä menestymiseen ovat edellytyksenä työn imun 

kokemiselle. Työntekijän sitoutumiseen vaikuttaa tunne siitä, että hänellä on 

mahdollisuus kehittyä, vaikuttaa ja parantaa työsuoritustaan. (Harter et al 

2002, 269.) Palvelevassa johtamismallissa yksilö nousee keskiöön ja 

esimiehen toiminnasta välittyy huolehtiva ja kannustava tunnelma (Wong & 

Davey 2007). Johtamistapa näyttäytyy esimiesten toiminnassa muun muassa 

aitona kiinnostuksena henkilöstön kehittymistä kohtaan, avoimena ja 
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osallistavana vuorovaikutuksena sekä henkilöstön arvostamisena. 

Toiminnassa korostuu kyky kuunnella, kannustaa ja vaikuttaa työntekijän 

tunteisiin. (Liden et al. 2008; van Dierendonck 2011; Chiniara & Bentein 

2016.) Palveleva johtaja osoittaa aitoa kiinnostusta ja halua löytää keinot, 

joiden avulla hän voi edistää työntekijän kasvua (Spears 2004). Samalla hän 

kannustaa ja pyrkii edistämään työntekijän itsevarmuutta ja kyvykkyyden 

tunnetta (van Dierendonck & Nuijten 2011).  

 

Tutkimustuloksista löytyi yhtäläisyyksiä palvelevan johtamisen teoreettisen 

viitekehyksen kanssa. Tutkimus osoitti, että esimiehet huomioivat yksilön ja 

pyrkivät löytämään parhaat keinot auttaa työntekijää onnistumaan. Yksilön 

voimavarojen tukemisessa näyttäytyi kolme pääteemaa: osaamisen ja 

kehittymisen tukeminen, työroolin räätälöinti ja yksilön kannustaminen.  

Esimiehet pyrkivät keskusteluiden ja havainnointien avulla kartoittamaan 

työntekijän osaamistason sekä löytämään yhdessä työntekijän kanssa keinot 

kehittyä entistä kyvykkäämmäksi työtehtävässään. Esimiehet pyrkivät myös 

huomioimaan onnistumiset ja antamaan myös pienistä arjen onnistumisista 

kannustavaa palautetta. Tämä onnistumisten huomiointi on nähty 

merkittävänä tekijänä myös aiemmissa tutkimuksissa, joiden mukaan 

työntekijän kokemus omasta kyvykkyydestä vahvistuu onnistumisten 

huomioinnin kautta (Martela & Jarenko 2014). Aiemmissa tutkimuksissa 

(Mayer & Salovey 1997; van Dierendonck 2011) johtajan tunneäly ja 

empatiakyky ovat olleet tärkeä ominaisuus henkilöstöjohtamisessa. Esimies 

voi onnistua, kun hän tunnistaa ne tilanteet, joissa yksilö kaipaa kannustusta 

ja toisaalta tilanteet, joissa yksilö kokee sanallisen huomioinnin ennemmin 

epäluottamuksena ja oman autonomian vähenemisenä. Autonomian tunteen 

on todettu edellyttävän sopivassa suhteessa tuen antamista ja luottamuksen 

osoittamista. (Martela & Jarenko 2014.) Tuloksissa kuvatut toimet tähtäävät 

kyvykkyyden kasvuun, työn mielekkyyden tunteeseen ja myönteisiin 

tunteisiin, jotka ovat olleet myös aiemmissa teorioissa keskeisessä roolissa 

työn imua tutkittaessa. 

 

Esimiehen ja työntekijän välisellä vuorovaikutussuhteella on suuri merkitys 

työn kuormittavuuden kokemiseen ja työn tekijän motivaatioon (Bakker & 
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Demerouti 2007). Työn voimavarojen kehittämistä tarkasteltaessa 

tutkimuksessa näyttäytyi panostaminen vuorovaikutukseen ja työntekijän 

oivalluttamiseen. Esimiesten tahtotilana oli saada aikaiseksi 

luottamuksellinen suhde, jossa työntekijä kokee olonsa turvalliseksi ja voi 

kertoa avoimesti työhön tai omaan tilanteeseensa liittyviä asioita. Esimiehet 

pyrkivät oivalluttamaan työntekijöitä omista vaikutusmahdollisuuksistaan, 

työn mielekkäistä osa-alueista ja kehittymismahdollisuuksista. Esimiehet 

kannustivat työntekijöitä miettimään myös itse uusia toimintatapoja ja 

kokeilemaan niitä. Aiemmissa tutkimuksissa (Gutierrez-Wirsching et al. 2015, 

van Dierendonck & Nuijten 2011) on todettu oivalluttavien ja tuloshakuisten 

kysymysten esittämisen vaativan esimieheltä verbaalista lahjakkuutta. Lisäksi 

esimiehen tulee malttaa olla tuomatta omia ajatuksiaan voimakkaasti esille ja 

keskittyä kuuntelemaan työntekijän näkemyksiä ja oivaltamaan niiden 

perusteella uusia asioita.  

 

Työn voimavaroihin liittyy työyhteisö, johon kuuluvuuden tunne on yksi 

sisäisen motivaation perustarpeista (Martela & Jarenko 2014). Tunteen 

syntymisen kautta voidaan edistää avuliaisuutta kollegoita kohtaan (Chiniara 

& Bentein 2016). Avulias ja kannustava ilmapiiri palvelee paremmin myös 

yksilön kehittymistä (Barbuto & Wheeler 2006). Tutkimuksen perusteella työn 

voimavaroja ja työyhteisön yhteisöllisyyttä pyrittiin rakentamaan 

työntekijöiden osallistamisen avulla. Yhteisöllisyyden kokemiseen nähtiin 

olevan jokaisella hyvät vaikutusmahdollisuudet. Tiedon ja kokemusten 

jakamiseen kannustettiin ja työntekijöiltä kysyttiin mielipiteitä yksilö- ja 

ryhmäkeskusteluissa. Lisäksi palavereissa pyrittiin osallistamaan työntekijöitä 

mukaan keskusteluun ja yhteisen toiminnan kehittämiseen. 

 

Rosso et al. (2010) tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyyteen vaikuttaa 

se, miten arvokkaaksi työntekijä mieltään työnsä ja työssä asetetut tavoitteet. 

Tavoitteiden tunteminen ja ymmärrys oman toiminnan merkityksestä 

kokonaisuudessa on nähty myös työntekijän sitoutumiseen liittyvänä 

tarpeena (Harter et al. 2002). Yksilön huomioivan vuorovaikutussuhteen 

lisäksi palvelevaan johtamiseen kuuluu esimiehen näyttäytyminen suunnan 

näyttäjänä (Spears 2004) ja organisaation eteen työskentelevänä 
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esimerkkinä (Barbuto & Wheeler 2006). Tutkimuksen mukaan työn 

merkityksellisyyttä pyrittiin kirkastamaan lisäämällä työntekijän roolia 

tavoitekeskusteluissa ja sitouttamalla tavoitteisiin. Työntekijöitä pyydettiin itse 

miettimään, miten tavoitteet olisi saavutettavissa ja minkälaisia toimenpiteitä 

niiden saavuttaminen edellyttää työntekijältä itseltään. Avointen kysymysten 

avulla voitiin löytää myös tukitoimia, joilla tavoitteiden saavuttamista voitiin 

parantaa. Palvelevalle johtamistyylille on ominaista avoin keskustelu, jossa 

esimies kysyy, kuuntelee ja pyrkii auttamaan työntekijää näkemään asioita 

eri näkökulmista. Pakottamisen sijaan vuorovaikutustilanteissa näkyy 

suostutteleva tyyli, jossa esimies etsii työntekijälle sopivaa tapaa avata 

asioiden syvempää luonnetta. (Barbuto & Wheeler 2006.) Työn 

merkityksellisyyden kokemisessa korostuu myös autonomian ja 

yhteisöllisyyden vaikutus (Correia de Sousa & van Dierendonck 2010). 

Innostaminen näyttäytyi yhtenä esimiesten käytännön toimena, jossa 

esimerkkinä toimimisen, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin synnyttämisen 

ja osallistamisen kautta vaikutettiin yhteisöllisyyden ja työstä innostumisen 

tunteeseen. Myös työroolin muokkaaminen vahvistaa työn 

merkityksellisyyden kokemista (Wrzesniewski & Dutton 2001). 

Tutkimusorganisaatiossa näyttäytyi työroolin muokkaamista, mutta se 

tapahtui pääasiassa esimieslähtöisenä työn räätälöintinä, eikä kannustusta 

työntekijän itsensä tekemään työn tuunaamiseen ilmennyt.  

 

Tutkimuksessa ilmeni, että esimiehet huomioivat toiminnassaan kaikki 

sisäisen motivaation perustarpeet, joiden kautta luontaisen innostuksen on 

katsottu syntyvän (Deci & Ryan 2000). Esimiehet panostivat yksilön 

kyvykkyyden kehittymiseen, jonka lisääntyessä voitiin lisätä 

toimintavapauksia ja autonomian tunnetta. Myös osallistamisella pyrittiin 

vaikuttamaan autonomian tunteeseen ja lisäämään henkilöstön 

vaikutusvaltaa. Lisäksi osallistaminen ja innostaminen olivat keinoja, joilla 

yritettiin parantaa yhteisöllisyyden tunnetta. 

 

Tutkimuksen perusteella esimies edistää työn imun kokemista seitsemän 

toimenpiteen avulla. Nämä toimenpiteet voitiin pelkistää seuraavasti: 1. 

vuorovaikutus ja oivalluttaminen, 2. tavoitteisiin sitouttaminen, 3. osaamisen 
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ja kehittymisen tukeminen, 4. kannustaminen, 5. työroolin räätälöinti, 6. 

osallistaminen ja 7. innostaminen. Esimiesten käytännön toimenpiteet 

kuuluvat työn voimavaroihin samoin kuin organisaatiossa valittu 

johtamismalli. Valmentamiskeskusteluiden ja työyhteisön toimivuuden 

liittyessä työn voimavaroihin, vahvistuu näkemys siitä, että esimiesten 

vaikutus välittyy työn voimavarojen kautta yksilön tunteisiin ja niiden kautta 

työn imun kokemiseen.  

 

Päätutkimuskysymykseksi asetettiin Miten esimies voi edistää yksilön 

työn imua? Tutkimuskysymykseen haettiin vastausta edellä esitettyjen 

alatutkimuskysymysten avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten esimiehen 

palvelevalla toiminnalla voidaan edistää yksilön kokeman työn imun 

syntymistä.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työn imun johtaminen on 

sidoksissa tunnekokemuksiin. Henkilöstöjohtamiseen, valmentamiseen ja 

arjen esimiestyöhön liittyy paljon tunteisiin vaikuttamista ja kykyä löytää oikea 

tapa keskustella asioista. Tunneälykkyyttä ilmentävällä esimiehellä on kyky 

ymmärtää tunteita ja niiden taustoja (Mayer & Salovey, 1997), osoittaa 

empatiakykyä (van Dierendonck 2011) ja osata ohjata suostuttelun keinoin 

henkilöä oikeaan suuntaan (Spears 2004). Arjen toiminnassa esimiehet 

pyrkivät lukemaan tilannetta, ottamaan huomioon yksilön henkilökohtaisen 

tilanteen ja löytämään vihjeiden sekä keskusteluiden avulla keinot auttaa 

yksilöä onnistumaan. Esimiehet luovat myös uskoa tulevasta ja innostavat 

oppimaan uutta. Tavoitteena on parantaa työntekijän tunnetta kyvykkyydestä, 

autonomiasta ja yhteisöllisyydestä 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella johdannon kappaleessa 1.5. esitetty 

tutkimuksen viitekehys tarkentui. Palvelevan johtamistapa näyttäytyy 

erilaisissa esimiestilanteissa, joissa esimiehellä on mahdollisuus vaikuttaa 

työntekijän kokemaan työn imuun. Kuvassa 12 on esitetty tiivistelmä tämän 

tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen viitekehykseen on lisätty palvelevan 

johtamisen käytännön toimenpiteet, jotka tutkimuksen perusteella voitiin 

luokitella seitsemään esimiehen toimintaa kuvaavaan osa-alueeseen. Kaikki 
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esimiesten toimenpiteet liittyvät joko johtamismallin mukaisiin toimenpiteisiin, 

vuorovaikutuksellisuuteen tai kannustavaan työilmapiiriin. Nämä tekijät 

kuuluvat työn voimavaroihin, jonka vuoksi on perusteltua esittää, että 

esimiehet vaikuttavat työn imuun työn voimavaroihin kuuluvien 

toimenpiteiden avulla. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi yksilön voimavaroihin 

liittyviä toimenpiteitä, joihin esimies vaikuttaisi suoraan. Yksilön 

kannustaminen ja kyvykkyyden tunteeseen vaikuttaminen toteutettiin työn 

voimavaroihin liittyvien toimenpiteiden avulla. Tutkimus osoittaa myös yksilön 

kyvykkyyden tunteen olevan vahvasti työn imuun vaikuttava tekijä. 

Kyvykkyyden kokemisella on vaikutusta työn voimavaroihin, yksilön 

voimavaroihin ja merkityksellisyyden kokemiseen. 

 

 

Kuva 12. Tiivistelmä tutkimustuloksista 

 

Palvelevan johtamismallin ominaispiirteet ja työntekijän nostaminen keskiöön 

ovat avainasemassa työntekijän tunnekokemuksen syntymisessä (Wong & 

Davey 2007; van Dierendonck 2011). Tutkimustulokset osoittivat esimiesten 

käytöksen vastaavan pitkälti palvelevan johtamisen aiempaa teoriaa. 

Esimiesten käytännön toimenpiteillä tähdättiin työntekijän kokeman 

kyvykkyyden tunteen paranemiseen ja osaamisen jatkuvaan kehittymiseen. 

Yksilön kyvykkyyden tunne korostui läpi tutkimuksen, jonka vuoksi se 
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voidaan katsoa ensisijaiseksi tekijäksi työn imun taustalla. Käytännön 

työssään esimiehet lähtivät selvittämään ensin työntekijän osaamistason ja 

mahdolliset osaamiskapeikot. Osaamisen vahvistamisella voitiin mahdollistaa 

onnistumisia ja edistää työstä saatavan innokkuuden syntymistä.  

 

Aiemmassa teoriassa työn merkityksellisyyden osuus työn imun kokemisesta 

korostui muita tekijöitä suuremmaksi (May et al. 2004). Tämän tutkimuksen 

perusteella esimiehet panostivat ensisijaisesti työntekijän kyvykkyyden 

kehittymiseen, mutta toimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös työn 

merkityksellisyyden paranemiseen. Käytännön toimenpiteenä näyttäytyvä 

oivalluttaminen on keino, jonka kautta esimiehellä on nähty mahdollisuus 

auttaa työntekijää löytämään syvempää merkitystä tehtävistään (Gutierrez-

Wirsching et al. 2015). Rosso et al (2010) tutkimuksen mukaan työtehtävän 

lisäksi myös tavoitteiden arvokkaaksi tekeminen edistää työn 

merkityksellisyyden kokemista. Tavoitteisiin sitouttamisen lisäksi esimiehet 

pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan räätälöimään työtehtäviä työntekijän 

osaamista vastaaviksi.  Toimenkuvauksen räätälöinnissä tulee kuitenkin 

ottaa huomioon työntekijän vahvuuksien lisäksi myös organisaation tarve. 

Aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esille yhtenä työn mielekkyyttä ja 

merkityksellisyyttä lisäävänä keinona työntekijän omaehtoinen työn 

tuunaaminen (Wrzesniewski & Dutton 2001, Berg et al. 2013). 

Tutkimuksessa työtehtävän muokkaaminen painottui esimieslähtöiseen työn 

suunnitteluun ja työroolin räätälöintiin. Tutkimuksessa ei ilmennyt 

työntekijöiden kannustamista työntekijälähtöiseen muokkaamiseen ja oman 

mielikuvan muokkaamiseen, jotka aiemmissa tutkimuksissa on nostettu 

toiseksi lähtökohdaksi työn mielekkyyttä muokattaessa. 

 

Tutkimus osoitti, että esimiehet haluavat aidosti toimia työntekijän tukena. 

Arjessa näyttäytyi monia toimenpiteitä, joiden tavoitteena oli mahdollistaa 

työntekijän kasvu, kehittyminen ja onnistuminen. Organisaatiomuutoksen ja 

esimiestyön muuttumisen jälkeen oli nähtävissä, että luottamuksen 

syntyminen ja esimiehen todellisten tarkoitusperien näkeminen vaatii aikaa. 

Jotta esimiehet saavat varmistuttua siitä, että työntekijä näkee toimenpiteiden 

tarkoitusperät samalla tavalla, korostuu vuorovaikutuksen ja esimiehen 
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tekemän sanoittamisen merkitys. Keskustelu ja asioiden avaaminen auttavat 

yhteisen ymmärryksen muodostamisessa ja vähentävät väärintulkitsemisen 

riskiä. Sanoittamalla esimiehellä on mahdollisuus kertoa esimerkiksi tietyn 

tehtävän vastuuttamisen olevan osoitus luottamuksesta ja arvostuksesta.  

 

6.1 Tulosten hyödynnettävyys käytännössä 

 

Tutkimus on tehty tapaustutkimuksena yhdessä asiantuntijaorganisaatiossa. 

Tutkimuksessa ilmenneet esimiesten toimenpiteet eivät kuitenkaan ole 

organisaatiosidonnaisia, vaan ne vastaavat hyvin nykypäivän johtamisoppeja 

ja ovat hyödynnettävissä myös laajemmin muissa 

asiantuntijaorganisaatioissa. Arjen toiminnassa näyttäytyvät toimenpiteet 

edistävät yksilön kyvykkyyttä, vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden 

kokemista. Lisäksi niillä voidaan edistää työn merkityksellisyyden kokemista. 

Organisaatioiden tulisikin kiinnittää huomiota palvelevan johtamismallin 

hyötyihin ja moninaisuuteen työn imun edistämisessä. Johtamismalli vastaa 

henkilöstön tarpeeseen tulla nähdyksi ja kokea esimiehen arvostavaa 

huomiointia unohtamatta kuitenkaan organisaation tavoitteita. Haasteen 

johtamismallille asettaa organisaatiomuutosten kiihtyvä tahti. 

Johtamismallissa korostuu esimiehen ja työntekijän vuorovaikutuksen laatu ja 

pitkäkestoisuus. Voidakseen huomioida yksilön tarpeet ja 

kehittymismahdollisuudet, tulee esimiehen tuntea tiimin työntekijät ja saada 

muodostettua luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Usein tapahtuvia 

tiimimuutoksia ja esimiesvaihdoksia tulisikin siis välttää, jos henkilöstön 

kokemaa työn imua ja yksilöllistä huomioimista halutaan kehittää. Lisäksi 

esimiehillä tulisi olla riittävästi aikaa työn imun johtamiseen, jotta esitetyt 

toimenpiteet saataisiin näkymään käytännössä.  

 

Esimiehen tunneälyn ja empatiakyvyn merkitys korostuu yksilön 

huomioivassa ja kehittymistä tukevassa johtamisessa. Palveleva johtaminen 

edellyttää esimiehen aitoa halua toimia työntekijän kehittymisen apuna sekä 

vahvaa tunneälyä. Tunneäly auttaa esimiestä havaitsemaan pieniä vinkkejä, 

lisäämään tietämystään oikeiden kysymysten avulla ja muuttamaan myös 

omaa toimintatapaansa paremmin yksilön tarpeita vastaavaksi. Koska työn 
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imu on todettu olevan tärkeässä asemassa organisaation menestymisen 

kannalta, tulisi esimieskoulutuksissa ja soveltuvuuden arvioinneissa 

painottaa entistä enemmän tunnejohtamisen taitoja.  

 

Kyvykkyyden merkitys työn imua vaikuttavana tekijänä korostui tutkimuksen 

tuloksissa. Kyvykkyyden kokemisen kautta voidaan parantaa työn imua, 

työhyvinvointia ja työn mielekkyyden kokemista. Kyvykkyyden tunne lisää 

myös itseluottamusta ja auttaa yksilöä etsimään ratkaisuja ja tuomaan niitä 

rohkeasti esille. Organisaation menestymisen kannalta on tärkeää nostaa 

osaamisen ylläpidon ja kehittymisen painoarvoa. Henkilöstön kannustaminen 

oman ammattitaidon aktiiviseen kehittämiseen ja itsereflektointiin on hyvä 

huomioida myös koulutusten yhteydessä. Henkilöstölle suunnatut 

itsensäjohtamisen koulutukset voisivat edistää kyvykkyyden kehittymistä ja 

tuoda organisaatioille uutta osaamista. 

 

6.2 Rajoitukset ja ehdotukset jatkotutkimuksille 

 

Tutkimus suoritettiin yhdessä organisaatiossa, jossa esimiehet 

työskentelevät asiantuntijatiimien esimiehinä. Lisäksi tutkimuksen ajankohta 

sijoittui organisaatiomuutoksen jälkeiselle ajalle. Tutkimuksen tulosten 

yleistettävyyteen liittyy jonkin verran rajoituksia. Tutkimuksessa haastatellut 

esimiehet ovat osoittaneet motivoituvansa esimiestehtävistä ja ovat 

hakeutuneet myös organisaatiomuutoksen aikana esimiestehtäviin. 

Organisaatiossa valittu johtamismalli, käynnissä olevat esimieskoulutukset ja 

organisaation tuore uudistuminen vaikuttavat tutkimustulosten taustalla. Jos 

tutkimus olisi tehty organisaatiossa ennen organisaatiomuutosta tai se 

toistettaisiin esimerkiksi 5 vuoden kuluttua, voisi tutkimustuloksissa olla eroja. 

Jotta tutkimuksen tulosten yleistettävyydestä saataisiin tarkempaa tietoa, 

tulisi tutkimus toistaa useammassa organisaatiossa ja eri toimialoilla. 

Tutkimuksen toistamisella voitaisiin saada laajempaa kuvaa esimiesten 

käyttämistä käytännön toimenpiteistä.  

 

Tutkimuksen informantteina käytettiin lähiesimiehiä ja tutkimus tehtiin 

kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvantitatiivisen tutkimusotteen avulla tutkimus 
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olisi voitu kohdistaa koko organisaation esimiesjoukolle, jolloin tutkimustulos 

olisi kattanut laajemman joukon. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena oli saada 

syvempää ymmärrystä esimiesten toiminnasta, jonka vuoksi kvalitatiivinen 

tutkimus soveltui tutkimuksen tavoitteeseen paremmin. Jos tutkimuksessa 

olisi haastateltu esimiesten lisäksi myös työntekijöitä, olisi tuloksiin voinut 

saada toisenlaista syvyyttä. Jatkotutkimuskohteena voisi olla selvittää 

esimerkiksi kvantitatiivisella tutkimusotteella, miten tässä tutkimuksessa 

löydetyt käytännön toimenpiteet näyttäytyvät työntekijän näkökulmasta ja 

minkälaisen painoarvon työntekijät antavat eri toimenpiteille. Samoin 

ylemmän johdon näkökulmasta olisi hyvä tutkia, miten johdon näkökulmasta 

eri toiminnot pitäisi priorisoida. Johdon ja työntekijöiden näkökulman 

huomioiminen saattaisi antaa tarkempaa tietoa siitä, miten kokonaisuus 

huomioiden esimiesten tulisi kalenteroida työaikaansa kullekin toiminnolle. 

 

Tutkimus on rajattu keskittymään työn imua lisääviin tekijöihin ja niihin 

liittyvään esimiestyöhön. Jatkotutkimuskohteena voisi olla selvittää, 

minkälaisilla toimenpiteillä työn imua heikentävät tekijät saadaan käännettyä 

voitoksi ja niiden vaikutus työn imuun minimoitua. Keskittymällä myönteisiin 

seikkoihin, voidaan vaikuttaa työntekijän kokemaan työn imuun, mutta 

pyrkimys muuttaa myös heikentäviä tekijöitä paremmaksi saattaisi lisätä 

entisestään työn imun tasoa.  

 

Tutkimuksen tuloksista voitiin havaita paljon palvelevaan johtamiseen liittyviä 

piirteitä. Samalla, kun vastauksista kuvastui empaattisuus, aito kiinnostus 

työntekijän hyvinvoinnista ja onnistumismahdollisuuksista, yhdistyi toimintaan 

myös lojaalius organisaatiota kohtaan. Esimiehet osoittivat olevansa 

sitoutuneita organisaation tavoitteisiin ja strategian mukaiseen työskentelyyn. 

Tutkimuksessa ei voida aukottomasti osoittaa, että kaikki esimiehet lähtevät 

liikkeelle palvelevan johtamismallin mukaisesti yksilön näkökulmasta. 

Tutkimuksessa ei selvitetty, löytyykö kaikkien vastaajien toiminnasta aitoutta, 

empaattisuutta ja vaatimattomuutta ilmentäviä ominaisuuksia. Esimiesten 

työskentelytyyli ja johtamisen lähestymistapa voi siis tästä näkökulmasta 

katsottuna noudattaa myös transformaalisen johtamismallin oppeja. 

Molempien johtamismallien on todettu aiemmissa tutkimuksissa edistävän 
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kuitenkin työn imun kokemista. Tutkimuksessa löydettyjä käytännön 

toimenpiteitä voidaan pitää hyvänä mallina työn imun johtamiselle riippumatta 

siitä, mitä työn imua edistävää johtamismallia esimiehet noudattavat. 

Toimenpiteiden kattavalla käytöllä tulee työn imuun vaikuttavat tekijät ja 

yksilöllinen lähestymisnäkökulma kattavasti huomioiduksi.   
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Liitteet 
 
Viesti haastateltavien esimiehille 

Hei kollegat! 

 

Olen tekemässä Lappeenrannan yliopistoon pro gradu -tutkimusta esimiehen 

vaikutusmahdollisuuksista yksilön kokemaan työn imuun. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, miten Eteläisen vakuutuspiirin esimiehet huomioivat 

arjen toiminnassaan työn imuun vaikuttavat tekijät.  

 

Koska työn imulla on merkittävä rooli henkilön tuloksellisuuteen ja 

kehittymiseen, on erilaisista käytännöistä tarpeen saada lisätietoja. Löytyisikö 

sinun etuusryhmästä esimies/esimiehiä, joita voisin haastatella? 

Tarkoituksena on löytää haastatteluun erilaisista esimiestaustoista tulevia 

esimiehiä, jotta erilaisia käytäntöjä saadaan esille ja hyviä toimintamalleja 

saadaan jaettavaksi myös muille.   

 

Haastattelussa on tarkoitus saada esille päällimmäiset ajatukset 

haastattelukysymyksistä, jonka vuoksi haastatteluun ei tarvitse valmistautua 

etukäteen. Kestoltaan haastattelut ovat noin tunnin mittaisia ja ne toteutetaan 

Skype-videopuheluina. Haastattelut on tarkoitus tehdä kesäkuun alussa, 

viikoilla 22-24.  

 

Teen haastattelut tutkijan roolissa ja ne ovat täysin luottamukselliset. 

Vastaajien henkilötietoja tai muuten yksilöiviä tekijöitä ei julkaista 

tutkimusraportissa. Tutkimusraporttiin voi tulla lainauksia vastaajien 

haastatteluista, mutta niistä ei pystytä tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.   

 

Mikäli sinulle herää jotain kysyttävää tutkimukseen liittyen, minuun voi ottaa 

yhteyttä. 

 

Terveisin: Kirsi 
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Viesti haastateltaville 

 

Hei!   

 

Olen tekemässä Lappeenrannan yliopistoon tutkimusta esimiehen 

vaikutusmahdollisuuksista yksilön kokemaan työn imuun. Tutkimus tullaan 

tekemään haastattelututkimuksena, jossa haastatellaan Eteläisen 

vakuutuspiirin esimiehiä.  

 

Haluaisin haastatella sinua pro gradu –tutkimukseni varten. Tutkimuksen 

pyrkimyksenä on saada johtamisen kehittämistä tukevaa tietoa, jolla 

työntekijöiden kokemaa työnimua voitaisiin lisätä entisestään.  

 

Haastattelussa on tarkoitus saada esille päällimmäiset ajatuksesi 

haastattelukysymyksistä, jonka vuoksi haastatteluun ei tarvitse valmistautua 

etukäteen. Kestoltaan haastattelut ovat noin tunnin mittaisia ja ne toteutetaan 

skype-videopuheluina. Haastattelut on tarkoitus tehdä kesäkuun alussa, 

viikoilla 22-24.  

 

Teen haastattelut tutkijan roolissa ja ne ovat täysin luottamukselliset. 

Vastaajien henkilötietoja tai muuten yksilöiviä tekijöitä ei julkaista 

tutkimusraportissa. Tutkimusraporttiin voi tulla lainauksia vastaajien 

haastatteluista, mutta niistä ei pystytä tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.   

 

Terveisin: 

Kirsi 
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Työn imu ja johtajuus 

 
Yksilön voimavarojen tukeminen 

 

Työn voimavarojen kehittäminen 

 
Työn merkityksellisyyden kirkastaminen 

1. Miten olet käynyt tiimisi kanssa tavoitteita läpi? 

2. Minkälaisia keinoja käytät sitouttaaksesi työntekijää tavoitteisiin? 

3. Avaatko jollakin tavoilla tavoitteiden osuutta ryhmän tai Kelan tavoitteista? 

Miten? 

4. Millä tavoin ratkaisutyötä voi muokata mielekkäämmäksi? Miten toimit, jos 

huomaat, että työntekijä on työssä, jossa hän ei viihdy/pärjää? 

5. Minkälainen on innostava esimies? Miten se näyttäytyy arjessa?

1. Mitkä tehtävät ovat mielestäsi esimiehen tärkeimpiä tehtäviä? 

2. Miten uskoisit sinua kuvattavan esimiehenä? 

3. Minkälaiset tekijät heikentävät tiimisi jäsenten kokemaa työn imua? 

4. Minkälaiset tekijät lisäävät tiimisi jäsenten kokemaa työn imua? 

5. Miten esimiehenä voit vaikuttaa työn imun syntymiseen? 

1. Miten käytännössä lähdet rakentamaan luottamuksellista suhdetta uuden 

työntekijän kanssa?  

2. Mitä keinoja käytät, jotta johdettavasi voisi onnistua tehtävässään?  

3. Millä tavoin huomioit johdettavan vahvuudet ja osaamisen?  

4. Miten tuet yksilön uskoa omiin kykyihinsä ja kehittymismahdollisuuksiinsa? 

5. Minkälaisia keinoja käytät työntekijän motivaation herättämiseksi? 

6. Miten käsittelet työntekijän epäonnistumista työtehtävissä? 

7. Millaisissa tilanteissa olet kokenut onnistumista esimiehenä? 

1. Minkälaisissa tilanteissa olet osallistuttanut tiimiä toiminnan kehittämiseen? 

Miten olet sen tehnyt? 

2. Minkälaiset mahdollisuudet näet työssäsi edistää näiden kolmen 

motivaatiotekijän toteutumista? 

3. Mitä keinoja käytät työyhteisön positiivisen ja uudistumishaluisen ilmapiirin 

synnyttämiseksi?  
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Van Dierendonck 
(2011) 

Otteita tutkimusaineistosta Esimiehen toiminta Esimiehen tärkeimmät 
tehtävät  

 
1) henkilöstön 

voimaan-

nuttaminen ja 

kehittäminen 

 

"Pitää olla avointa se keskustelu myös, että saadaan selville mikä siellä taustalla on." 

(H10) 

 

”Mun mielestä todella tärkeetä ihmisten kuunteleminen, heidän arvostaminen, että just 

se, että he tuntee, että heistä todella välitetään, heitä kuunnellaan.” (H8) 

 

”Onnistumisen suurin edellytys on se, että henkilö osaa tehdä sitä työtä, mitä se 

tekee. Sitten, jos siellä on puutteita, niin koitetaan kehittää koko ajan ja parantaa… ” 

(H1) 

 

”Se on sitä valmentamista, että esimieheltä saa sen tarvittavan tuen ja ne 

työvälineet… Ollaan kiinnostuneita siitä, mitä ihminen tekee. Sitten jos on selkeesti 

semmonen, joka haluaa kehittyä, niin tarjotaan niitä kehittymismahdollisuuksia 

omassa työssään myös ilman, että tarvii kysyä.” (H7) 

 

” sitä sparraamista, semmosta kannustamista hyviin tuloksiin” (H8) 

 
Avoin vuorovaikutus ja 

kysymysten esittäminen 

 

Kiinnostus ja kuuntelemisen 

taito 

 

 

Yksilön osaamisen ja 

kehittymisen tukeminen 

 

 

 

 

 

 

Rohkaisu ja kannustaminen 

 

Onnistumisen 

mahdollistaminen 

 

Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 

 

Tuloksellisuuden 

johtaminen 

 

Myönteisyyden 

edistäminen 

 
2) vaatimattomuus 

 
”Ite ei sillain samalla tavalla siinä substanssissa oo sisällä, niin sitäkin kautta tulee sitä 

osallistamista… kyselee, että mitä ne on mieltä ja sitten sitä kautta pystyy vähän 

jalostamaan omaakin mielipidettä asioista… Kun täällä on näitä konkareita.” (H1) 

 

”Tää porukkahan on tehny musta sen esimiehen, mitä mä nyt olen. En mä ollu valmis 

esimies, kun mä siihen tehtävään tulin, en ollu ollenkaan valmis. Että he on 

kasvattanu mut.” (H8) 

 

”Voidaan myös rehellisesti todeta matkan varrella, että tää ei nyt toimi näin, niin sitten 

muutetaan suunnitelmaa.”(H7) 

 

 

 
Henkilöstön arvostaminen 

 

 

 

Vaatimattomuus, nöyryys 

 

 

Erehtyväisyyden tunnustaminen 

 

 

 
Myönteisyyden 

edistäminen 

 

(jatkuu) 

Liite 4 
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Van Dierendonck 
(2011) 

Otteita tutkimusaineistosta Esimiehen toiminta Esimiehen tärkeimmät 

tehtävät 

 
3) aitous 

 
"Ainakin olemalla oma itseni. Koska sitä ei voi muuttaa mitenkään. Jos ei ole itse 

luonteva tilanteessa vaan lähet vetämään jotain roolia, niin ainakaan ei varmasti 

onnistuis itelläni … "(H10) 

 

”Vaihdan tilanteen mukaan sitä tyyliä ihan luonnostaan. Harvoin vedän mitään roolia, 

siihen en pysty… Kokemus tuo sen, että sä pystyt ottaan sen tarvittavan puolen 

itsestäs esiin.” (H4) 

 

”Ihmiset luottaa, että on semmonen hyvä luottamus ja vuorovaikutus. Että voi tulla 

keskustelemaan työhön liittyvistä asioista, jos on tarpeen tai kysymään asioista.  

Antamaan palautetta tai jos on huono fiilis niin sitäkin voi tulla purkamaan ja 

keskustelemaan.” (H7) 

 

”Pyrin kertomaan asiat niinkun ne on ja sitä kautta yhdessä lähdetään miettimään sitä, 

miten sitä saatais parannettua. Mitkä on ne keinot ja miten toimimalla työntekijä sitten 

pääsis parempaan.” (H1) 

 

”Kyllä henkilöiden pitää tietää missä mennään ja missä mennään muihin 

verrattunakin.” (H9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aitous 

 

 

 

 

 

 

 

Luotettavuus 

 

 

 

 

Realistisen tilannekuvan 

antaminen 

 

 

 

 

Myönteisyyden 

edistäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 

 

 

 

 

 

Onnistumisen 

mahdollistaminen 

(jatkuu) 

(liite 4 jatkuu) 
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Otteita tutkimusaineistosta Esimiehen toiminta Esimiehen tärkeimmät 
tehtävät 

 
4) empaattisuus 

 
”Mun mielestä on ihan kamalan tärkeetä se ihmisten huomioiminen ja heidän 

arvostaminen ja niin, että he ite tuntee ja huomaa sen… ja että se on aitoa.” (H9) 

 

”Jos siellä on yksilöllisiä syitä, niin sillon ei oo syytä lähteä olemaan se ihan ääripää, 

että ne tietyt asiat on tiukkoja, mutta joissain asioissa voi joustaa. Joskus on näitä 

inhimillisiä syitä, minkä takia esimiehen joustavuus ja se kyky nähdä kokonaisuus on 

sitten tärkeempää.” (H10) 

 

”Mä lähen sellaseen tietynlaiseen joustavuuteen… tilannetajua pitää mun mielestä 

esimiehellä olla.” (H5) 

 

" Virheitä tekee kaikki… Me ei pystytä tekeen semmosta virhettä, jota ei voi korjata.” 

(H8) 

 

 
Empaattisuus: Kyky ymmärtää 

ja nähdä kokonaisuus, yksilön 

arvostaminen ja huomioiminen 

 

 

 

 

 

Tilannetaju (joustavuus) 

 

 

Virheiden hyväksyminen ja 

anteeksiantaminen 

 
Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 
 
 
 
Myönteisyyden 

edistäminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onnistumisen 
mahdollistaminen 

 
5) suunnan 
näyttäminen ja 
vastuuttaminen 

 
”Meidän koko ryhmän tavoite on, mihin meidän pitäis pyrkiä ja sit pala palalta sit 

mennään alaspäin” (H6) 

 

”Kun käydään kehityskeskustelua niin tarpeen saada se yhteinen näkemys siitä 

tavotteesta, se pitää olla realistinen ja, että katotaan mihin se perustuu ja mihin 

pyritään.” (H4) 

 

”Mä ensinnäkin edellytän, että ne pääsee niihin tavoitteisiin ja yritän selkeyttää 

tavoitekokonaisuuden.” (H1) 

 

”Lähen liikkeelle just sitä, että mitäs jos sä ottaisit tästä vähän kopin, että jos sä 

hoitaisit tän ja ottaisit tän nyt vastuulles… on sellasiikin, jotka tykkää vaan sit siitä 

samasta rutiinista ja ei kaipaa vastuuta ja tällasta niin annetaan heidän olla” (H5) 

 

 

 

Tavoitteiden asettaminen 

 

Selkeä perustelu ja 

vakuuttaminen 

 

 

Edellyttäminen  

 

 

Työntekijän vastuuttaminen 

 
Tuloksellisuuden 
johtaminen 
 
 
Työnantajastrategian 

toteuttaminen 
 
 
Onnistumisen 
mahdollistaminen 

(jatkuu) 

(liite 4 jatkuu) 
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Otteita tutkimusaineistosta Esimiehen toiminta Esimiehen tärkeimmät 
tehtävät 

 
6) vastuullisuus 

 
”Se on meidän esimiesten tehtävä viedä nää muutokset läpi hyvässä hengessä ja 

ihmiset huomioiden… Kyllä se esimiehen tehtävä on aina tuoda nää asiat 

positiivisena esille.” (H7) 

 

”Semmonen lojaalisuus taloa kohtaan, työnantajaa kohtaan, että se täytyy aina se 

oma rooli muistaa kaikissa tilanteissa” (H8) 

 

”Se (myönteinen ilmapiiri) lähtee mun mielestä kyllä siitä omasta esimerkistä ja kyllä 

se, että miltä sä näytät niille ihmisille, mitä sä tuot heille, mun mielestä se on kyllä se 

lähtee vähän esimiehestäkin.” (H5) 

 

”Roolimallina oleminen ja se oma läsnäolo niin sillä on kyllä hirveen suuri merkitys 

siihen ilmapiiriin.” (H6) 

 

Lojaalius työnantajaa kohtaan 

 

 
 

 

Esimerkkinä toimiminen 

yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi 

 

 
Työnantajastrategian 

toteuttaminen 

 

 

 

 

 

Myönteisyyden 

edistäminen 

 
 
 
 

(liite 4 jatkuu) 


