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1. JOHDANTO 
 

Nykyisin iso osa työstä on palveluliiketoimintaa ja myös palveluliiketoiminnassa tar-

vitaan hyvää lähiesimiestyötä, jotta saavutetaan hyviä tuloksia. Palveluliiketoimin-

nassa esimiestyö ei ole vain johdettavan palvelun tai alaisen huomioimista. On 

myös muistettava, että asiakas on se, joka kokee palvelun. Palvelun tuottamisessa 

joko onnistutaan tai sitten ei.  On tunnistettu, että esimiestyö on nykyään erittäin 

haasteellista. Esimies ei ole vastaamassa vain yrityksen asettamiin tavoitteisiin, 

vaan esimiesten haasteet tulevat myös hyvin moninaisen henkilöstön johtamisesta. 

(Kauhanen 2010, 11.) Kuitenkin haasteista ja haastavuudesta huolimatta esimies-

työ on yksi erittäin tärkeä osa palveluliiketoimintaa. Voidaan sanoa, että se on työ-

kalu (Robbins & Judge 2010, 33). 

 

Palveluliiketoiminnassa esimiehellä on mahdollisuus vaikuttaa monessa paikassa 

ja parhaassa tapauksessa vielä yhtäaikaisesti. Esimies vaikuttaa ensisijaisesti työ-

yhteisössä työntekijöiden keskuudessa. Toisaalta esimies vaikuttaa myös kokonai-

suuteen ja siihen miten se näkyy asiakkaalle. Onko toiminta tehokkaasti johdettua 

vai ei. Onnistuvatko työntekijät asiakkaan palvelemisessa vai ei. 

 

Palveluliiketoiminnan esimiestyön tutkiminen ja ymmärtäminen on entistä tärkeäm-

pää siksi, että nykyään yhä enenevissä määrin yritysten liiketoiminta on palvelulii-

ketoimintaa. Palveluliiketoimintaa ja palvelua tuottavien työntekijöiden lähiesimies-

työtä on ymmärrettävä ja tunnettava.  Ilman ymmärrystä esimiestyön elementeistä 

ja haasteista on toimintaa vaikeaa parantaa tai muuttaa itse esimiestyötä. Robbins 

ja Judge (2010, 33) kuvaavat esimiestyön olevan palveluliiketoiminnassa yksi työ-

kalu. Jotta esimies voi olla palveluliiketoiminnassa yksi työkalua, on esimiehille an-

nettava mahdollisuus onnistua työssään. Työkalujen ymmärtäminen vaatii sen, että 

tunnistetaan ne elementit, joissa esimiesten pitää onnistua. Tämä vaatii aiheen tut-

kimista, aiemman tutkimuksen syventämistä ja lopulta myös kaiken tämän imple-

mentoimista käytäntöön.  
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1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuksen tavoite 
 

Tämä Pro Gradu -tutkielma tutkii palveluliiketoiminnan lähiesimiestyötä. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on luoda ymmärrys siitä, mitä lähiesimiestyö palveluliiketoimin-

nassa tarkoittaa ja tarkastella aihetta toisaalta palveluliiketoiminnan esimiestyön vii-

tekehyksistä käsin sekä toisaalta erilaisten transformationaalisen johtajuuden viite-

kehysten kautta.  

 

Toiseksi, tämän tutkimuksen tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä niiden tekijöi-

den osalta kohdeorganisaatiossa, joiden osalta esimiestyön elementit eivät ole ha-

lutulla tasolla. Toisin sanoen, tarkoitus on löytää vastauksia siihen millaisia esimies-

työn elementtejä tai millaista suuntautuneisuutta organisaatiossa esimiehillä tulisi 

olla, jotta lähiesimiestyö kehittyisi entistä paremmaksi. Vastaukset pyritään löytä-

mään peilaamalla tätä tutkimusta ja tutkimuksessa käytettävää aineistoa aiempaan 

tutkimukseen. Aiemman tutkimuksen kautta tässä tutkimuksessa pyritään ymmär-

tämään, että millainen esimiestyö on hyvää palveluliiketoiminnassa ja miten hyvä 

esimiestyö parhaimmillaan vaikuttaa palveluliiketoimintaan ja sen onnistumiseen. 

Palveluliiketoiminnan ja transformationaalisen johtajuuden aiempi tutkimus muo-

dostaa tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 

 

Teoreettisen viitekehyksen lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään empiiristä aineis-

toa, jonka  kautta tunnistetaan millaisia esimiestyön elementtejä kohdeorganisaa-

tion lähiesimiehiltä puuttuu. Teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen aineiston ana-

lyysin lopputuloksena luodaan ymmärrys siitä, missä esimiestyön elementtien tulisi 

olla vielä enemmän palveluliiketoimintaa tukevia. Tunnistamalla haasteet on mah-

dollisuus lähteä kehittämään kohdeorganisaatiossa lähiesimiestyötä parempaan 

suuntaan. Tutkimus itsessään ei vielä kehitä esimiestyötä, vaan luo kuvan siitä, mil-

laisia elementtejä lähiesimiestyöstä puuttuu. Tutkimuksessa ei myöskään haeta 

vastuksia siihen, että miksi esimiestyön elementeissä on puutteita, jotka estävät 

heitä onnistumasta työssään. 

 

Tutkimuksen näkökulma on rajattu koskettamaan vain palveluliiketoiminnan esi-

miestyötä. Aiemman tutkimuksen kautta palveluliiketoiminnan esimiestyössä ja 
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transformationaalisessa johtamisessa on tunnistettavissa yhteneväisyyksiä. Siksi 

tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on huomioitu myös transformationaali-

nen johtaminen. Lisäksi aiemman tutkimuksen mukaan transformationaalisen joh-

tajuuden kautta on mahdollista saavuttaa organisaatiossa henkilöstön osalta monia 

positiivisia vaikutuksia, joiden kautta palvelun voidaan myös nähdä parantuvan. 

 

Palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä ja transformationaalisessa johtajuudessa 

molemmissa esimiestyön vaikutukset nähdään positiivisena. Aiempien tutkimusten 

mukaan esimiestyöllä pystytään parhaassa tapauksessa vaikuttamaan erittäin po-

sitiivisesti niin työntekijän kokemukseen kuin asiakkaankin kokemukseen. Tutki-

muksen näkökulma on pidetty tarkoituksella mahdollisimman kapeana, jotta tutkit-

tavaan aihealueeseen on pystytty syventymään tarpeeksi.   

 

Tutkimuksessa aihetta lähestytään henkilöstön näkökulmasta. Esimiestyön haas-

teita lähestytään siis työntekijöiden aitojen kokemusten kautta: missä he kokevat 

esimiestyön haasteiden olevan. Mitä elementtejä esimiehiltä puuttuu vai onko esi-

miestyössä jo tarvittavat elementit. Missä heidän näkökulmastaan esimiesten tulisi 

onnistua entistä paremmin, jotta esimiesten toiminnan voisi sanoa tukevan palvelun 

tuottamista asiakkaalle.  

 

Tutkimusaiheeksi valikoitui palveluliiketoimintaa tukevian lähiesimiestyön element-

tien puutteiden tunnistaminen. Näkökulma valikoitui aineiston myötä. Tutkimuksen 

aineisto edustaa henkilöstön näkemyksiä.  Tutkimusaihe on saanut alkunsa todelli-

sesta ongelmasta ja haasteesta palveluliiketoiminnassa. Aiheen negatiivinen sävy, 

mitä elementtejä esimiestyöstä puuttuu, on valittu aiheeksi siksi, että halutaan tun-

nistaa ja löytää esimiestyöstä ne elementit, joiden täytyy muuttua, jotta lähiesimies-

työn voidaan sanoa olevan varmasti hyvällä tasolla.  

 

Tutkimuksen kohdeyritys on valtakunnallisesti noin 1600 henkilöä työllistävä palve-

luliiketoimintaa harjoittava yritys. Yrityksen suurin toimipiste sijaitsee pääkaupunki-

seudulla, missä työskentelee noin puolet yrityksen työntekijöistä. Kohdeorganisaa-

tiossa työn luonteeseen vaikuttaa paljon se, että työtä tehdään kolmessa vuorossa 
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epäsäännöllisinä aikoina. Organisaatiossa vaaditaan kaikessa työssä erittäin vah-

vaa osaamista tehtäväkohtaisesti, jopa viranomaisvaatimusten kautta. Samat osaa-

misvaatimukset koskettavat myös esimiehiä. Käytännössä tämä tarkoittaa useissa 

tapauksissa sitä, että esimieheksi noustaan rivistä.  

 

Monet ajattelevat, että haluavat edetä uralla. Esimiestyötä pohdittaessa, usein jää 

kuitenkin miettimättä etenemisen osalta se näkökulma, että mitä esimiestyö tarkoit-

taa käytännössä. Millaista suuntautuneisuutta se henkilöltä vaatii ja millaisia ele-

menttejä työssä tarvitaan. Onko esimieheksi etenevällä henkilöllä halua, kykyä ja 

valmiuksia toimia tehtävässä. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että henkilöllä ei vält-

tämättä ole ymmärrystä siitä, mitä esimiestyö on ja mitä osaamista hänellä tulisi olla 

selvitäkseen tehtävästä menestyksekkäästi.   

 

Esimiesten noustessa rooliinsa työntekijöiden joukosta, on selvää, että etenkin ko-

kemuspohja ja ymmärrys esimiestyön elementeistä ovat esimiehillä hyvin vaihtele-

vat. Tällaisissa tapauksissa esimies tarvitsee tukea kehittyäkseen ja suoriutuakseen 

työstään paremmin ja ymmärtääkseen omaa toimintaansa paremmin. Kuitenkin, yri-

tyksen näkökulmasta tunnettava on esimiestyön heikoimmat elementit, haasteet ja 

kehitettävät kohteet, jotta on mahdollista saavuttaa haluttu lopputulos, joka on esi-

miestyön elementtien parempi toteutuminen. 

 

Esimiestyötä on kohdeorganisaatiossa tutkittu jo useamman vuoden ajan osana 

henkilöstötutkimusta. Sen seurauksena on jo toteutettu aiemmin erilaisia kehittämis-

toimenpiteitä. Aiemmin kehittämistoimet ovat keskittyneet enemmänkin siihen, että 

esimiesten toimintaa on pyritty kehittämään suoraan miettimättä ja ymmärtämättä 

sitä, että millaista tukea ja koulutusta esimiehille tulisi antaa, jotta he selviävät työs-

tään entistä paremmin. Toisaalta myös organisaatiossa ei syvällisesti ole hyödyn-

netty aikaisempia tutkimuksia siitä millaista esimiestyön suuntautuneisuutta tai mil-

laisia elementtejä lähiesimiehiltä organisaatiossa ja palveluliiketoiminnassa odote-

taan. Siten ei ole myöskään täysin ymmärretty miksi henkilöstö kokee asiat niin kuin 

he tutkimuksissa kokevat. Tämän vuoksi myös esimiesten toiminnan kehittäminen 

oikeaan suuntaan on ollut hankalaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuroa 

tätä kuilua pienemmäksi. 
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Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen:  

 

Millaista esimiestyön tulee palveluliiketoiminnassa olla, jotta se olisi mahdollisim-

man hyvää?  

 

Varsinaisen tutkimuskysymyksen lisäksi vastauksia haetaan myös neljään alatutki-

muskysymykseen: 

 

Millaisia esimiestyön elementtejä palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä tulee olla, 

jotta toiminnan palvelutaso ja laatu olisi mahdollisimman hyvää? 

 

Millaisia esimiestyön elementtejä palveluliiketoiminnan lähiesimiehellä tulee olla, 

jotta toiminta olisi ihmissuuntautunutta? 

 

Millaisia esimiestyön elementtejä palveluliiketoiminnan lähiesimiehellä tulee olla, 

jotta toiminta täyttäisi eettisen johtamisen vaatimukset? 

 

Tutkimuskysymysten kautta voidaan todeta, että tarkoituksena on selvittää organi-

saatiotasolla, että mistä haasteet esimiestyön elementtien toteutumiselle nousevat. 

Tutkimuksessa ilmiötä lähestytään palveluliiketoiminnan esimiestyön ja transforma-

tionaalisen johtamisen kontekstista.  

  

1.2. Katsaus aiempaan tutkimukseen     
 

Tässä luvussa luodaan katsaus aiempaan tutkimukseen esimiestyöstä. Mitä esi-

miestyöstä tiedetään ja mitä ei tiedetä.  

 

Aiemman tutkimuksen kautta esimiestyötä on tutkittu vuosikymmenten ajan erittäin 

paljon ja aiemman esimiestyön tutkimuksen kautta on tunnistettavissa, että  esi-

miestyö on laaja kokonaisuus, johon kuuluu paljon vastuuta ja velvollisuuksia. Esi-

miestyö on myös se tekijä, jolla mahdollistetaan organisaation onnistuminen (Viitala 
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2007, 7).  Esimiestyö on määritelty usein vaikuttamisena ryhmään tai tavoiteasetan-

tana, jonka avulla asetettu tavoite tai visio saavutetaan (Drucker 1995, 115, Robbins 

& Judge 2000, 184, Hyppänen 2007 7). 

 
Esimies on aina roolissaan työnantajan edustaja riippumatta siitä, miten hän itse 

näkee roolinsa (Hyppänen 2007, 9). Esimies saa valtuutuksen auktoriteetilleen or-

ganisaatiossa asemansa kautta. Esimiehelle annettu valta on myös yksi tärkeä kul-

makivi hänen työssään. Esimiehen tulee hyväksyä myös aseman muodostama ti-

lanne suhteessa alaisiin: kyseessä on valtasuhde, joka ei missään nimessä ole ta-

sasuhtainen. (Järvinen 2005, 27-29).  

 

Lähiesimiestyö voi käytännössä olla mitä vain, mutta ensisijaisesti se kuitenkin on 

sitä päivittäistä työtä, jota esimies tekee alaistensa kanssa päivittäin. Lähiesimiehen 

työskentely voi päivittäin sisältää paljon monenlaista asioita, käytännössä ihan kaik-

kea maan ja taivaan väliltä. Lähiesimiestyö sisältää ainakin läsnäoloa, palautteen 

antamista sekä esimerkkinä toimimista. Lähiesimiestyö on puhtaasti ihmisten johta-

mista. Monella tapaa lähiesimiestyö on se voima, joka ratkaisee sen, miten yritys 

toimii. (Salminen 2011, 28-29). 
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TAHTO X TIETO X TAITO = ESIMIESTYÖN KOKONAISUUS 

 

Kuva 1. Esimiesosaamisen alueet (mukaillen Hyppönen 2007, 22, 24).  

 

Esimiestyön ollessa laaja kokonaisuus, rakentuu esimiestyö silloin useammasta 

elementistä.  Hyppönen (2007, 24) katsoo, että esimiestyön kokonaisuus rakentuu 

kolmesta erilaisesta elementistä: tarvitaan tietoa, tarvitaan taitoa, mutta ennen kaik-

kea tarvitaan tahtoa (Kuva 1). Hyppösen mukaan esimiestyö myös kehittyy ajan 

myötä.  

 

Mumford, Zaccaro, Connelly ja Marks (2000, 155) jakavat Hyppösen kanssa samaa 

näkemystä esimiestyön kokonaisuudesta. Heidän mukaansa esimiehellä tulee olla 

tietoa, ongelman ratkaisukykyä, ratkaisun rakentamisen taitoa sekä sosiaalista pe-

lisilmää. Kaikella tällä on vaikutusta esimiehen suoritukseen (Kuva 2).  

 

 

 

TAITO

TAHTO

ESIMIES-
OSAAMI-

NEN
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Kuva 2. Esimiestyön kokonaisuus osana johtamisominaisuuksia (Mumford et al. 

2000, 68). 

 

Esimiestyö on kuitenkin erittäin paljon muutakin vastuuta ja velvollisuuksia. Erilaiset 

toimintaympäristöt luovat tarpeita erilaisille esimiestyön elementeille ja suuntauk-

sille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda syvempi katsaus palveluliiketoi-

minnan esimiestyöhön ja sen elementteihin. Vaikka palveluliiketoiminnan esimies-

työssä tarvitaan erilaisia elementtejä kuin esimerkiksi tehdastyössä. On tärkeää tun-

tea syvemmin toimialan ja -ympäristön asettamat vaatimukset esimiestyölle. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on täyttää tutkimusaukko palveluliiketoiminnan esimiestyön 

elementtien osalta.  

 

1.3. Tutkimuksen keskeisen käsitteet 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen osalta keskeiset käsitteet ja miten avainkäsit-

teet tässä tutkimuksessa ymmärretään. 

 

Palvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa aineetonta tekoa, jonka tavoitteena on 

ratkaista asiakkaan ongelma. Tilanteeseen kuuluu vuorovaikutustapahtuma palve-

luhenkilökunnan ja asiakkaan välillä. Palvelun lopputulos voi olla joko palvelutapah-

tuma tai fyysinen tuote. (Grönroos 1998, 50.) Tässä tutkimuksessa palvelulla tarkoi-

tetaan aineetonta tekoa.  

 

Palveluliiketoiminnan johtamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kokemuksen 

johtamista. Kokemus, josta puhutaan voi olla niin asiakkaan kuin työntekijän. Ky-

Kiteytyneet 
kognitiiviset kyvyt

Motivaatio 
Persoonallisuus

Yleiset 
kognitiiviset kyvyt

Ongelman -
ratkaisutaidot

Sosiaalisen 
pelisilmän - taidot

Tieto 

Ongelmanratkaisu
&

Suoritus 
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seessä on molempien subjektiivinen tunne luottamuksesta ja turvallisuudesta. Esi-

miehen rooli on luoda toiminnalle puitteet tavoitteiden kautta ja sitä kautta antaa 

henkilöstölle mahdollisuuden tehdä parhaansa. Asiakkaan ja työntekijän lisäksi pal-

veluliiketoiminta pitää sisällään myös sidosryhmien yhteistyön ja sen johtamisen. 

Myös sidosryhmille halutaan tarjota sama hyvä kokemus. (Fischer & Vainio 2014, 

89; 106-107; Grönroos 1998, 51.) 

 

Esimiestyön käsite tässä tutkimuksessa nähdään yhdistelmänä transformationaa-

lista johtajuutta ja palveluliiketoiminnan esimiestyötä. Esimies on se työkalu palve-

luliiketoimintaa tuottaville organisaatioille, jonka avulla on mahdollista luoda palve-

lua edistävä työskentelykulttuuri (Robbins & Judge 2010, 33). Esimiehen toimin-

nassa käyttäytyminen nousee tärkeää rooliin (Yukl 1999, 285-286). Tämä luo esi-

miehelle vastuun varmistaa, että oman käyttäytymisen lisäksi työntekijöiden käytös 

ja asenne edistävät palvelun laatua (Hartline & Ferrell 1996, 52.) Esimiestyöhön 

kohdistuu odotuksia myös työntekijän toiminnan osalta: esimiehen tulee huomioida 

työntekijän käyttäytyminen ja selkeyttää työntekijän roolia. (Hartline & Ferrell 1996, 

63.) Kuitenkin siten, että esimies ei toimi jokaisessa tilanteessa samalla tavalla, 

vaan osaa toimia kontekstin mukaisesti (Yukl 1999, 291). Tilanteesta riippuen esi-

miehen toiminta voi olla joko ohjaava tai osallistava (Bass 1999, 13).  

 
 Visiolla tarkoitetaan tulevaisuuteen katsomista. Esimiehellä tulee olla toiminnasta 

suunta tai näkemys, jonka hän viestii alaisilleen ja sitä kautta ohjaa alaisiaan näke-

mystä kohden. (Carless, Wearing & Mann 2000, 390.) Esimies edustaa organisaa-

tion tulevaisuuden suuntaa viestintänsä kautta (Law, Hackett, Wang & Chen 2000, 

421). Tulevaisuuden näkymän viestimisellä ja tavoitteilla esimiehen on mahdollista 

ohjata organisaatiota kohti menestystä. Voi sanoa, että esimies toimii tällöin organi-

saatiossaan strategiavaikuttajana. Työntekijöihin vaikuttaminen viestinnällä ja  ta-

voitteilla ohjaa työntekijöitä toimimaan itsenäisesti, mutta kuitenkin samalla koko-

naisuutta palvelevalla tavalla. (Suominen, Karkulehto, Sipponen ja Hämäläinen 

2010, 9.) 

 

Yksilöllinen tuki tarkoittaa esimiehen näkökulmasta sitä, että esimies uskoo ja luot-

taa alaisiinsa. Näin alaisilla on mahdollisuus saavuttaa haastavia tavoitteita (Carless 
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et al. 2000, 291.) Esimies tarjoaa näin alaisille mahdollisuuden kehittyä tehtäväs-

sään (Conger 1999, 157).  Esimiehen on kuitenkin tarjottava alaiselle apu, tukensa 

(Nadler & Tushman 2990, 83). Esimiehen tuki voi näyttäytyä työntekijälle hyvin yk-

sinkertaisina asioina, kuten positiivisena palautteena tai työntekijän saavutusten 

huomioimisena (Carless et al. 2000, 291). Jotta esimies voi tarjota tukensa alaisille, 

tulee hänen olla kiinnostunut heidän tarpeista ja tunteista (Podsakoff et al. 1990, 

112).  Palveluliiketoiminnassa etenkin, esimiehen rooli keskittyy pitkälti työntekijän 

tukemiseen ja rohkaisemiseen. Tämä mahdollistaa menestyksekkään työskentelyn 

työntekijälle. (Grönroos 1998, 172; Schaubroeck, & Fink 1998, 172.)  

 

Esimiehen esimerkissä on kyse esimiehen käyttäytymisestä, jonka tulee olla tasa-

puolista sekä luottamusta herättävää (Hui, Chiu, Yu, Cheng & Tse 2007, 153). Ky-

seessä on erittäin tehokas tapa johtaa (Sydänmaalakka 2009, 159). Yksinkertaisim-

millaan tämä tarkoittaa sitä, että omalla toiminnallaan esimies tarjoaa alaisilleen so-

pivan esimerkin johon samaistua. Samaistuttavuutta parantaa esimiehen toimin-

nassa arvojen käytöksen yhdenmukaisuus. (Podsakoff, MacKenzie, Moorman & 

Fetter 1990, 112.)  

 

1.4. Tutkimusmenetelmät  
 

Tässä luvussa käydään läpi pro gradu – tutkielman tutkimusmenetelmää ja sen 

käyttämisen perustetta. Tutkimus toteutetaan laadullisena tapaustutkimuksena.  

 

Laadulliseksi tutkimuksen tekee se, että tutkimuksella ei tavoitella tilastollisia toden-

näköisyyksiä, vaan tarkoitus on tarkastella aineistoa kokonaisuutena ja tutkimuksen 

tavoitteena on havaintoja yhdistämällä karsia havaintomäärää, ajatuksena se, että 

aineistosta löytyy esimerkkejä samasta ilmiöstä. Käytettävissä olevien vihjeiden 

pohjalta sitten tehdään merkitystulkinta. Tapaustutkimukseksi taas sen vuoksi, että 

tutkimuksen kohteena on ilmiö. (Alasuutari 1995, 28-35).  

 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tarkastella pientä joukkoa tapauksia. Tässä 

tapauksessa tutkimuksen kohteena on yksittäisen organisaation yksittäinen osasto 
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ja yksittäisen osaston lähiesimiehet. Tapaustutkimus on yleensä tarkka kuvaus tut-

kittavasta kohteesta. Tapaustutkimusta määritellään kokonaisvaltaisena analyysina 

sosiaalisesta prosessista, joka perustuu useanlaisiin aineistoihin ja hyödyntää aikai-

sempia tutkimuksia. (Bamberg, Jokinen & Laine 2007, 9-10). Tapaustutkimusta pi-

detään myös keskeisenä kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategiana 

(Metsämuuronen, 2008, 18).  

 

Tutkimusta lähestytään henkilöstön näkökulmasta analysoimalla organisaatiossa 

toteutetun henkilöstötutkimusten avoimia vastauksia, jolloin saadaan hyvä otanta 

alaisten näkemyksiä esimiestyön nykytilasta. Avoimien vastauksien tukena käyte-

tään myös tutkimuksesta saatua kvantitaavista tietoa.  Tapaustutkimuksessa tutkit-

tavaa ilmiötä tarkastellaan siinä kontekstissa kuin se esiintyy. (Eisenhardt & 

Graebner, 2007, 25).  

 

Tässä tutkimuksessa tapauksen ilmiö on aineettomia palveluita tarjoavan palvelulii-

ketoimintaa harjoittavan organisaation lähiesimiestyö. Tutkimuksen tarkoituksena 

on tunnistaa, mitä elementtejä esimiestyössä pitäisi olla, jotta se olisi mahdollisim-

man hyvää ja hyvää palvelukulttuuria edistävää. Tässä tutkimuksessa esimiestyöllä 

tarkoitetaan sitä esimiestyötä, jotka tehdään lähellä yksittäistä työntekijää, mutta sa-

malla myös lähellä asiakasta. Lähiesimies vaikuttaa suoraan työntekijän toimintaan 

omalla esimiestyöllään  ja sitä kautta myös epäsuorasti siihen kuinka asiakas kokee 

palvelun.  

 

Kohdeorganisaation toiminnan luonteen vuoksi esimiehillä on oltava vahva sub-

stanssiosaaminen ja tämän vuoksi kaikki esimiehenä toimivat ovat toimineet rivissä 

työntekijöinä. Taustan vuoksi esimiehillä on vahva operatiivinen tausta ja sitä kautta 

heidän aloittaessaan esimiehenä korostuu toiminnassa vankka operatiivinen näkö-

kulma. Tämän vuoksi työntekijöiden ohjaaminen, valvonta ja tukeminen palvelulii-

ketoiminnan esimiestyön näkökulmasta saattaa jäädä vähemmälle.  

 

Tämän tutkimuksen ilmiöitä lähestytään aiemman tutkimuksen osalta tunnistettujen 

esimiestyön elementtien kautta sen omassa kontekstissa. Tutkimuksen konteksti on 

palveluliiketoiminnan esimiestyö. 
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Aineiston analyysi tehdään sisällönanalyysi – menetelmällä. Sisällönanalyysi voi-

daan nähdä eräänä perusanalyysimenetelmänä laadullisen tutkimuksen osalta. 

Sille tyypillistä on aineiston sisällön kuvaaminen sanallisesti. Tässä tutkimuksessa 

sisällönanalyysi tehdään teorialähtöisesti. Teorialähtöisessä sisällön analyysissa 

lähdetään liikkeelle yleisestä ja päädytään yksittäiseen. Käsitteet ovat siis jo ole-

massa teorian kautta ennen analyysiä, eikä niitä luoda aineiston kautta. (Kananen 

2008, 90-91.) Aineiston käsittelyä voidaan kuvata myös analyysin ja synteesin kä-

sitteillä. Tällöin analyysin kautta aineisto puretaan osiin ja sitten lopulta synteesissä 

kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi (Grönfors, 1985, 145). 

 

Usein sisällön analyysi kuvataan loogisena, suoraviivaisesti etenevänä prosessina, 

vaikka tutkiminen on usein luonteeltaan enemmänkin syklistä ja edestakaista. Itse 

prosessi voi avata uusia näkökulmia ja tämä voi vaikuttaa jopa tutkimuskysymyk-

seen. Voi siis sanoa, että aineistoa tulkitaan loppuun saakka. (Eskola & Suoranta 

2014, 16.) 

 

Laadullisen tutkimusmenetelmän käyttöä tässä tutkimusasetelmassa tukee se, että 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkimuskysymyksen kautta laaja-alaisesti esi-

miestyön haasteita ja ilmiöön halutaan päästä pureutumaan mahdollisimman sy-

välle. Tässä tapauksessa kvantitatiivisen tutkimuksen ja sen tuloksena syntyvien 

lukujen kautta ei olisi mahdollista saada luotua tarpeeksi ymmärrystä syy-seuraus-

suhteista. 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus rakentuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esi-

tellään tutkimuksen tausta, tutkimuskysymykset ja myös tutkimuksen rajaus sekä 

näkökulmat. Lisäksi johdannossa tutustutaan aiempaan esimiestyön tutkimukseen 

ja esitellään tutkimuksen keskeiset käsitteet.  

  

Tutkimuksen toinen ja kolmas luku esittelevät työn teoreettista taustaa siten, että 

toisessa luvussa syvennytään palveluliiketoiminnan esimiestyöhön ja tarkastellaan 
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sitä aiemman tutkimuksen kautta. Palveluliiketoiminnan esimiestyötä tarkastellaan 

myös omissa alaluvuissaan toisaalta Merja Fischerin positiivisesti poikkeavan pal-

veluliiketoiminnan esimiestyön kautta ja toisaalta taas palvelukulttuurin kautta.  

 

Kolmannessa luvussa käsitellään trasnformationaalista johtajuutta ja sen erilaisia 

ominaisuuksia kolmen erillisen viitekehyksen kautta. Viitekehyksien tärkeimpiä omi-

naisuuksia ja yhteneväisyyksiä avataan viidessä alaluvussa vielä erikseen. Tutki-

muksen neljännessä luvussa taas transformationaalinen ja palveluliiketoiminnan 

johtamisen yhdistetään yhdeksi viitekehykseksi yhtenevien elementtien kautta. Pal-

veluliiketoiminnan esimiestyöstä ja transformationaalisen johtamisen esimiestyön 

elementeistä luodaan synteesi.  Luotua synteesiä käytetään aineiston analyysin 

pohjana (luku 5) sekä yhteenvedon pohjana (luku 6). 

 

Luvussa viisi kuvataan tutkimuksen toteutus. Luku alkaa kohdeorganisaation esitte-

lyllä, josta edetään aineiston keruun kautta analyysin vaiheiden kuvaamiseen. Lu-

vun tarkoituksena on antaa lukijalle kattava kuvaus analyysista ja sen vaiheista. Lu-

vussa viisi arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuus.  Luvussa kuusi käydään läpi 

sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen aineiston havainnot. 

 

Luku seitsemän avaa tarkemmin analyysin kautta tuotettuja johtopäätöksiä. Luku 

nivoo aiemman teorian ja empiirisen aineiston yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Luku-

kahdeksan tiivistää vielä yhteenvetona tutkimuksen tärkeimmät havainnot teoriasta 

sekä empiriasta sekä ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi. 
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2. ESIMIESTYÖ PALVELULIIKETOIMINNASSA  
 

Tässä luvussa avataan aiemman tutkimuksen kautta, mitä palveluliiketoiminnalla ja 

sen esimiestyöllä tarkoitetaan.  

 

2.1. Palveluliiketoiminnan tutkimuksen taustaa 
 
Palveluihin liittyvä tutkimus on saanut alkunsa 1970 -luvulla. Vuonna 1974 julkaistiin 

Yhdysvalloissa ensimmäinen palveluiden markkinointiin keskittynyt kirja. (Grönroos 

1998, 44.)  Palveluiden johtamisen osalta on kirjoitettu erittäin paljon palvelun laa-

dun johtamisesta (mm. Grönroos 1998, Grönroos 2003, Gummersson 1994). Pal-

velukokonaisuuden johtamisen osalta on tunnistettavissa 1970-luvulta saakka vuo-

sikymmenittäin tutkimuksen keskeiset aihealueet (taulukko 1). 

 

Taulukko 1 Palvelukokonaisuuden johtamisen kehittyminen (Mukaillen Fischer 

2012, 28). 

1970-luku Organisaation ilmapiiri ja kulttuuri, työntekijän käyttäytyminen 

1980-luku Suhteet palveluliiketoiminnassa, ulkoinen ja sisäinen laadun 

havainnointi 

1990-luku Asenteet ja motivaatio palveluliiketoiminnassa, palveluiden 

tuottavuus, asiakastyytyväisyys  

2000-luku Työyhteisötaidot, tunteet, työn imu 

 

Vuonna 1975 Schneider (1975) toi keskusteluun organisaation ilmapiirin ja sen vai-

kutuksen työntekijän käyttäytymiseen. Schneiderin (1975, 473) mukaan työpaikoilla 

voi olla useita erilaisia ilmapiirejä. Työntekijän käyttäytyminen on ilmapiirien loppu-

tulema, joka kertoo millaiseen käyttäytymiseen ilmapiiri työntekijää ohjaa. Schnei-

derin mukaan (1975, 475-475) samanlainen ilmapiiri ohjaa kuitenkin työntekijöitä 

käyttäytymää eri tavoilla. Mikäli ilmapiiri tukee ja palkitsee yksilöiden näkyviä eroja, 

on lopputulemana samanlaisessa ilmapiirissä yksilötasolla erilaista käyttäytymistä.  

 

Laatunäkökulma tuotiin palveluliiketoiminnan johtamisen keskusteluun jo 1980-lu-

vulla havainnoinnin näkökulmasta. Grönroos (2000, 60) kirjoittaa, että kiinnostus 
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palvelun laatuun kasvoi tuolloin ”räjähdysmäisesti” ja laatua alettiin pohtia koetun 

palvelun laadun kautta. Keskustelu palvelun laadusta ei ole vuosikymmenten myötä 

kuitenkaan kadonnut mihinkään. Laatu palveluiden yhteydessä nähdään monimut-

kaisena asiana, johon vaikuttaa useampi tekijä. Palvelun monimutkaisuus tulee jo 

esille palvelun aineettoman luonteen myötä. Palveluiden laadun tunnistamiseen tar-

vitaan aina jokin laadun malli, jonka avulla on mahdollista selvittää miten asiakkaat 

kokevat laadun.  (Grönroos 2000, 59-60).  

 

Asiakkaiden laatukokemus palveluista, on ollut selkeä jatkumo laatukeskustelulle. 

Asiakasnäkökulmasta laatu ei ole vain yksittäinen irrallinen asia, kuten koettu pal-

velu. Asiakastyytyväisyys on toisaalta asiakkaalle se mitä asiakas saa vuorovaiku-

tuksessa yrityksen kanssa ja toisaalta taas se miten asiakas saa palvelun. Asiakas 

siis tosiasiallisesti kokee palvelun niin lopputuloksen teknisen laadun kuin prosessin 

toiminnallisen laadun näkökulmasta (Grönroos 2000, 63-65.) Asiakkaan kokema 

laatu linkittyy myös keskusteluun organisaation ilmapiiristä, sillä ne organisaatiot 

jotka keskittyvät asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin luovat todennäköisimmin pal-

velua tukevan ilmapiirin, joka näyttäytyy asiakkaalle palvelun laatuna (Schneider, 

White & Paul 1998, 159). Esimiehen johtamiskäyttäytyminen on myös tutkimusten 

mukaan yksi tekijä, jolla on vaikutusta palvelun laatuun (Hui et al. 2007, 151-152). 

 

Osana palveluliiketoiminnan johtamisesta nousevat esille työyhteisötaidot. Palvelu-

liiketoiminnassa tutkimuksen kehittymisen kautta. Yleisesti työyhteisötaidoilla tarkoi-

tetaan käytöstä, joka on harkinnanvaraista, mutta kuitenkin siten, että käytöksellä 

on kokonaisuutena organisaation tehokkuutta edistävä vaikutus (Organ 1988, 4).  

 

2.2. Palvelu käsitteenä 
 

Itse palvelun kuvaaminen ilmiönä ei ole yksinkertaisimmasta päästä, sillä sen mer-

kitys voi vaihdella henkilökohtaisesta palvelusta tuotteeseen. Palveluna voidaan pi-

tää myös esimerkiksi laskutusta. Tällaisen palvelun yhteydessä puhutaan niin sa-

notusta näkymättömästä palvelusta. (Grönroos 1998, 49-50.) 
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Useimmiten, kun puhutaan palvelusta, tarkoitetaan prosessia tai aktiviteettia, jonka 

voidaan nähdä olevan yksilön tai organisaation resurssi. Palvelu voidaan tuottaa 

asiakkaalle joko suorasti tai epäsuorasti. (Vargo & Lusch 2004, 326.) Fischer ja Vai-

nio (2014, 17) kuvaavat palveluliiketoiminnan olevan kaikessa yksinkertaisuudes-

saan ihmisen tuottamaa palvelua toiselle ihmiselle ja toiminnan keskiössä ovatkin 

juuri yksilöt ja heidän toiminta.  Grönroos (1998, 51) näkee palvelun kokonaisuu-

tena. Yksi tärkeä osa palvelua on teon aineettomuus. Lisäksi palveluun liittyy aina 

asiakas, joka on yksi osatekijä tuotantoprosessissa. Palvelua tuotettaessa on myös 

ymmärrettävä, että sitä kulutetaan samanaikaisesti.   

 

Palvelua on siis pyritty määrittelemään monin eri tavoin. Grönroos on pyrkinyt tiivis-

tämään useasta erilaisesta määritelmästä yhtenäisen kokonaisuuden (1998, 50): ” 

Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, jossa asiakkaan 

ongelma ratkaistaan yleensä, siten että asiakas, palveluhenkilökunta ja/tai fyysisten 

resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelujen tarjoajan järjestelmät ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään.” 

 

2.3. Palveluliiketoiminnan lähiesimiestyö  
 

1950-luvulta alkaen palveluliiketoiminnan määrä on kasvanut jatkuvasti (Gummers-

son 1994, 78). Robbins ja Judge (2010, 33) kirjoittavat, että nykypäivänä suurin osa 

työstä on palveluliiketoimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää myös palvelu-

liiketoiminnan esimiestyötä entistä paremmin ja syvemmin. 

 

Palveluliiketoiminta, kuten mikä tahansa liiketoiminta vaatii johtamista. Lisäksi, mitä 

lähemmäksi työntekijää mennään, sitä enemmän voidaan puhua esimiehen teke-

mästä työstä ja esimiehen vaikutuksesta työntekijän työsuoritukseen. Esimiehen 

tarkoituksena on tukea työntekijää ja saada työntekijä onnistumaan työssään. On-

nistuakseen omassa työssään palveluliiketoimintaa ohjaavana esimiehenä, tulee 

esimiehen ymmärtää palveluliiketoiminnan erityisluonne. Ymmärrystä tulisi olla 

etenkin sen osalta, miten ja millaisilla esimiestyön elementeillä esimies mahdollistaa 

työntekijän onnistumisen työssä ja palvelun tuottamisen onnistumisessa. 
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Ensimmäisenä esimiehen tulee ymmärtää Fischerin & Vainion ajatus palveluliiketoi-

minnan johtamisesta. Tutkijat (2014, 106.) kirjoittavat, että ”Palveluliiketoiminnan 

johtaminen on kokemuksen johtamista.” Palveluliiketoiminnassa kokemus tulee niin 

asiakkaan puolelta kuin työntekijänkin (Fisher & Vainio 2012, 106). Palveluliiketoi-

minnassa erityistä on juuri kokemus. Palvelu koetaan subjektiivisesti ja palvelun ku-

vailuun liittyy yleensä henkilökohtainen kokemus luottamuksesta, tunteesta ja tur-

vallisuudesta (Grönroos 1998, 51).  

 

Esimiehen on todella tärkeää ymmärtää alaisten näkökulma kokemukseen. Myös 

työntekijän kokemus ratkaisee kokonaisuudessa. Fisher ja Vainio (2014, 89, 106-

107) tarkoittavat työntekijän kokemuksella kokemusta työyhteisöstä. Koska kyse on 

tunteesta, on jokaisen panostus työyhteisön osalta tärkeä. Esimiehellä on kokemuk-

sen rakentamisessa oma tärkeä roolinsa. Esimies asettaa tavoitteet, niiden paino-

pistealueet ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä parhaansa. Palveluliiketoi-

minnan johtamisessa tavoitteena on synnyttää mahdollisimman hyvä kokemus kai-

kille sidosryhmille. Esimiehen näkökulmasta sidosryhmiin kuuluvat niin työyhteisön 

jäsenet, asiakkaat, omistaja. Sidosryhmien tunnistaminen on tärkeää palveluliiketoi-

minnassa, sillä johtamistehtävä ei rajoitu koskaan vain organisaatioon, vaan myös 

yhteistyötä on johdettava. (Fischer & Vainio 2014, 89, 106-107.) 

 

Palveluliiketoiminnan osalta esimiestyö ei voi olla täysin samanlaista kuin esimer-

kiksi tehdastyössä.  Tornow & Wiley (1991, 105) kirjoittavat, että puhuttaessa pal-

velun laadusta tulisi esimiestyön huomioida niin työntekijät kuin asiakkaatkin. Teho-

kas esimieskäyttäytyminen vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden palvelun laatuun. 

Esimiehen johtamiskäyttäytymisellä voidaankin nähdä olevan suuri merkitys asia-

kaspalvelutehtävissä. (Hui, Chiu, Yu, Cheng & Tse 2007, 151-152.) 

 

Palveluiden luonne on siitä erityinen, että laatu syntyy ikään kuin vasta jälkikäteen; 

sen jälkeen, kun palvelu on annettu. Laatua ei siis voi ennalta määrittää. Tämän 

vuoksi laadunvalvonnan tulee tapahtua itse palvelun kanssa samanaikaisesti. 

(Grönroos 1998, 52.) Laatuajattelun osalta organisaatiossa on tärkeää tunnistaa, 

että lopputulosta sinänsä ei voi parantaa. On parannettava itse tekemisen proses-

sia. Esimiehen, mutta myös yhtä lailla jokaisen työyhteisön jäsenen, on siis tärkeää 
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ymmärtää, että vain puuttumalla ja muuttamalla toimintatapoja on mahdollista pa-

rantaa lopputulosta. Jokainen yksilö voi muuttaa lopputulosta, mutta muutos toimin-

nassa vaatii sitoutumista ja ymmärrystä siitä mitä toiminnan muutoksella saavute-

taan. (Fischer & Vainio 2014, 50). 

 

Monet asiakaspalvelua tuottavat yritykset epäonnistuvat tuottamaan palvelua. Tä-

hän syynä voi olla muun muassa asiakaspalvelua tuottavan työntekijän asenne, jolla 

on vaikutusta asiakkaan kokemaan palveluun. Palveluliiketoimintaa harjoittavilla yri-

tyksillä tuleekin olla tehokas ote työntekijöidensä johtamiseen. Esimiesten on kyet-

tävä varmistamaan, että työntekijän käytös ja asenne edistävät palvelua. (Hartline 

& Ferrell 1996, 52.) Esimiestyö on työkalu, jolla luodaan palvelua edistävää työs-

kentelykulttuuria (Robbins & Judge 2010, 33). 

 

Palveluliiketoiminnassa hyvän esimiehen toiminta kulminoituu useampaan tekijään 

(kuva 3), joista ensimmäinen on palvelutason edistäminen. Kuitenkaan pelkkä pal-

velutason edistäminen ei riitä, vaan esimiehen on sitouduttava huomioimaan työn-

tekijää, palkitsemaan oikeasta suorituksesta. Yksi tärkeä hyvän esimiehen ominai-

suus on se, että esimies selkeyttää työntekijälle hänen rooliaan. (Hartline & Ferrel 

1666, 63.) 
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Kuva 3. Palveluliiketoimintaan sitoutunut esimies 

 

Palveluliiketoiminnassa esimiehen sitoutuminen palvelutason edistämiseen auttaa 

organisaatiota saavuttamaan paremman palvelutason. Esimiehen tulee myös ym-

märtää, että tärkeintä on kiinnittää huomiota työntekijän käyttäytymiseen, ei niin-

kään itse palvelun lopputulokseen. Jotta työntekijä saadaan sopeutumaan mahdol-

lisimman hyvin organisaatioon, tulee esimiehen palkita työntekijä organisaation kan-

nalta halutun kaltaisesta suorituksesta. Esimiehen tulisi löytää tapa vähentää työn-

tekijän rooliin liittyvää epäselvyyttä ja konflikteja. Työntekijän ollessa epävarma roo-

listaan ja tehtävänsä sisällöstä, on sillä suoria vaikutuksia työntekijän työsuorituk-

seen. Tämän lisäksi myös  roolin epävarmuus heijastuu myös työntekijän työssä 

viihtymiseen. (Hartline & Ferrell 1996, 63.)  

 

2.3.1. Palveluliiketoiminnan esimiestyön elementit 
 

Palveluliiketoiminnassa johtamiskäyttäytymiseen liittyvät elementit voidaan karke-

asti jakaa kolmeen eri ryhmään: (1) tehtäväsuuntautuneisuus (suoritus/valmistele-

vat toimenpiteet), (2) ihmissuuntautuneisuus (ylläpito/huomioiminen) (3) eettinen 

Palveluun 
sitoutunut 

esimies

Palvelutason 
edistäminen

Työntekijän 
käyttäytymisen 
huomioiminen

Työntekijän 
roolin 

selkeyttäminen 

palkitseminen
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johtaminen (moraalinen luonne). Esimiehen toiminnassa tehtäväsuuntautuneisuus  

elementtinä voi tarkoittaa muun muassa ohjeiden antamista, työntekijän motivoi-

mista. Käytännössä palveluita tuotettaessa tehokas esimies vaikuttaa ja rohkaisee 

työntekijöitä palvelukäyttäytymiseen asettamalla heille tavoitteita. (Hui et. al, 2007, 

152-153.)  

 

Ylläpitävät toimet taas sisältävät muun muassa seuraavat elementit: alaisten pää-

tösten kunnioittamisen, alaisen tukemisen sekä konfliktien ratkaisun (Hui et. al, 

2007, 153). Tämä tarkoittaa alaisen näkökulmasta tuen antamista silloin, kun alai-

nen kohtaa työssä haasteita ja esimiehen rooli keskittyy palveluliiketoiminnassa 

vahvasti työntekijän tukemiseen ja rohkaisemiseen. Alaisen saadessa työskente-

lyynsä tukea esimieheltä hänellä on mahdollisuus suoriutua siitä menestyksek-

käästi. (Grönroos 1998, 172; Schaubroeck, & Fink 1998, 172.)  

 

Eettisen johtamisen osalta Hui et al. (2007, 153) korostavat elementteinä toisaalta 

esimiehen tasapuolisuutta sekä luottamusta rakentavaa käyttäytymistä. Esimiehen 

reilulla toiminnalla voidaan nähdä olevan vaikutusta jopa organisaatiotasolla, siten 

että työntekijät kykenevät palvelemaan asiakasta paremmin (Simons & Roberson 

2003, 441, Bettencourt & Brown 1997, 50). Reiluuden kokemus kasvattaa myös 

työntekijän työtyytyväisyyttä (Bettencourt & Brown 1997, 49). Fisher ja Vainio (2014, 

55) ovat myös sitä mieltä, että tasapuolisuuden tunne on erittäin tärkeä, mutta vai-

kea luoda. Tämä johtuu siitä, että ihmiset mieluiten huomioivat ne, joiden kanssa he 

ovat läheisimmät. 

 

Palveluliiketoiminnan esimiestyössä pyritään vaikuttamaan positiivista vahvistavan 

toiminnan kautta palveluntuottamisen onnistumiseen. Kuitenkin samanaikaisesti 

esimiehen vastuulla on valvoa ja ohjeistaa työntekijää. (Fischer & Vainio 2014, 130). 

On odotukset millaiset tahansa liiketoiminnassa, niin silti esimiehen rooliin ja vas-

tuuseen kuuluu aina yrityksen edustajana toimiminen, kuten Hyppänen (2007, 9) 

kirjoittaa. Esimies saa valtuutuksen auktoriteetilleen organisaatiossa asemansa 

kautta. Esimiehen tuleekin hyväksyä aseman muodostama tilanne suhteessa alai-

siin: kyseessä on valtasuhde, joka ei missään nimessä ole tasasuhtainen. (Järvinen 

2005, 27-29). 
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2.3.2. Positiivisuus palveluliiketoiminnan esimiestyössä  
 

Palveluliiketoiminnan esimiestyössä oleelliseksi tekijäksi nousee myös esimiehen 

positiivisuus, sillä positiivisuuteen keskittyvät esimiehet luovat ympärilleen positii-

vista ilmapiiriä. (Fischer 2012, 160-161.)  Fischerin ja Vainion (2014, 56) mukaan 

positiivisesti poikkeava käyttäytyminen nousee erityisesti esille, kun tilanteessa voisi 

valita neutraalin tai jopa lannistavan mallin, mutta henkilö päättääkin valita positiivi-

suuden sen sijaan. Positiivisuus tällaisessa tilanteessa luo lisää positiivisuutta. Jotta 

tähän tilanteeseen päästään täytyy työntekijöillä olla kokemus siitä, että heidän työ 

on merkityksellistä. Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen kasvattaa palveluita tuo-

tettaessa myös asiakkaan laatukokemusta. (Fischer & Vainio 214, 56.) 

 

Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se on enem-

minkin tietoinen tahtotila tai valinta. Positiivisesta käyttäytymisestä poikkeavaa te-

kee se, että negatiivinen tai neutraali käyttäytyminen tulee automaattisesti, ilman 

erillisiä ponnisteluja. Tämän vuoksi positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on myös 

kontrolloitua. Palveluliiketoiminnassa tämän voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että 

jokainen toimija voi valita positiivisuuden negatiivisuuden sijaan ja sitä kautta luoda 

positiivisesti poikkeavaa käyttäytymistä. (Fischer & Vainio 2014, 64-65.) 

 

Käytännön toimenpiteinä positiivisen ilmapiirin luominen palveluliiketoiminnassa voi 

tarkoittaa muun muassa sitä, että esimies kuuntelee, inspiroi ja energisoi muita. Täl-

lainen positiivisuutta korostava esimies luo todennäköisemmin positiivisesti poik-

keavaa palvelua. Lisäksi positiivisen kautta toimiva esimiehen voidaan nähdä pal-

velevan alaisiaan ja keskittyvän heidän vahvuuksiin heikkouksien sijaan. Käytännön 

toimina tämä näkyy muun muassa rohkaisuna, luottamuksena sekä vieressä kulke-

misena.  Taulukossa 2 on kuvattu, miten esimiehen positiivisuuteen keskittyvät toi-

menpiteet voivat mahdollistaa positiivisesti poikkeavan palvelun syntymisen ja mitä 

se käytännössä tarkoittaa. (Fischer 2012,160-161.)   
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Taulukko 2. Positiivinen johtajuus palveluliiketoiminnassa. (Fischer 2012, 160) 

  
Positiivisuuteen keskit-
tyvä johtajuus  

Potentiaalinen positiivisesti 
poikkeava malli  

Johtamisen 
strategia  

Positiivinen, autenttinen, pal-
veleva johtajuus  

Positiivisen tarkoituksen luomi-
nen työntekijöiden keskuudessa 
kasvattaa osallisuuden koke-
musta. 

Johtamistyyli  

Kuunteleva ja tukeva Positiivisen tarkoituksen luomi-
nen työntekijöiden keskuudessa 
kasvattaa osallisuuden koke-
musta. 

Edistä anteeksi antoa, kas-
vata myötätuntoa ja vahvista 
vahvuuksia 

Työntekijöiden kasvanut sitoutu-
minen 

Luota itseesi ja muihin  Keskinäinen luottamus ja kun-
nioitus  

Vierellä kulkeminen Kumppanuus, yhtenäisyys 

Positiivisesti poikkeava käyt-
täytyminen ja positiiviset tun-
teet 

Luo positiivista tarkoitusta ja po-
sitiivisia tunteita organisaa-
tiossa.  

 

 

Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan se on enem-

minkin tietoinen tahtotila tai valinta. Positiivisesta käyttäytymisestä poikkeavaa te-

kee se, että negatiivinen tai neutraali käyttäytyminen tulee automaattisesti, ilman 

erillisiä ponnisteluja. Tämän vuoksi positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on myös 

kontrolloitua. Palveluliiketoiminnassa tämän voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että 

jokainen toimija voi valita positiivisuuden negatiivisuuden sijaan ja sitä kautta luoda 

positiivisesti poikkeavaa käyttäytymistä. (Fischer & Vainio 2014, 64-65.) 
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Kun esimies valitsee positiivisuuden, on hänellä mahdollisuus vaikuttaa myös it-

sensä ja organisaation kehittymiseen. Positiivinen johtaja uskoo myös, että on mah-

dollista luoda normaalin kehityskaaren sijaan, erinomainen kehityskaari. (Dutton & 

Spreizer 2014, 18.) Positiivisuus tarkoittaa myös sitä, että onnistumisiin on kiinnitet-

tävä huomiota työyhteisössä. Hyvä tapa tuoda onnistumisia esille on keskustelu. 

Onnistuneet keskustelut esimiehen ja työntekijän välillä tuo positiivisia vaikutuksia 

työyhteisöön: työntekijöiden arvostus itseään kohtaan nousee, motivaatio paranee. 

Lisäksi positiiviset kokemukset työyhteisössä parantavat myös työntekijöiden välistä 

yhteistyötä. (Furman & Ahola, 2010, 8.)  

 

2.3.3. Esimies palvelukulttuurin edistäjänä 
 

Palveluliiketoiminnassa yksi esimiehen tärkeä tehtävä on huolehtia palvelukulttuu-

rista: kehittää sitä, luoda sitä ja mikä tärkeintä ylläpitää sitä. Palvelukulttuuri syntyy 

yrityksessä osana sisäistä markkinointia. Sisäiseen markkinointiin sisältyy kaksi 

keskeistä esimiestyöhön liittyvää näkökulmaa: asennejohtaminen sekä viestintäjoh-

taminen. (Grönroos 1998, 282-286.)   

 

Asennejohtaminen ja viestintäjohtaminen kietoutuvat toisiinsa erittäin vahvasti. Tar-

vitaan viestintää, jotta voidaan vaikuttaa asenteisiin ja etenkin sitä kautta haluttuun 

palvelutasoon. Toisaalta viestinnästä on tärkeää muistaa, että se ei voi olla vain 

yksisuuntaista organisaatiolta työntekijälle. Työntekijä haluaa viestinnän olevan 

kaksisuuntaista, aina myös työntekijältä organisaatioon päin. Näin työntekijää on 

mahdollista rohkaista ja tukea. Palvelukulttuurin osalta on tärkeää, että yrityksen 

käytössä olevat esimiestyön menetelmät ovat työntekijää rohkaisevia, siten ne 

myös edistävät työntekijöiden palveluhenkisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä. Palvelu-

kulttuurin ylläpidossa on tärkeää muistaa antaa palautetta ja samalla myös jakaa 

tietoa. (Grönroos 1998, 283-284, 287.)  

 

Palvelukulttuurissa on tärkeää kuitenkin valvoa edelleen suoritusta ja siitä seuraa-

vaa lopputulosta. Esimiestyön osalta kehitys on kuitenkin siirtymässä valvonnasta 

ohjaavaan suuntaan. Esimiehellä ei koskaan ole mahdollisuutta valvoa työntekijän 
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tuottamaa palvelua täysin suoraan. Siksi on luotava epäsuora valvonta ja myös yl-

läpidettävä sitä. (Grönroos 1998, 287, 311-312.)  

 

Palvelukulttuuri tarvitsee taustalle aina palvelustrategian. Toteutuakseen strategia 

vaatii sen, että jokainen esimies sitoutuu sen toteuttamiseen. On myös tärkeää, että 

hyvää palvelua arvostetaan ja siitä ollaan kiinnostuneita. (Grönroos 1998, 302.) Laa-

dukas palvelu tarvitsee taustalle toisaalta palvelua painottavan kulttuurin ja toisaalta 

myös tehokkaan esimieskäyttäytymisen. Mikä tärkeintä, on näiden kahden elemen-

tin oltava ristiriidattomia tai ne voivat kääntyä palvelun laatua vastaan. (Hui et al. 

2007, 152, 166). 
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3. TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMIN-
NASSA  

 

Tässä luvussa kuvataan transformationaalista johtamista ja sitä kuinka tutkijat ovat 

kuvanneet sitä aiemmin kirjallisuudessa.  

 

3.1. Transformationaalisen johtajuuden tutkimuksen taustaa  
 

Transformationaalista johtamista voidaan pitää johtamisen modernina muotona 

(vanDuinkerken & Arant Kaspar 2015, 27). Transformationaalinen johtajuus on joh-

tajuutta, jossa keskitytään yksittäisen johtajan käyttäytymiseen ja siihen, kuinka se 

vaikuttaa yksilön, ryhmän tai organisaation suoritukseen. Puhutaan johdettavan ja 

esimiehen suhteen laadusta (Wang et al. 2005, 420.)  ja johtamistyylin voidaan 

nähdä olevan henkilöihin keskittyvä (Burke, Stagl, Klein, Goodwin, Salas & Halpin 

2006, 292). 

 

Transformationaalisen johtajuuden tutkimus on saanut alkunsa jo 1970 -luvulla. 

Transformationaalisen johtajuuden isänä pidetään James MacGregor Burnsia. 

Burns esitteli 1978 kaksi konseptia: transaktionaalinen johtaminen ja transforma-

tionaalinen johtaminen. Burns tarkoitti tutkimuksessaan transformationaalisella joh-

tamisella sellaista johtamiskäytöstä, jolla johdettavien motivaatiota ja moraalia oli 

mahdollista nostaa. (Bass 1999, 9.)   

 

Transformationaaliseen johtamiseen liitetään myös transaktionaalinen johtaminen. 

Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtaminen ovat tyyliltään lähellä toisi-

aan ja voidaan jopa ajatella, että transformationaalinen johtaminen on transaktio-

naalisen johtamisen yksi muoto. Molemmissa johtajuustyyleissä tärkeässä roolissa 

on asetetun tavoitteen saavuttaminen. Malleista on kuitenkin löydettävissä myös 

eroja. Suurimmat erot ovat siinä, miten esimiehet motivoivat alaisiaan ja miten ta-

voiteasetanta tehdään. (Hater & Bass 1988, 698.) Transformationaalinen johtajuus 

nähdään johtajakeskeisenä mallina, jossa esimiehen johtamiskäyttäytymisen kautta 

pyritään selittämään organisaation, ryhmän tai yksilön suoritusta (Wang et al. 2005, 

420). 
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Transformationaalisen johtamisen tutkimuksessa on vuosien saatossa muodostu-

nut erilaisia viitekehyksiä. Yhteistä kaikille viitekehyksille on, että niiden taustalla on 

Bernard M. Bassin 1985 luoma näkemys transformationaalisesta ja transaktionaali-

sesta johtamisesta. Tutkimuksessaan Bass huomioi seitsemän johtamiseen liittyvää 

tekijää. Tekijät olivat: karisma, inspiroiva älyllinen stimulointi, yksilöllinen tuki, ehdol-

linen palkitseminen, poikkeusjohtaminen ja delegoiva (laizzes-faire) johtaminen. 

(Avolio, Bass & Jung 1999, 421.)  

 

Tutkijat ovat tunnistaneet transfomationaalisen johtamisen vaikuttavan monella ta-

valla positiivisesti johdettavaan. Aiemmissa tutkimuksissa on tunnistettu muun mu-

assa positiivisia vaikutuksia silloin, kun esimies valitsee positiivisen tavan toimia. 

Näin esimiehellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että hän kehittää itsensä lisäksi 

myös organisaatiota paremmaksi (Dutton & Spreizer 2014, 18). 

 

Tutkijat näkevät, että muita transformationaalisen johtamisen vaikutuksia ovat  

muun muassa itsensä ylittäminen motivoinnin kautta (Hater & Bass 1988, 695), 

kommunikoinnilla taas on mahdollista vaikuttaa johdettavan asenteeseen (Kirkpat-

rick & Locke 1996, 45). Transformationaalisen johtajuus vaikuttaa myös siihen, että 

työntekijä ei koe niin paljon stressiä. Lisäksi uskollisuus ja sitoutuminen lisääntyvät 

(Bass 1999, 12). 

 

3.2. Transformationaalinen johtajuus ja esimiestyön elementit  
 

Tässä luvussa luodaan katsaus esimiestyön elementteihin transformationaalisen 

johtajuuden kautta. Elementteihin tutustutaan kolmen eri viitekehyksen kautta (tau-

lukko 3).  
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Taulukko 3. Tutkimuksessa käytetyt transformationaalisen johtajuuden viitekehyk-

set 

 7 ominaisuuden 
malli (1) 

4 ulottuvuuden malli 
(2) 6 avainkäytöksen malli (3) 

 Carless, Wearing & 
Mann 2000 

Judge & Piccolo 2004 Podsakoff, MacKenzie, Moor-
man, Fetter 1990 

1 Visio Innostava motivointi Vision määrittely 
2 

Johtaminen esimerkillä  
Karisma/ideaali käyttäyty-
minen Sopivan mallin tarjoaminen 

3 Tuen tarjoaminen Yksilöllinen huomiointi Yksilöllisen tuen tarjoaminen 
4 Voimaannuttaminen Älyllinen Stimulaatio Älyllinen stimulointi 
5 Työntekijöiden kehittä-

minen   
korkeiden tavoitteiden asetta-
minen 

6 
Innovatiivisuus    

Ryhmätavoitteiden hyväksymi-
nen  

7 Karisma     
 

Taulukossa 3 on esitelty kolme erilaista lähestymistapaa transformationaaliseen 

johtajuuteen. Yhteistä kaikille viitekehyksille on, että johtamisen määritelmä ei ole 

yksiselitteinen, vaan siinä on useampi ulottuvuus (Podsakoff et al. 1990, 112). Jo-

kaisessa viitekehyksessä on useampia esimiestyön hyväksi tekeviä elementtejä. jo-

kaisesta viitekehyksestä on tunnistettavissa hyvin samankaltaisia asioita, vaikka vii-

tekehyksissä erilaisia elementtejä kuvattaisiinkin eri tavoin. Taulukossa 3 eri viite-

kehysten samankaltaiset elementit on sijoiteltu samalle riville, siltä osin kuin se on 

ollut mahdollista.  

 

Yukl’n (1999, 291) näkemyksen mukaan transformationaalinen johtajuus on näh-

tävä aina kontekstissa, sillä johtaminen ei ole samanlaista tilanteesta toiseen. Tilan-

teen mukaan transformationaalisesti toimiva esimies voikin näyttäytyä joko ohjaa-

vana tai osallistavana (Bass 1999,13). Transformationaalinen johtajuus nojaa tun-

teisiin ja arvoihin, ei niinkään rationaalisiin prosesseihin. Myös esimiehen käyttäyty-

misellä ja tapahtumien merkityksellistäminen alaisille on tärkeässä roolissa. (Yukl 

1999, 285–286.)   

 

Transformationaalinen johtajuus on tutkijoiden mukaan tärkeä näkökulma, kun pu-

hutaan tehokkaasta johtamisesta (Yukl 1999,285). Transformationaalisen johtajuu-

den teorian kehittyminen nojaa paljon tutkimuksiin esimiehen käyttäytymisestä 
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(Conger 1999, 150), siksi kyseessä on käyttäytymisperusteinen malli johtajuudesta 

(Hubman, Jackson, Jimmieson & Martin 2011, 554). Käyttäytyminen on johtami-

sessa se osa-alue, mikä on selkeimmin havainnoitavissa (vanDuinkerken & Kaspar 

Arant 2015, 25). Toisaalta taas voidaan sanoa, että johtajuutta ei voida katsoa tie-

tynlaisen käyttäytymisen termien kautta, vaan enemmänkin johtamisen tehokkaaksi 

tekevien asioiden kautta, joita ovat kyvykkyys, tieto ja taito (Mumford, Zaccaro, Har-

ding, Jacobs & Fleishman 2000, 12).    

 

Bass (1999, 15) kirjoittaa, että jokaisen esimiehen on mahdollista oppia transfortio-

naalisessa johtajuudessa tarvittavia elementtejä. Oppimisen hänen mukaansa rat-

kaisee kuitenkin esimiehen halu ja kyky olla transformationaalisempi. Esimiehen on 

tärkeää tunnistaa omat käyttäytymismallit, sillä näin on helpompi tunnistaa kehitty-

misen esteet.    

 

Seuraavissa luvuissa avataan tarkemmin taulukossa 3 esiteltyyn kolmeen malliin 

liitettäviä ominaisuuksia ja mitä tutkijat ovat tarkoittaneet niillä. Malleissa on paljon 

yhteneväisyyksiä, vaikka eri tutkijat ovat käyttäneet erilaisia nimikkeitä ominaisuuk-

sista, elementeistä, ulottuvuuksista tai käyttäytymisestä. 

 

3.2.1. Vision luominen 
 

Transformationaalisen johtajuuden yksi tärkeä osa-alue on tulevaan katsominen. 

Kaikille kolmelle viitekehykselle tässä on yhteistä se, että ne katsovat eteenpäin. 

Jokaisessa viitekehyksessä tutkijat katsovat, että toiminnalla on suunta, visio. Esi-

miehellä on tärkeä rooli viestin kuljettajana vision osalta. Voidaan myös sanoa, että 

yritystasolla transformationaalinen johtajuus linkittyy vision kautta osaksi yrityksen 

strategiaa.  

 

Podsakoff et al. (1990, 112) sekä Carless et al. (2000, 390) puhuvat suoraan visi-

osta. Jugde ja Piccolo (2004, 755) kirjoittavat innostavan motivoinnin olevan yksi 

transformationaalisen johtamisen ulottuvuuksista ja tällä ulottuvuudella he ovat tar-

koittaneet johtajan kommunikoimaa visiota (taulukko 3, rivi 1). Lisäksi tavoitteiden 
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asettamisen (Bass 1999, 11) voidaan nähdä viittavan tulevaan toimintaan (taulukko 

3, rivit 5 & 6, Podasakoff et al. 1990). 

 
Transformationaalisessa johtajuudessa esimiehellä on näkemys tulevaisuudesta, 

jonka hän myös viestii alaisilleen (Carless et al. 2000, 390).  Tämä tarkoittaa, että 

esimiehellä tulee olla toiminnalle suunta ja tarkoitus eli visio (Conger 1999, 157).  

Esimiehen toiminnan suunta mukailee organisaation tulevaisuuden suuntaa. Esi-

mies siis viestii myös samalla organisaation näkemystä tulevaisuudesta (Wang et 

al. 2005, 421). 

 

Esimiehen työhön kuuluvan vision kommunikoinnin voi nähdä olevan osa organi-

saation strategiavaikuttamista. Suominen et al. (2010, 9) näkevät strategiavaikutta-

misen tarkoittavan käytännön esimiestyössä muun muassa puhetta, keskustelua, 

kuuntelua, neuvottelemista, vakuuttamista sekä vahvistamista. Strategiavaikuttami-

sella on vaikutusta organisaation menestykseen. Sen kautta on mahdollista ohjata 

ihmisiä toimimaan itsenäisesti, kokonaisuutta palvelevalla tavalla. Kommunikaation 

kautta on tarkoitus välittää haluttu viesti, mutta myös vahvistaa yhteistä ymmärrystä 

(Suominen et al. 2010, 9.) 

 

Yleisimmin vision nähdään olevan yrityksen strateginen tahtotila (Hannus 2004, 60; 

Kamensky 2014, 46). Visiossaan yritys kuvaa sen, millainen se haluaa tulevaisuu-

dessa olla. (Hannus 2004, 60).  Tulevaisuuden suunnan näyttämisen lisäksi visio 

on myös keino tiivistää ja viestiä yrityksen strateginen suunta (Truss, Mankin & Kel-

liher 2012, 42).  

                                                                                                                                                                                                                 
Yksi tärkeä osa visiota on toimintaa ohjaavat tavoitteet. Jotta esimies voi johtaa kohti 

visiota, on hänellä oltava tavoitteet, jotka tukevat toimintaa. Furman ja Ahola (2010, 

18.) kirjoittavat työntekijän kokevan tavoitteet silloin enemmän tavoittelemisen ar-

voiseksi, kun hän on saanut itse vaikuttaa niihin. Kirjoittajat kuitenkin jatkavat, että 

aina liiketoiminnassa ei ole mahdollista osallistuttaa työntekijöitä tavoitteiden aset-

tamisessa. Tässä esimiehellä on paikka tukea työntekijää ja hänen hyväksymispro-

sessia (Furman & Ahola 2010, 18). Tranformationaalisessa johtajuudessa vision 

kommunikointi on esimiehen käyttäytymisen ja toiminnan yksi kulmakivistä (mm. 
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Judge & Piccolo 2004, 755; Bass 1999, 11; Podsakoff et al. 1990, 112; Conger 

1999,156). 

 

Organisaation tavoitteet innostavasti viestivä esimies onnistuu myös parantamaan 

alaistensa työtyytyväisyyttä. Hänellä on kykyä edistää tavoitteiden sisäistämistä 

sekä luoda tunne siitä, että asioihin on mahdollista vaikuttaa. Tätä kautta myös työn-

tekijälle on mahdollista luoda tunne, että hän voi olla vaikuttamassa organisaation 

muutokseen. Tämä lisää myös työntekijän sitoutumista organisaatioon. (Barroso 

Castro, Villegas Periñan & Casillas Bueno 2008,1857.) 

 

Podsakoff et al. (1990) luomassa viitekehyksessä on vision kommunikoimisen li-

säksi kaksi erillistä tulevaisuuteen ohjaavaa käyttäytymismallia esimiehille. Toinen 

on korkea suoritusodotus ja toinen ryhmätavoitteiden hyväksyminen. Korkea suori-

tusodotus tarkoittaa, että esimies odottaa johdettavien suorituksen olevan laadu-

kasta ja erittäin hyvää (Podsakoff et al. 1990, 112). Korkeatasoinen suoritus on 

mahdollinen, mutta taustalle se vaatii tavoitteen. Jotain, mitä kohden työntekijä te-

kee työtä.  

 

Ryhmätavoitteet ja niiden hyväksyminen tarkoittavat työyhteisön näkökulmasta 

etenkin yhteistyötä. Työntekijät työskentelevät yhdessä saavuttaakseen maalin tai 

tavoitteen. Esimiehellä on tässä myös viestinnällinen rooli. Hänen on saatava ta-

voite myytyä kaikille. (Podsakoff et al. 1990, 112.)    

 

3.2.2. Esimiehen esimerkki  
 
Yleisesti esimiehen toiminnasta ajatellaan, että esimies toimii esimerkkinä alaisil-

leen ja luo siten samalla suunnan sille, mikä toiminnassa on hyväksyttävää ja mikä 

ei. Tässä luvussa vahvistetaan käsitystä aiemman tutkimustiedon kautta.  

 
Transformationaalisen johtajuuden osalta esimiehen esimerkki on kuvattu viiteke-

hyksissä hieman eri tavoin (taulukko 3, rivi 2). Judge ja Piccolo (2004, 755) kuvaavat 

esimiehen esimerkin karisman ja siihen liittyvän käyttäytymisen kautta. Esimiehen 

käytös kuvaillaan ihailtavana ja siten alaisen haluna samaistua siihen. Carless et al. 
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(2000, 392) käyttävät suoraan sanaparia johtaminen esimerkillä ja tällä he tarkoitta-

vat sitä, että esimiehen käytös ja arvot näyttäytyvät yhdenmukaisilta. Podsakoff et 

al. (1990, 112) taas kuvaavat esimerkin sopivan mallin tarjoamisena. Tutkijat tar-

koittavat tällä mallilla sitä, että esimies luo esimerkin, johon alainen voi samaistua. 

Kuten Carless et al. (2000, 392) myös Podsakoff et al. (1990, 112) kirjoittavat, että 

esimiehen käytöksen ja arvojen on kuljettava käsi kädessä.  

 

 

Carless et al. (2000, 392-393) huomioivat karisman yhtenä erillisenä tekijänä 

omassa transformationaalisen johtamisen – mallissa (taulukko 3, rivi 7), heidän nä-

kemyksen mukaan se tulisi huomioida täysin omana erillisenä johtamisominaisuu-

tena. Judge ja Piccolo (2004, 755) taas näkevät karisman juuri esimerkillisenä käy-

töksenä. Carless et al. (2000 392-393) näkemys karismasta nojaa pitkälti tutkijoiden 

Conger ja Kanungo (2003) näkemykseen karismasta. Conger ja Kanungo (2003, 

442) tarkoittavat karismalla lyhyesti johtajan käyttäytymistä ja kontekstia sekä näi-

den tekijöiden vaikutusta työntekijöihin. Voi siis sanoa, että merkitys on hyvin lähellä 

sitä, mitä tässä tarkoitetaan esimiehen esimerkillä ja sitä kautta alaisen samaistu-

misella siihen.  

 

Käytöksellään esimies kertoo myös arvomaailmastaan. (Podsakoff et al. 1990, 112). 

Käytännön esimiestyössä esimies luo itse esimerkin siitä, mitkä asiat ovat organi-

saatiossa tärkeitä (Fischer & Vainio 2014, 106). Esimiehen arvostaminen ja mah-

dollisuus pitää esimiestä roolimallina on koko organisaation kannalta hyvä asia, sillä 

esimiehen omaa esimerkkiä pidetään erittäin tehokkaana tapana johtaa (Sydän-

maalakka, 2009, 159).  Sydänmaalakka (2000, 159) muistuttaa, että esimies on roo-

limalli myös silloin, kun puhutaan uusiutumisesta henkilökohtaisella tasolla. Esimie-

hen tulisi kyetä myöntämään oma keskeneräisyytensä, mutta näyttää samalla 

omalla toiminnalla, että uusiutuminen ja kehittyminen on mahdollista.  

 
Transformationaalisessa johtamisessa esimiehen esimerkkiä lähestytään myös sa-

maistumisen näkökulmasta.  Hobman, Jackson, Jimmieson ja Martin (2011) näke-

vät, että identifikaatio, samaistuminen, on tärkeässä roolissa, kun puhutaan trans-
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formationaalisen johtajuuden vaikutuksista johdettavaan. Identifikaatio on yksi kes-

keisistä psykologisista mekanismeista, joka vaikuttaa transformationaaliseen johta-

miseen. Transformationaalisen johtajuuden sekä johdettavien identifikaation tutki-

muksessa empiria on keskittynyt pitkälti ryhmäidentifikaatioon ja sen positiiviseen 

yhteyteen johtamiskäyttäytymisessä (Hobman et al. 2011, 554-555, 558.) Johdetta-

vat haluavat samaistua transformationaaliseen johtajuutta toteuttavaan esimieheen. 

Tällöin esimiehen käyttäytymisen on täytettävä transformationaalisen johtamiskäyt-

täytymisen piirteet (Bass 1999, 11).   

 

Myös Fischer ja Vainio tunnistavat (2014, 51), että esimiehen käyttäytymismallit tart-

tuvat johdettaviin. Tämän lisäksi he kirjoittavat myös tunteiden tarttuvan, etenkin ne-

gatiivisten tunteiden. Samaistuminen on siis mahdollista niin positiivisessa kuin ne-

gatiivisessakin mielessä.  

 

Esimiehen esimerkkiä, hänen roolimallia voidaan lähestyä myös työyhteisötaitojen 

kautta (Orzanizational Citizenship Behavior, OCB). Esimiehen malli kannustaa alai-

sia omaksumaan työyhteisötaitoja. Jotta näin tapahtuu, tulee esimiehen olla lähei-

nen ja käytöksen tulee olla sellaista, että johdettavat kokevat esimiehen käytöksen 

esimerkkinä. Esimiehen on mahdollista myös kehittyä myös esimerkkinä toimimi-

sessa, mutta tämä vaatii panostusta esimiehen kouluttamiseen. (Yaffe & Kark 2011, 

14-16.) Sydänmaalakka (2009, 160) kirjoittaakin, että johtajaksi kasvaminen vaatii 

harjoittelua, on edettävä pienistä kokonaisuuksista kohti suurempia.  

  

Työyhteisötaidot-termi kuvaa yksilön harkinnanvaraista käyttäytymistä, jota yrityk-

sissä muodollinen palkitsemisjärjestelmä ei tunnusta suoraan. Kuitenkin työntekijän 

harkinnanvarainen käytös on työyhteisötaito-termin kautta tarkasteltuna sellaista, 

että se kokonaisuutena edistää organisaation tehokasta toimintaa. (Organ 1988, 4.) 

Terminä työyhteisötaidot on kattava, sillä se käsittää työyhteisön kokonaisvaltai-

semmin kuin pelkkä alaistaidot tai esimiestaidot (Ilmarinen 2018, 4). 

 

Harkinnanvaraisuus työyhteisötaitojen kohdalla tarkoittaa sitä, että työyhteisötaitoja 

edistävä käytös on nimenomaisesti työntekijän henkilökohtainen valinta (Organ 
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1988, 4). Harkinnanvaraisuudesta voidaan käyttää myös termiä psykologinen sopi-

mus. Kyseessä on työntekijän toiminnasta juuri se osuus, jota työnantaja ei odota 

työntekijältä palkkaa vastaan. Voidaan puhua toisaalta työntekijän muodostamista 

odotuksista ja esimiehen muodostamista odotuksista työtä kohtaan. Psykologinen 

sopimus eli käsitys siitä mitä työltä odotetaan, on jokaisella erilainen. Siksi keskus-

telu olettamuksista ja odotuksista olisi molemmin puolin erittäin tärkeää. (Työturval-

lisuuskeskus 2011, 6-7).  

 

Esimiehen ja alaisen tulisi käydä siis keskustelua työhön liittyvistä odotuksista ja 

näin työntekijän on myös mahdollista toteuttaa työssään sitä, mitä häneltä ei suo-

raan työsopimuksessa odoteta. Näin työntekijällä on mahdollisuus laventaa toimin-

taansa minimiroolikäyttäytymisestä ekstraroolikäyttäytymiseen. Esimiehen tulisi 

myös ymmärtää oma roolinsa ja käyttäytymisen luoma malli mahdollisena samais-

tumisen kohteena ja sitä kautta toteuttaa omassa työssään ekstraroolikäyttäyty-

mistä mahdollisuuksien mukaan.  

 

3.2.3. Yksilöllisen tuen antaminen 
 

Työyhteisöissä on usein samalla esimiehellä useita johdettavia ja jokainen yksilö on 

uniikki. Esimiehen on tärkeää kyetä tunnistamaan alaisia yksilöinä. Yksilöllinen huo-

mioisen osalta tutkijat ovat käyttäneet transformationaalisessa johtajuudessa seu-

raavia termejä (taulukko 3, rivi 3): Tuen tarjoaminen (Carless et al. 2000), yksilölli-

nen huomiointi (Jugde & Piccolo 2004) sekä yksilöllisen tuen tarjoaminen (Pod-

sakoff et al. 1990). 

 

Carless et al. (2000, 291) puhuvat tuen tarjoamisesta, tukevasta johtamisesta. Yk-

sinkertaisimmillaan tällä tarkoitetaan positiivisen palautteen antamista sekä työnte-

kijän saavutusten huomioimista. Judge ja Piccolo (2004, 755) taas puhuvat yksilöl-

lisestä huomioimisesta. Tällä he tarkoittavat esimiehen huolenpitoa yksittäisen työn-

tekijän tarpeista. Lisäksi esimiehellä ajatellaan myös olevan valmentajan tai mento-

rin rooli suhteessa työntekijään ja hänen toimintaan.  
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Podsakoff et al. (1990, 112) kirjoittavat yksilöllisen tuen tarjoamisesta. Tällä he tar-

koittavat, että esimiehen ja alaisen välillä vallitsee kunnioitus ja etenkin esimiehen 

tulee olla kiinnostunut johdettavien tarpeista ja tunteista. Lisäksi Carless et al. (2000, 

291) kirjoittavat, että kyseessä on myös usko ja luottamus siihen, että oma henki-

löstö selviää haastavien tavoitteiden kanssa ja saavuttaa ne. Podsakoff et al. (1990, 

112) ovat huomioineet omassa mallissaan korkeiden tavoitteiden asettamisen yh-

deksi tekijäksi transformationaalisessa johtajuudessa (Taulukko 1), joiden toteutu-

miseksi on tärkeää tukea työntekijöitä. Haastavien tavoitteiden saavuttamisen 

osana on tärkeää tarjota työntekijöille tuki, esimiehen apu suoriutua tehtävästä 

(Nadler & Tushman 1990, 83).  

 

Yksilöllinen tuki voidaan nähdä myös alaisen kehittämisenä. Esimies tarjoaa työn-

tekijälle mahdollisuuden kasvaa tehtävässään. Samalla esimies myös kunnioittaa 

johdettaviaan ja luottaa johdettaviinsa. (Conger 1999, 157.) 

 

3.2.4. Voimaannuttaminen 
 

Transformationaalisessa johtajuudessa kommunikointi nousee esille myös muuten 

kuin vain vision kommunikoimisen yhteydessä. Myös työntekijöiden voimaannutta-

minen on viestinnällistä (Carless et al. 2000, 390). Voimaannuttaminen voidaan 

nähdä prosessina, jossa yksilöä rohkaistaan ja tuetaan sekä mahdollisestaan kehit-

tyminen toisaalta luottaen ja toisaalta kunnioittaen. (Conger 1999, 157.)   

 

Taulukossa 3, rivillä 4 on esitetty, kuinka voimaannuttaminen nousee myös esille 

jokaisessa mallissa. Joko suoraan voimaannuttaminen -sanan muodossa (Carless 

et al. 2000, 390) tai sitten älyllisenä stimulointina ja Judge ja Piccolo (2004, 755) 

kuvaavat älyllisen stimuloinnin työntekijöiden osallistamisen kautta, jossa johtaja 

haluaa työntekijöiden ideoivan uutta ja sitä kautta kumoavan vallalla olevia oletta-

muksia. Myös Podsakoff et al. (1990, 112) käyttävät sanaparia älyllinen stimulointi, 

jolla tarkoitetaan työntekijöiden kannustamista etsiä uusia toimintatapoja työhön ja 

suoritukseen.   
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Yksi tärkeimmistä signaaleista voimaannuttamisessa on se, että esimies luottaa 

alaisiinsa ja on varma heidän kyvyistään. Esimies tarjoaa alaisille tarvittavaa tukea 

ja toisaalta antaa käyttöön myös tarvittavat resurssit. (Biemann, Kearney, Maggraf 

2015, 778.) Tehokas johtaja huomioi alaisensa päätöksenteossaan luomalla käy-

tänteitä joissa on mahdollista osallistua ongelmanratkaisuun (Carless et al. 391). 

 

Yukl (1999, 290) tarkoittaa työntekijän voimaannuttamisella vallan jakamista alai-

sille. Käytännössä kyseessä on organisaation halusta rohkaista organisaation jäse-

niä ottamaan osaa päätöksentekoprosessiin (vanDuinkerken & Kaspar Arant 2015, 

84). Työntekijän näkökulmasta voidaan sanoa, että kyseessä on heidän näkemys 

siitä, millä tasolla heidän on mahdollista vaikuttaa omassa työssä esiintyviin tekijöi-

hin, kuten ympäristöön, osaamiseen tai työn merkityksellisyyteen. Tällöin puhutaan 

psykologisesta voimaannuttamisesta.  (Robbins & Judge 2010, 75.) 

 

Voimaannuttamiseen liittyy läheisesti myös Carless et al. (2000, 391) näkemys hen-

kilöstön kehittämisestä (Taulukko 3, rivit 6 & 7). Tutkijat siteeraavat Bass’n (1985) 

näkemystä siitä, että esimies rohkaisee jokaisen johdettavan kehittymistä ja toi-

saalta esimiehellä on kykyä tunnistaa yksittäisen henkilön kehittymisen tarve.  Nad-

ler ja Tushman (1990, 89) toteavat, että yksilön johtamiseen kuuluu se, että johdet-

tavaa tuetaan roolinsa kehittämisessä.  

 

Myös Carless et al. (2000, 392) ajatus innovatiivisuudesta on mahdollista sijoittaa 

transformationaalisessa johtajuudessa voimaannuttamisen alle. Tutkijoiden mu-

kaan kyse on edelleen työntekijän rohkaisusta, jossa työntekijää rohkaisustaan aja-

telemaan sivusuuntaisesti. Toisaalta tärkeänä osana tässä myös virheet, joista ei 

rangaista, vaan ne nähdään mahdollisuutena oppia. (Carless et al. 2000, 392.) 

 

Voi siis todeta, että työntekijän kehittäminen, kuten myös innovatiivisuus on yksi osa 

voimaannuttamista. Kaikissa on ajatus rohkaista työntekijää toimimiaan uudella ta-

valla. Esimiehen ymmärtäessä työntekijän kehittymistarpeet, antaa hän työntekijälle 

mahdollisuuden vaikuttaa myös omaan työhön, parhaassa tapauksessa.  
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3.2.5. Transformationaalisen johtamisen vaikutukset  
 

Tämän luku tarkastelee transformationaalisen johtamisen vaikutuksia johdettaviin. 

Tutkimusten mukaan esimiehen transformationaalisella johtamistyylillä on useita 

positiivisia vaikutuksia työyhteisöön ja sen toimintaan.  

 

Transformationaalisen johtamiskäyttäytymisen yksi kulmakivistä on esimiehen esi-

merkki. Esimerkillään esimies voi vaikuttaa jo erittäin paljon. Fischer ja Vainio (2014, 

51) näkevät, että esimies on johdettaville vahva samaistumisen kohde niin positiivi-

sessa kuin negatiivisessa mielessä. Esimiehen kannalta positiivisen toimintamallin 

valinta on kannattavampaa. Duttonin ja Spreizerin (2014, 18) mukaan näin esimies 

voi vaikuttaa niin itsensä kuin organisaationkin kehittymiseen entistä paremmaksi.  

 

Positiivisuudella on muutenkin hyviä vaikutuksia työyhteisössä: työntekijät arvosta-

vat itseään enemmän sekä motivaatio paranee (Furman & Ahola 2010, 8). Motivaa-

tion parantaminen on transformationaalisen johtajan yksi kyky. Hän kykenee moti-

voimaan johdettaviaan ja saa heidät siten ylittämään itsensä, tekemään enemmän 

kuin on odotettu (Hater & Bass 1988, 695.) 

 

Visio ja sen kommunikointi nousevat transformationaalisen johtamisen osalta myös 

merkittävään rooliin, kun puhutaan johdettavien motivoinnista. Esimiehen visio vai-

kuttaa etenkin johdettavan asenteeseen (Kirkpatrick & Locke 1996, 45). Asenteen 

lisäksi transformationaalisen johtajuuden vaikutukset näkyvät siten myös suorituk-

sessa (Sparks & Schenk 2001, 850).  

 

Vision hyvällä kommunikoinnilla nähdään olevan myös muita positiivisia vaikutuksia 

kuin vain sen positiiviset vaikutukset johdettavan asenteeseen, motivaatioon ja suo-

ritukseen. Näiden lisäksi organisaation tavoitteet oikealla tavalla viestivä esimies voi 

myös parantaa työtyytyväisyyttä sekä vaikuttamisen mahdollisuuden tunnetta. Esi-

miehellä on parhaassa tapauksessa mahdollisuus luoda työntekijälle tunne, että 

hän voi vaikuttaa organisaatiossa siellä tapahtuvaan muutokseen. Vaikuttamisen 

tunteen kautta työntekijän sitoutuminen organisaatioon lisääntyy. (Barroso et al. 

2008, 1857.) 
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Samaistumisen osalta tunnistetaan myös transformationaalisen johtajuuden tuotta-

mia positiivisia vaikutuksia. Samaistuminen lisää johdettavien ylpeyttä ryhmään tai 

organisaatioon kuulumisen osalta. Tällä on merkitystä myös oman työn mielekkyy-

den kokemisen osalta sekä toisaalta työn tärkeyden kokemuksen osalta. (Wang et 

al. 2005 421.)  Työn merkityksellisyys ja organisaationaalinen ylpeys voidaan var-

masti nähdä myös työtyytyväisyyttä ja organisaation sitoutumista lisäävänä tekijänä. 

 

Transformationaalisen johtamisen osalta nähdään, että esimies vaikuttaa positiivi-

sesti työntekijään uskoon hänen omista kyvyistä (Wang et al. 2005, 421). Esimiehen 

usko ja luottamus työntekijän kykyihin voimaannuttaa ja tukee työntekijää (Biemann 

et al. 2015, 778). Uskoa omiin kykyihin parantaa myös se, että esimies osaa iloita 

työntekijän onnistumisista (Wang et al. 2005, 421). 

 

Transformationaalinen johtaminen voi vaikuttaa johdettavaan monella tapaa positii-

visesti. Vähentää stressiä, lisää uskollisuutta, lisää sitoutumista. Toisaalta myös 

transaktionaalinen johtamisen lopputulemien voidaan nähdä olevan näitä samoja 

asioita ja johtaminen on suhteellisen tehokasta ja tyydyttävää. Transformationaali-

sessa johtajuudessa tehokkuus ja tyydyttävyys vaan korostuvat entisestään. (Bass 

1999, 12.)  
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4. PALVELULIIKETOIMINNAN HYVÄN ESIMIESTYÖN MALLI 
 
Tässä luvussa esitellään synteesi hyvän palveluliiketoiminnan esimiestyön elemen-

teistä. Synteesin pohjana on käytetty niin palveluliiketoiminnan esimiestyön tutki-

musta kuin transformationaalisen johtajuuden viitekehyksiä. Näiden kahden esimis-

työtä tarkastelevan viitekehyksen kautta on luotu kolmitasoinen malli palveluliiketoi-

minnan hyvän esimiestyön tarkasteluun.   

 

4.1. Palveluliiketoiminnan hyvän esimiestyön elementit  
 

Palveluliiketoiminnan esimiestyössä ja transformationaalisessa johtajuudessa on 

tunnistettavissa paljon yhteneväisyyksiä. Tämän vuoksi on mahdollista luoda malli, 

jossa toisaalta palveluliiketoiminnasta tulevat odotukset ja transformationaaliseen 

johtamiseen liittyvät ominaisuudet täydentävät toisiaan ja näin ollen esimiestyön 

elementtejä on mahdollista ymmärtää entistä laajemmin palveluliiketoiminnassa.  
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Kuva 4. Hyvä esimiestyö palveluliiketoiminnassa (mukaillen Carless et el. 2000; 

Hartline & Ferrell 1996; Hui et al. 2007; Junge & Piccolo 2004; Podsakoff et al. 1990) 

 

Kuvassa 4 on esitetty hyvä esimiestyö palveluliiketoiminnassa -malli. Mallin ajatus 

on, että hyvä esimies toimii kolmella eri tasolla: tehtävätasolla, ihmistasolla ja eetti-

sen johtamisen tasolla (Hui et al. 2007, 151-142). Jokaisella tasolla on tunnistetta-

vissa Hartline ja Ferrell’n (1996, 63) näkemys hyvästä esimiehestä palveluliiketoi-

missa sekä toisaalta myös transformationaalisen johtamisen elementtejä (Carless 

et al. 2000, 390-392; Judge & Piccolo 2004, 755; Podsakoff et el. 1990, 112).  

 

Tehtäväsuuntautuneisuus liittyy palvelun tasoon ja laatuun, sitä kautta organisaa-

tion visioon ja tavoitteisiin. Esimies rohkaisee työntekijöitä tavoitteiden kautta palve-

lukäyttäytymiseen (Hui et. al, 2007, 152-153). Tavoitteet tarkoittavat, että esimie-

hellä on toiminnalleen suunta tai näkemys, mitä kohden hän haluaa alaistensa pyr-

kivän. Esimiehellä tulisikin olla näkemys tulevaisuudesta, jonka hän myös viestii 

alaisilleen (Carless et al. 2000, 390).  Esimiehen toiminnan suunta on samalla aina 

organisaation tulevaisuuden suunta. Esimies siis viestii myös samalla organisaation 

näkemystä tulevaisuudesta (Wang et al. 2005, 421). Tavoitteiden asettaminen ja 

työntekijän ohjaaminen tulevaisuuden näkymillä vaikuttaa organisaation menestyk-

seen ja antaa esimiehelle mahdollisuuden olla strategiavaikuttaja ja  taas sitä kautta 

esimiehellä on mahdollisuus ohjata ihmisiä toimimaan itsenäisesti, kokonaisuutta 

palvelevalla tavalla (Suominen et al. 2010, 9). 

 

Ihmissuuntautuneisuuden voi nähdä yhdistyvän voimaannuttamiseen ja työntekijän 

tukemiseen ja sitä kautta rohkaisuun ja palautteen antamiseen. Voimaannuttami-

sessa yksi tärkeimmistä asioista on se, että esimies luottaa alaisiinsa ja on varma 

heidän kyvyistään. Esimies tarjoaa alaisille tarvittavaa tukea ja toisaalta antaa käyt-

töön myös tarvittavat resurssit. (Biemann, Kearney, Maggraf 2015, 778.) Hyvä esi-

mies mahdollistaa alaisilleen tilanteita, joissa on mahdollista osallistua ongelman-

ratkaisuun. Ihmissuuntautuva esimies myös uskoo, että oma henkilöstö selviää 

haastavien tavoitteiden kanssa ja voi myös saavuttaa tavoitteet. (Carless et al. 391.)  

Lisäksi alaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisen tuen antamista silloin, 
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kun alainen kohtaa työssä haasteita. Esimiehen rooli keskittyykin palveluliiketoimin-

nassa vahvasti työntekijän tukemiseen ja rohkaisemiseen. Alaisen saadessa työs-

kentelyynsä tukea esimieheltä hänellä on mahdollisuus suoriutua siitä menestyk-

sekkäästi. (Grönroos 1998, 172; Schaubroeck, & Fink 1998, 172.)  

 

Eettinen johtaminen on tässä kuvattu haluttuna suorituksena ja sitä kautta esimie-

hen esimerkkinä ja työntekijän mahdollisuutena samaistua siihen. Hui et al. (2007, 

153) korostavat esimiehen tasapuolisuutta sekä luottamusta rakentavaa käyttäyty-

mistä. Esimiehen käyttäytymisen kautta hän taas tekee itsestään esimerkin ja sitä 

kautta samaistuttavan kohteen. Esimerkillä voidaan tarkoittaa yksinkertaisesti sopi-

van mallin tarjoamista alaiselle. Tutkijat tarkoittavat tällä mallilla sitä, että esimies 

luo esimerkin, johon johdettava voi samaistua. Esimerkki tarkoittaa myös sitä, että 

esimiehen käytöksen ja arvojen on kuljettava käsi kädessä.  (Podsakoff & al. 1990, 

112.) Esimiehen arvostaminen ja mahdollisuus pitää esimiestä roolimallina on orga-

nisaation kannalta aina hyvä asia, sillä esimiehen omaa esimerkkiä pidetään erittäin 

tehokkaana tapana johtaa (Sydänmaalakka, 2009, 159). 

 

4.2. Palveluliiketoiminnan hyvän esimiestyön elementtien tasot  
 

Palveluliiketoiminnan hyvän esimiestyön mallin voi myös nähdä tapahtuvan organi-

saatiossa eri tasoilla. Tässä tapauksessa hyvä palveluliiketoiminnan esimiestyö ta-

pahtuu kolmella eri tasolla (Kuva 5): organisaation johtamistasolla, esimiestyössä ja 

yhtä lailla yksilötasolla. Voi siis todeta, että esimiestyöllä ja esimiehen toiminnalla 

on merkitystä organisaation näkökulmasta jokaisella tasolla palveluliiketoiminnassa.  

 

Organisaatiotasolla tärkeäksi nousee ajatus tulevaisuudesta: miltä yrityksen visio 

näyttää. Vision voi nähdä olevan yrityksen valitsema strateginen tahotila (Hannus 

2004, 60; Kamensky 2014, 46). Visiossaan on yrityksen kuvaus siitä, millainen se 

haluaa tulevaisuudessa olla. (Hannus 2004, 60).  Vision on myös viestintää organi-

saation tulevaisuuden suunnasta (Truss, Mankin & Kelliher 2012, 42). Esimiesta-

solla tärkeäksi nousee vision viestintä.  
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Yleisesti esimiesten toiminnassa on tärkeää, että kaikki ovat sitoutuneet tukemaan 

työntekijää, toiminnan tulee olla ihmisiin suuntautuvaa. Yksinkertaisimmillaan se tar-

koittaa positiivisen palautteen antamista sekä työntekijän saavutusten huomioimista 

(Carless et al. 2000, 291).  Esimiehen tehtävä on myös huolehtia yksittäisen työn-

tekijän tarpeista (Judge ja Piccolo 2004, 755).  

 

Yksittäisen esimiehen toiminnassa olisi tärkeää, että jokainen esimies tunnistaisi 

olevansa esimerkki alaisilleen. Sitä kautta esimiehen tulisi sitoutua edistämään käy-

töstä, joka tukee esimerkkinä toimimisen hyviä vaikutuksia. Esimies näyttä henki-

löstölle omalla esimerkillään ne asiat, joita organisaatio pitää tärkeänä. Yksittäisen 

esimiehen on myös tärkeää tunnistaa, että käyttäytymismallit tarttuvat työntekijään 

niin hyvässä kuin pahassa. (Fischer & Vainio 2014, 51; 106).  

 

 
Kuva 5. Hyvä esimiestyö -mallin vaikutus organisaation eri tasoilla 
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5. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 

Tässä luvussa käydään läpi vaihe vaiheelta itse tutkimuksen toteuttaminen: miksi 

tutkimusmenetelmä on valittu, miten aineisto on kerätty sekä analyysin vaiheet. Tut-

kimuksen analyysin vaiheet pyritään esittelemään mahdollisimman tarkasti. Osana 

tutkimuksen suorittamista myös arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Tässä lu-

vussa esitellään myös tarkemmin tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio.  

 

5.1. Tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio 
 
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena yhdessä organisaatiossa ja sen yhdessä 

yksikössä. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on noin 1600 henkilöä työllistävä yritys, 

jonka liiketoiminta on erilaisten palvelujen tuottamista. Organisaation toiveesta ja 

luottamuksellisuuden takaamiseksi organisaatiota ei ole mahdollista tunnistaa tästä 

tutkimuksesta. Toiminta-alueena yrityksellä on koko Suomi. Yritys toimii 16 paikka-

kunnalla. Kuitenkin siten, että toiminta on painottunut pääkaupunkiseudulle; yli puo-

let yrityksen henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun toimipisteessä. Palve-

luita tuotetaan toisaalta niin yrityksille kuin asiakkaillekin. Erilaisten palveluiden kirjo 

on myös kohtuullisen kattava, siksi yrityksen tuottamat palvelut on jaettu neljään 

erilaiseen palveluliiketoimintaan.  

 

Tässä tutkimuksessa ei keskitytä kohdeorganisaation toimintaan kokonaisuudes-

saan, vaan tutkimuskohteeksi on valikoitunut kohdeorganisaation suurin yksittäinen 

yksikkö ja sen lähiesimiehet. Yksikkö sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Yksikkö työl-

listää kaiken kaikkiaan noin 450 työntekijää. Työntekijöiden ikähaarukka on 18–60 

vuotta ja työntekijöistä puolet on miehiä ja puolet naisia. Yksikön työntekijöiden työ 

koostuu asiakaspalvelutyöstä vahvasti säännellyssä työympäristössä. Tämä tarkoit-

taa, että toisaalta työmenetelmät ja asiakaspalvelu on joissakin tilanteissa sidottu 

sääntelyn luomiin reunaehtoihin. Työssä vaaditaan vahvaa substanssiosaamista.  

 

Kohdeorganisaation esimiestyön erikoisuutena on se, että pääsääntöisesti kaikki 

esimiehet ovat nousseet rivistä. Esimiehiltä edellytetään samaa asiaosaamista kuin 

työntekijöiltäkin, toiminnan ohjaamisen vuoksi ja siksi eteneminen rivistä on ollut 
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luonnollinen vaihtoehto. Käytännössä siis jokainen esimies on työskennellyt ensin 

työntekijänä. Esimiehet eivät työskentele tehtävässä samankaltaisilla taustoilla, sa-

mankaltaisia koulutuksia ja kouluja käyneenä. Tämä myös tarkoittaa, että esimiehet 

tarvitsevat paljon tukea ja ymmärryksen lisäämistä siitä, mitä esimiestyö on ja toi-

saalta millaisilla keinoilla esimies vaikuttaa johdettaviinsa. Esimiehillä ei juurikaan 

ole koulutusta, joka tukisi esimiestyön tekemistä ennen työtehtävässä aloittamista.   

 

Esimiesten vahvuus on operatiivisen toiminnan ymmärtäminen. Sitä kautta toimin-

nan organisointi sujuu erittäin hyvin. Kuitenkin kohdeorganisaatiossa tulee esimies-

työssä toiminnan organisoinnin lisäksi huomioida myös palvelua tuottavat työnteki-

jät, esimiestyössä on siis paljon työntekijöiden huomioimiseen, ohjaamiseen, opas-

tamiseen ja valvomiseen liittyviä elementtejä. Näiden elementtien osalta on esimies-

toiminnassa paljon kehitettävää.  

 

Esimiestyöhön kohdeorganisaatiossa vaikuttaa myös se, että työtä tehdään eli pal-

veluita tuotetaan ympäri vuorokauden, epäsäännöllisinä aikoina. Työssä myös eri-

laiset ruuhka-ajat korotustuvat hiljaisten aikojen rinnalla. Työvuorossa olevien työn-

tekijöiden määrä vaihtelee eri vuorokauden aikoina noin kymmenestä jopa noin 200 

työntekijään.  Toiminnan ollessa jakaantunut epätasaisesti eri vuorokauden aikoi-

hin, vaikuttaa se myös esimiesten toimintaan erittäin vahvasti. 

 

Henkilöstötutkimusta tehtäessä esimiesten määrä kohdeyksikössä oli kaiken kaik-

kiaan 25. Esimiehet jakaantuvat kolmelle eri tasolle (Kuva 6): yksikön päällikkö, toi-

mintaa päivittäin ohjaava esimies taso sekä lähiesimiestaso (Kuva . Esimiehistä 

suurin osa on lähiesimiehiä, yhteensä 20, jotka toimivat jatkuvasti lähellä työntekijää 

eli siellä missä palvelu tuotetaan asiakkaalle. Palvelua tuotetaan asiakkaalle use-

assa pienemmässä pisteessä yhtäaikaisesti ja tämä tarkoittaa myös sitä, että lä-

hiesimiehiä on useampia työvuorossa samanaikaisesti. Jokainen vastaa omasta 

pisteestään. Yhtäaikaisesti lähiesimiehiä on työssä vähintään viisi. Yksittäinen lä-

hiesimies ohjaa työvuorossaan hyvin vaihtelevaa työntekijöiden määrää, vaihtelu-

väli voi olla 8-60 työntekijää. Työntekijöiden määrä on mitoitettu asiakasmäärien 

mukaan ja vaihtelu työntekijöiden määrässä tulee ruuhkatunneista ja hiljaisista 

ajoista. 
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Kuva 6. Kohdeyksikön esimiestasot 

 

Toimintaa ohjaavia esimiehiä yksikössä on neljä. Heidän tehtävänsä painottuu lä-

hiesimiesten toiminnan ohjaamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Käytännössä teh-

tävänä on varmistaa, että lähiesimiehillä on työkalut onnistua työssään. Päällikkö-

tasolle yksikössä sijoittuu yksi esimies. Päällikön tehtävänä on varmistaa, että toi-

mintaa ohjaavilla esimiehillä on käytössään tarvittavat työkalut työssä onnistu-

miseksi. 

  

5.2. Tutkimusmenetelmän valinta  
 
Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä on laadullinen tapaustutkimus. Kvalitatiivi-

nen eli laadullinen tutkimus siksi, että tutkimuksella ei tavoitella tilastollisia todennä-

köisyyksiä, vaan tarkoitus on tarkastella aineistoa kokonaisuutena ja tutkimuksen 

tavoitteena on havaintoja yhdistämällä karsia havaintomäärää.  
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Havaintomäärien karsimisen ajatuksena on tutkimuksessa se, että aineistosta löy-

tyy esimerkkejä samasta ilmiöstä. Käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta sitten 

tehdään merkitystulkinta tai toisin sanoen tulosten tulkinta. (Alasuutari 1995, 28-35.) 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on muodostaa aineistosta kokonaiskuva (Eriks-

son & Kovalainen 2016, 119). 

 

Tutkimusmenetelmänä laadullinen tutkimus sopii tämän tutkimuksen toteuttamiseen 

myös siksi hyvin, että tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ilmiö, esimiestyö ja 

tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kyseistä ilmiöitä. Tutkimuksen tekemisen 

osalta yksi tärkeä tekijä on, että tutkimus tehdään aina omassa kontekstissaan. Laa-

dullinen tutkimus lähestyykin kohdettaan muun muassa sanojen, kuvien ja tekstien 

kautta. Laadullisessa tutkimuksessa ymmärretään myös se, että valittu tutkimusme-

netelmä vaikuttaa myös siihen, millaisia tuloksia saadaan. (Kananen 2008, 25.)  

 

Tapaustutkimus taas valikoitunut tutkimusstrategiaksi siksi, että tapaustutkimuksen 

tarkoituksena on tarkastella pientä joukkoa tapauksia. Tässä tapauksessa tutkimuk-

sen kohteena on kohdeorganisaatiosta yksittäinen yksikkö ja sen lähiesimiehet. Ta-

paustutkimus on yleensä tarkka kuvaus tutkittavasta kohteesta. Tapaustutkimus 

määritellään kokonaisvaltaisena analyysina sosiaalisesta prosessista, joka perus-

tuu useanlaisiin aineistoihin ja hyödyntää aikaisempia tutkimuksia. (Bamberg, Joki-

nen & Laine 2007, 9-10). Tapaustutkimusta pidetään myös keskeisenä kvalitatiivi-

sen metodologian tiedonhankinnan strategiana (Metsämuuronen, 2008, 18).  

 

Tapaustutkimuksessa tutkittava taho voi olla esimerkiksi organisaatio, yksikkö tai 

perhe (Kananen 2008, 84), kuten tässä tapauksessa tutkittava taho on yksikkö tai 

tarkemmin ottaen yhden yksikön työntekijää lähinnä toimivien lähiesimiesten työ. 

Tapaustutkimuksessa tutkittavaa kohdetta tarkastellaan sen omassa ympäristössä. 

Tässä tapauksessa ympäristö aineettomia palveluita tuottava palveluliiketoiminnan 

organisaatio.  

 

Tapaustutkimuksessa itsessään on aineistotriangulaation piirteitä. Aineistotriangu-

laatio tarkoittaa, että tutkittavan kohteen osalta hyödynnetään erilaisia aineistoja. 
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Tapaustutkimuksen yksi tärkeä elementti onkin aineiston monilähteisyys. Moniläh-

teisyydestä huolimatta aineisto on kyettävä esittämään siten, että päättelyketju on 

tarkistettavissa eli dokumentaation tulee olla mahdollisimman tarkka. (Kananen 

2008, 40, 84-85.) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään kohdeorganisaatiossa toteu-

tetun henkilöstötutkimuksen  avoimia vastauksia sekä toisaalta myös saman tutki-

muksen kvantitatiivista tietoa. Näin tutkittavasta ilmiöstä on tarkoitus saada luotua 

mahdollisimman kattava kuva.  

 

Laadulliselle tutkimukselle ei ole olemassa valmista tiukkaa viitekehystä, jonka mu-

kaan tutkimus tulee toteuttaa. Kvantitatiiviselle tutkimuksen toteuttamiselle taas on 

olemassa tiukat säännöt. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin voi nähdä 

enemmänkin vaiheittaisena prosessina, josta kvantitatiivisen tutkimuksen tiukat 

säännöt puuttuvat. Laadullisen tutkimuksen keinoin on mahdollista tutkia prosesseja 

joihin kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin on mahdotonta pureutua ilmiöiden moni-

mutkaisuuden vuoksi. (Kananen 2008, 24-25.) 

 

5.3. Aineiston keruu 
 

Tässä luvussa kuvataan kuinka tutkimuksessa käytettävä aineisto on kerätty. Tutki-

muksen ensisijaisena aineistona käytetään kohdeorganisaatiossa toteutettua hen-

kilöstötutkimusta ja siinä kerättyjä avoimia vastauksia. Henkilöstötutkimuksen tutki-

musaineistossa on paljon myös kvantitatiivista tietoa, sillä suurimpaan osaan kysy-

myksistä on vastattu numeerisella arvolla. Kvantitatiivista tietoa hyödynnetään tässä 

tutkimuksessa kvalitatiivisen aineiston tukena.  

 

Henkilöstötutkimus toteutettiin organisaatiossa ajalla 8.1.–22.1.2018. Tutkimukseen 

on vastattu siten, että yksittäisen henkilön vastaus ei ole tunnistettavissa tai koh-

dennettavissa vastaajaan. Tutkimuksen on toteuttanut Corporate Spirit. Henkilöstö-

tutkimuksen vastausprosentti oli kohdeyksikössä 69,5, yhteensä tutkimukseen vas-

tasi 289 työntekijää 416:sta. Vastaajista 47,4 % oli miehiä ja 52.,6 % naisia. Vas-

taajien taustatietona on tallennettu myös tieto työsuhteen pituudesta: vastaajista 
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57,8 % on työskennellyt organisaatiossa alle kaksi vuotta, 29,1 % vastaajista työ-

suhde on kestänyt 2-5 vuotta, 12,8 % vastaajista on ollut työsuhteessa 5-15 vuotta, 

yli 15 vuotta kestänyt työsuhde on ollut 0,3 % vastaajista.  

 

Kohdeorganisaatiossa on toteutettu vastaava henkilöstötutkimus vuosina 2014, 

2016, 2017 sekä viimeisin vuonna 2018. Henkilöstötutkimuksessa tutkitaan työnte-

kijöiden näkemyksiä niin sitoutumisesta, johtamisesta kuin suorituskyvystä (Corpo-

rate Spirit 2018).  

 

5.3.1. Kvalitatiivisen aineiston keruu  
 
Tässä tutkimuksessa laadullinen aineisto on tutkimuksen ensisijainen aineisto. 

Tässä luvussa kuvataan kuinka tutkimuksessa käytetty laadullinen aineisto on ke-

rätty. 

 

Laadullisen tutkimuksen osalta valmiiden aineistojen käyttäminen on yksi mahdolli-

suus. Eskola ja Suoranta (2014, 118–119) kirjoittavatkin, että tehdäkseen empiiristä 

tutkimusta, ei tutkijan aina tarvitse kerätä uutta aineistoa, vaan käytettävissä on pal-

jon valmiita aineistoja. Tässä tutkimuksessa valmiin aineiston hyödyntäminen oli 

selkeä valinta, sillä henkilöstötutkimuksen valmista tutkimustietoa haluttiin hyödyn-

tää kohdeorganisaatiossa ja analysoida etenkin tutkimukseen jätettyjä avoimia vas-

tauksia. Tässä tapauksessa siis aineisto on ohjannut tutkimuksen tekemistä alusta 

saakka.  

 

Henkilöstötutkimuksen avoimet vastaukset ovat tämän tutkimuksen empiirisen ai-

neiston ydin ja analyysi toteutettu ensisijaisesti niitä analysoimalla. Avoimia vas-

tauksia on tutkimuksessa jätetty erittäin paljon, sillä yhteensä erilaisia avoimia vas-

tauksia on jätetty 383 kappaletta. Kaikki avoimet vastaukset eivät kuitenkaan kos-

keta esimiestyötä, vaan lopullisessa analyysissa on hyödynnetty avoimista vastauk-

sista 58 yksittäistä vastausta. Aineiston osalta kuitenkaan määrä ei ole se tärkein 

tekijä, vaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu on ratkaisevampi (Kananen 

2008, 35).  
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Henkilöstötutkimuksessa avoimia vastauksia kerättiin kolmen kysymyksen kautta:  

1) Mitkä asiat on hoidettu työpaikallasi hyvin ? 2) Mitkä ovat tärkeimmät työpaikallasi 

parannusta kaipaavaa asiaa, ja miten kehittäisit niitä? 3) Minkälaisilla teoilla sinä 

olet edistänyt oman työyhteisösi hyvinvointia ja kehittämistä (mieti mennyttä vuotta 

2017)? Tutkimuksessa on hyödynnetty kaikkien kysymysten alle jätettyjä vastauk-

sia, mikäli vastauksesta on ollut hyötyä tutkimuksen kannalta. Avoimissa vastauk-

sissa parannettavaan asiaan liittyvä vastaus saattoi olla yhtä lailla kysymyksen 

”mitkä asiat on toteutettu työpaikallasi hyvin?” alla. Tämän vuoksi kaikki avoimet 

vastaukset on hyödynnetty tutkimuksen aineistona. 

 

Avoimien vastauksien osalta esimiestyöhön liittyvien vastauksien osalta määrään 

vaikuttaa se, että avoimissa kysymyksissä ei ole suoraan kysytty esimiestyöstä, 

vaan kysymykset ovat liittyneet organisaation toimintaan yleisemmin. Avoimien vas-

tuksien pituudet olivat hyvin vaihtelevia: osa vastuksista sisälsi vain sanan tai kaksi, 

mutta joukossa oli myös pidempiä jopa noin 120 sanan vastauksia. Vastuksien pi-

tuuden jakautuivat siten, että 1-10 sanan vastauksia kaikista vastauksista oli 207. 

11-20 sanan vastauksia 85. 21-50 sanan vastuksia oli annettu yhtensä 70. 51-80 

sanan vastauksia oli annettu 12 kappaletta. 81-120 sanan vastuksia oli kaikista vas-

tauksista 8.  

 

5.3.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu  
.  

Tämän tutkimuksen ensisijaisessa, laadullisessa, aineistossa käytetyt kysymykset 

on henkilöstötutkimuksessa muotoiltu siten, että niissä ei kysytä suoraan esimies-

työstä. Tämän vuoksi toissijaisena aineistona tutkimuksessa hyödynnetään henki-

löstötutkimuksen kvantitatiivisia kysymyksiä. 

 

Tutkimuksessa on ollut yhteensä 62 kvantitatiivista kysymystä, joista 16  kysymystä 

kohdistuu suoraan esimiestyöhön. tämän lisäksi 16 kysymystä kohdistuu epäsuo-

rasti esimiestyöhön. Tutkimuksen kysymyksistä siis hieman yli puolet kohdistuu esi-

miestyöhön. Esimiestyöhön suoraan viittaaviksi kysymyksiksi on laskettu sellaiset 

kysymykset joissa esiintyy sana esimies tai kysymykset ovat olleet osiossa ”esi-
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miestyön lisäkysymykset”.  Epäsuorasti esimiestyöhön liittyvät kysymykset  sisältä-

vät elementin johon esimies voi vaikuttaa. Kysymykset on kuvattu yleisesti taulu-

kossa 4. Koska henkilöstötutkimus on materiaaliltaan luottamuksellinen, on kysy-

mykset kuvattu taulukossa yleisemmin. 

 
Taulukko 4. Esimiestyöhön suoraan ja epäsuorasti liittyvät kvantitatiiviset kysymyk-

set.  
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Kiinnostus ideoihin ja aloitteisiin 
Luottamus alaisiin 
Ongelmiin tarttumisen rohkeus, puuttuminen huonoon suoritukseen 
Esimiehelläni on rohkeutta tarttua ongelmiin tarvittaessa 

Tunnustus hyvistä työsuorituksista, palautteen antaminen työntekijälle   

Palautteen antaminen esimiehelle 
Tavoitteiden asettaminen 
Delegointi ja vastuun jakaminen 
Motivointi ja kannustus 
Työhyvinvoinnin huomioiminen 
Tasapuolisuus 
Päätöksien toteutumisen seuranta 
Lähestyttävyys 
Esimerkillisyys  
Esimiehen kanssa on mahdollista olla eri mieltä 
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Selkeät odotukset työstä  
Selkeät tavoitteet yksikössä 
Riittävä palautteen saanti 
Tiedonkulku 
Työn järjestäminen 
Palveluasenteen huomioiminen 
Selkeät arvot ja päämäärät 
Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua heitä koskeviin päätöksiin 
Strategia on viestitty hyvin 
Muutoksien toteuttaminen 
Tehokas päätöksenteko 
Henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen yhtiötasolla  
Yhtiössämme liikkuu liikaa huhuja 
Saan tarvittavan tiedon hoitaakseni työni hyvin 
Usein on epäselvää, kuka mistäkin asiasta päättää 
Perehdyttäminen uusiin työtehtäviin hoidetaan yksikössämme hyvin 
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Tutkimustuloksien vertailtavuuden vuoksi, tutkimuksessa saatuja tuloksia verrataan 

yleisnormiin. Vertailunormit auttavat hahmottamaan, että missä asioissa henkilöstö 

on normiin verrattuna tyytyväisempää ja toisaalta millä alueilla taas tulisi keskittyä 

toiminnan kehittämiseen. Käytettävä normiaineisto on peräisin Corporate Spiritin to-

teuttamista vastaavista tutkimuksista. (Corporate Spirit 2018.)  Suurimmassa 

osassa vastauksia arvo on joko positiivinen tai negatiivinen suhteessa yleisnormiin. 

Negatiivinen tulos tarkoittaa, että tilanne on heikompi suhteessa normiin. Positiivi-

nen tulos taas tarkoittaa, että tilanne on parempi suhteessa normiin.  

Tutkimuksessa kvantitatiivisten kysymysten osalta on myös poikkeavia asteikkoja 

osan kysymysten osalta. Näiden kysymysten tuloksia ei myöskään verrata yleisnor-

miin. Poikkeavalla asteikolla on arvioitu  muun muassa palveluasenteen huomioimi-

nen, jossa arviointi asteikko on ollut 1-4. Muut kysymykset, joissa on käytetty poik-

keavaa arviointiasteikkoa on merkitty taulukkoon 4 sinisellä. Arviointiasteikko näissä 

kysymyksissä on ollut 1-6.  

 

5.4. Empiirisen aineiston analyysi 
 

Empiirisen aineiston analyysi -luvussa esitetään tarkasti ja yksityiskohtaisten vaihei-

den kautta aineiston analyysin menetelmä sekä itse analyysi. Luku avaa lukijalle 

kattavasti ymmärryksen analyysista vaihe vaiheelta. Analyysin tarkoituksena on sel-

keyttää käytettyä aineistoa ja tuottaa sitä kautta tiivistettynä uutta, mahdollisesti jopa 

aiempaa informatiivisempaa tietoa (Eskola & Suoranta 2014, 138). Luvussa kuva-

taan ensin laadullisen aineiston analyysi omassa alaluvussaan ja sen jälkeen 

omassa alaluvussaan kvantitatiivisen aineiston analyysi. 

 
5.4.1. Kvalitatiivisen aineiston analyysi  

 
Tässä tutkimuksessa empiirisen aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin 

menetelmällä. Sisällönanalyysi on valittu menetelmäksi siksi, että henkilöstötutki-

muksesta saatu aineisto ei vielä suoraan anna vastausta tutkimuksen kysymykseen 

vaan aineisto on analysoitu ja sen myötä aineistosta on tehty tulkinnat.  Ainestoa on 
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lähestytty tutkimuksessa teorialähtöisesti siksi, että tutkimuksen teoreettisessa vii-

tekehyksessä palveluliiketoiminnan elementit nousivat hyvin selkeästi esille ja sa-

mat elementit oli tunnistettavissa myös itse aineistosta.  

 

Sisällönanalyysia on yksi perusanalyysimenetelmä laadullisen tutkimuksen kentällä. 

Sisällönanalyysille tyypillistä on se, että aineistoa kuvataan sanallisesti. Sisällön 

analyysiä on mahdollista tehdä joko aineisto- tai teorialähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108.) Teorialähtöisessä sisällön analyysissa lähdetään liikkeelle yleisestä ja 

päädytään yksittäiseen. Käsitteet ovat siis jo olemassa teorian kautta ennen ana-

lyysiä, eikä niitä luoda aineiston kautta. (Kananen 2008, 90-91.) Sisällönanalyysin 

tarkoituksena on tuottaa aineistoa ainoastaan tutkimuksen teoreettista pohdintaa 

varten. Itse aineiston tulkinta tapahtuu tutkijan järjellisen ajattelun keinoin (Grönfors 

1985, 161).  

 

Tässä tutkimuksessa analyysi on tehty teorialähtöisesti, vaikka ensimmäisiä luku-

kertoja määrittää myös aineistolähtöinen tarkastelutapa eli eteneminen yksittäisestä 

yleiseen (Kananen 2008, 90).  Teorialähtöisessä analyysissa tutkijalla on aina etu-

käteisolettamuksia ja tietoa, jotka vaikuttavat analyysiin. Tutkijan on siis osattava 

perustella valintansa analyysin vaiheissa, jotta subjektiivisuussyytöksiä ei synny 

(Eskola ja Suoranta 2014, 153). Teoreettisen viitekehyksen käsitteet ovat ohjanneet 

analyysia ja tulkintoja aineiston lukuvaiheessa. Vastaukset on koodattu teoreettisen 

viitekehyksen luomien teemojen mukaisesti.   

 
Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi kuvataan usein loogisesti etenevinä vai-

heina, on huomattava, ettei prosessi käytännössä usein kuitenkaan etene suoravii-

vaisesti.  Tutkiminen on luonteeltaan ennemminkin syklistä ja edestakaista. Proses-

sin aikana voi avautua uusia näkökulmia ja tulkintaa tehdään siis tutkimusprosessin 

alusta loppuun saakka. (Eskola & Suoranta 2014, 16.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi aloitettiin tutustumalla aineistoon kokonais-

valtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin myös 

kvantitatiiviseen materiaaliin yleisesti. Avoimet vastaukset luettiin ensimmäisellä lu-

kukerralla kaikki.  Vastauksia oli yhteensä 389. Vastaukset, joihin esimiestyö liittyi, 
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merkittiin aineostoon erikseen. Merkitsemiseen käytettiin analyysissä huomioituja 

sanoja. Tällaisia vastauksia oli avoimissa vastauksissa yhteensä 70.  Esimiestyö-

hön liittyviksi vastauksiksi huomioitiin myös sellaisia, joissa käytettiin muun muassa 

seuraavia sanoja: motivaatio, tiedonkulku, tasapuolisuus. Nämä käsitteet ovat sel-

laisia, että esimies vaikuttaa tiedonkulkuun, tasapuolisuuden tunteeseen ja moti-

vointiin, vaikka vastauksessa suoraan olisikaan mainittu, että kyse on esimiehen 

toiminnasta.  

 

Sisällönanalyysin eteneminen on syklistä, mutta prosessista on tunnistetavissa vai-

heita. Ensiksi aineisto redusoidaan eli pelkistetään, jolloin tutkimukselle epäolennai-

nen osuus karsitaan pois. Seuraavaksi pelkistetty aineisto ryhmitellään etsien sa-

mankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Viimeisenä vaiheena on aineiston abstrahointi 

eli käsitteellistäminen, jossa teemoista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopää-

töksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109-111.) Abstrahoinnin avulla tutkimusaineisto 

on saatettu yleiselle teoreettiselle tasolle, jossa johtopäätökset on irrotettu yksittäi-

sistä aineistoon liittyvistä havainnoista (Grönfors, 1985, 145). 

 

Ensimmäisten lukukertojen päätteeksi tutkimuksesta rajattiin pois ne vastaukset, 

jotka eivät liittyneet esimiestyöhön lainkaan. Aineistoa pelkistettiin reilusti. Tämän 

jälkeen jäljelle jäänyt aineisto luettiin uudelleen. Ensimmäisten lukukertojen jälkeen 

vastauksia jäi jäljelle yhteensä 70.  Uudella kierroksella esimiestyöhön liittyvistä vas-

tauksista merkittiin ne, joihin oli kirjattu jokin esimiestyön elementteihin liittyvä 

haaste.  Myös tässä vaiheessa ainestoa pelkistettiin edelleen: vastauksista merkit-

tiin ja poissuljettiin ne esimiestyötä koskevat vastaukset, joilla ei tutkimuksen kan-

nalta ollut sisällöllistä arvoa. Vastauksia jäi jäljelle tässä vaiheessa yhteensä 58. 

Poissulkemiseen vaikutti muun muassa se, että vastaus saattoi olla liian epämää-

räinen, kuten esimerkiksi vastaus ”Esimiestyö on paria poikkeusta lukuun ottamatta 

hyvää”.  Vastauksesta on ymmärrettävissä, että hyvän esimiestyön elementit toteu-

tuvat pääasiassa, mutta myös haasteita on. Kuitenkaan vastauksesta ei pysty päät-

telemään, että mitä hyvän esimiestyön elementtejä vastaajan näkökulmasta esimie-

hiltä puuttuu.  
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Neljännellä lukukerralla aineiston yksittäisistä vastauksista irrotettiin esimiestyön 

haasteisiin liittyvät vastaukset vielä vastauksen muun tekstin joukosta. Vastauksista 

jätettiin huomioimatta ne osat, joihin lähiesimiestyöllä ei ole ollut kohdeorganisaa-

tiossa vaikuttaa. Esimerkiksi vastauksesta ”Listojen suunnittelu (pelkkä ilta/aamu-

lista) tai ei ainakaan sekaisin. Palautteenanto” jätettiin huomioimatta osa ”Listojen 

suunnittelu (pelkkä ilta/aamulista) tai ei ainakaan sekaisin.” , sillä kyse ei ole tässä 

tapauksessa lähiesimiestyön  elementistä. Vastauksesta huomioitiin ”Palautteen-

anto”, joka taas on esimiestyön elementti.  Aineiston pelkistämisen myötä vastauk-

sia jäi jäljelle 58. Tämän vaiheen jälkeen oli selkeää, että aineistona hyödynnetään 

myös kvantitaviista ainestoa täydentämään kvalitatiivista aineistoa.  Kuvassa 7 on 

kuvattu vielä visuaalisessa muodossa analyysin vaiheet.  

 

 
Kuva 7. Tutkimuksen aineiston analysoinnin vaiheet (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 

2009, 109-111). 

 

Useiden lukukertojen jälkeen aineisto ryhmiteltiin uudelleen koodauksen avulla. 

Ryhmittely aloitettiin kirjaamalla tutkimuksessa hyödynnetyn vastuksen perään 

koodi. Koodeiksi täsmentyi tässä vaiheessa esimiestyön elementtejä: tiedonkulku, 

puuttuminen, palautteen laatu, palautteen määrä, palautteen laatu ja määrä, tuki, 

Havaintojen tekeminen
Aineiston hyödyntäminen havainnoksi

Aineiston käsitteellistäminen 
Samankaltaisuuksista teemoiksi

Aineiston koodaaminen 
Aineiston järjestäminen uudelleen samankaltaisuuksien/eroavaisuuksien mukaan 

Aineiston ryhmittely 
Samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien löytäminen

Aineiston pelkistäminen
Lukukerrat 1-4 
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huomioiminen, tasapuolisuus, lähestyttävyys, yhtenäinen toimintatapa sekä 

asenne. Koodit ovat muodostuneet aiemman tutkimuksen kautta.   

 

Tämän jälkeen vastaukset ryhmiteltiin koodien mukaan ryhmiin, joita ovat vision 

kommunikointi, palaute, yksilön huomioiminen sekä tasapuolisuus. Ryhmien kautta 

aineisto ryhmiteltiin vielä kerran teemoittain. Teemoina tässä tutkimuksessa ovat 

palvelutaso ja laatu, tuki sekä haluttu suoritus. Tämän lisäksi teemat yhdistyvät luok-

kiin, joita ovat tehtäväsuuntautuneisuus, ihmissuuntautuneisuus sekä eettinen joh-

taminen (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Vastauksien ryhmittely 

LUOKKA TEEMA RYHMÄ KOODI  
Tehtäväsuuntau-
tuneisuus 

Palvelutaso, 
laatu 

Vision kom-
munikointi Tiedonkulku 

Ihmissuuntautu-
neisuus Tuki 

Palaute Puuttuminen, palautteen laatu, palaut-
teen määrä, palautteen laatu ja määrä  

Yksilön huo-
mioiminen 

Työntekijän tukeminen, työntekijän 
huomioiminen 

Eettinen johtami-
nen 

Haluttu suo-
ritus  

Esimerkki Esimiehen tasapuolisuus, Esimiehen 
lähestyttävyys 

Samaistumi-
nen Yhtenäinen toimintatapa, asenne  

 

Osa vastauksista oli hyvin selkeitä ja ne oli helppo koodata sekä ryhmitellä, kuten 

muun muassa vastaus ”Tasa-arvoinen kohtelu – Kaikilla samat oikeudet on esimie-

hen kaveri tai ei.” ryhmittyy erittäin selkeästi esimiehen tasapuolisuus – koodin alle.  

Vastauksista osa on taas sellaisia, että ryhmittely tietyn koodin alle oli vaikeampaa, 

kuten ”En tunne esimiestäni, eikä hän minua.” . Tässä tapauksessa vastaus on koo-

dattu käsitteen esimiehen lähestyttävyys alle. Ajatuksena, että esimies vastaa työs-

sään siitä, että hän tietää kenen kanssa työskentelee. Esimies ei siis tulkinnan 

myötä ole ollut helposti lähestyttävä.  
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5.4.2. Kvantitatiivisen aineiston analyysi  
 
Kvantitatiivisen aineiston analyysi tehtiin myös teorialähtöisesti, kuten kvalitatiivisen 

aineistonkin analyysi. Analyysi tehtiin samoista lähtökohdista siksi, että tarkoituk-

sena oli löytää ja tunnistaa joko laadullista aineistoa horjuttavia tai tukevia havain-

toja.  

 

Kvantitatiivisesta aineistosta tunnistettiin 16 kysymystä, jotka liittyivät suoraan esi-

miestyöhön ja 16 kysymystä, jotka liittyvät epäsuorasti esimiestyöhön. Kysymykset 

on esitelty luvussa 5.3 Aineiston keruu. Kysymykset luettiin ensimmäisen kerran läpi 

samalla, kun muutakin aineistoa luettiin läpi. Ensimmäisellä lukukerralla kysymyk-

sien ja tuloksien yhteyteen kirjattiin muistiinpanoja ja omia havaintoja aineiston tu-

loksista.  

 

Kvantitatiivista aineistoa verrataan tutkimuksessa yleisnormiin. Vertailunormit aut-

tavat hahmottamaan, että missä asioissa henkilöstö on normiin verrattuna tyytyväi-

sempää ja toisaalta millä alueilla taas tulisi keskittyä toiminnan kehittämiseen. Käy-

tettävä normiaineisto on peräisin Corporate Spiritin toteuttamista vastaavista henki-

löstötutkimuksista tutkimuksista. (Corporate Spirit 2018.) 

 

Kvantitatiivinen aineiston analyysiä on tehty kahdesta näkökulmasta. Esimiestyön 

suorat ja epäsuorat kysymykset on ryhmitelty kvantitatiivisen aineiston tavoin luok-

kien, teemojen, ryhmien ja koodien alle. Analyysissä on käytetty toisaalta samoja 

koodeja kuin kvalitatiivisen aineiston analyysissä, kuten tiedonkulku, palautteen 

laatu ja määrä, esimiehen lähestyttävyys sekä esimiehen tasapuolisuus. Tämän li-

säksi uusina koodeina on käytetty seuraavia sanoja: päätöksenteko, tavoitteiden 

asettaminen, kiinnostus työntekijän asioista, luottamus sekä esimiehen esimerkki 

(taulukko 6). 
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Taulukko 6. Kysymysten ryhmittely  

LUOKKA  TEEMA RYHMÄ KOODI 
Tehtäväsuuntau-
tuneisuus 

Palvelu-
taso, laatu 

Vision kom-
munikointi 

Tiedonkulku, päätöksenteko, tavoittei-
den asettaminen 

Ihmissuuntautu-
neisuus 

Tuki 
Palaute Puuttuminen, palautteen laatu ja 

määrä  
Yksilön huo-
mioiminen 

Työntekijän tukeminen, työntekijän 
huomioiminen 

Voimaan-
nuttaminen 

Rohkaisu Kiinnostus työntekijän asioista, luotta-
mus  

kehittäminen Osaamisen kehittäminen 

Eettinen johtami-
nen 

Haluttu suo-
ritus  

Esimerkki Esimiehen tasapuolisuus, Esimiehen 
lähestyttävyys 

Samaistumi-
nen Yhtenäinen toimintatapa, asenne  

 

32 kysymyksestä puolet (16 kappaletta) ryhmiteltiin tehtäväsuuntautuneisuus -  luo-

kan alle. Kysymysten ryhmä on vision kommunikointi ja lähiesimiehen toimintaa ku-

vaavat koodit jakautuvat siten, että 16 kysymyksestä yhdeksän on koodattu tavoit-

teiden asettamisen alle, neljä tiedonkulun alle ja kolme päätöksenteon alle.  

 

Ihmissuuntutuneisuus – luokan alle kysymyksistä ryhmiteltiin 13. Kuusi kysymyk-

sistä ryhmiteltiin tuki -teeman alle ja kaikissa kysymyksissä ryhmä, johon ne sijoitet-

tiin oli palautteen antaminen. Ryhmän alle kysymykset koodattiin siten, että kolme 

koodattiin palautteen laatu ja määrä alle ja kolme taas puuttumisen alle.  Seitsemän 

kysymyksistä ryhmiteltiin  voimaannuttaminen - teeman alle. Kuusi kysymyksistä 

koodattiin rohkaisu -ryhmän alle ja yksi kysymyksistä kehittäminen ryhmän -alle. Lä-

hiesimiehen toimintaa kuvaavat koodit kehittäminen -ryhmän alle on koodattu osaa-

misen kehittämiseksi ja rohkaisu -ryhmän alle on koodattu luottamus sekä kiinnos-

tus työntekijän asioista.  

 

Eettinen johtaminen – luokan alle tutkimuksen kvantitatiivisia kysymyksiä koodattiin 

kolme. Kaikkien kysymysten teema on haluttu suoritus. Ryhmät haluttu suoritus -

teeman alla ovat esimiehen esimerkki sekä samaistuminen. Esimiehen esimerkki -

ryhmän alle on koodattu kysymykset esimiehen tasapuolisuudesta ja esimiehen lä-

hestyttävyydestä. Samaistuminen-ryhmän alle on koodattu kysymykset asenteesta 

ja yhtenäisestä toimintatavasta. 
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Ryhmittelyn jälkeen kysymysten tulokset tulkittiin lähiesimiehen toimintaa kuvaavien 

koodien mukaisesti ryhmittäin. Kysymykset luokiteltiin, teemoitettiin, ryhmiteltiin ja 

koodattiin laadullisen aineiston kaltaisesti. Näin kvantitatiivisesta aineistosta oli 

mahdollista tehdä havaintoja samalla tavalla kuin laadullisesta aineistosta.  

 

5.5. Empiirisen aineiston havainnot 
 

Analyysin, koodaamisen, käsitteellistämisen ja ryhmittelyn jälkeen aineistosta tehtiin 

tarvittavat havainnot. Kuitenkin on selvää, että etenkin tulkintoja aineistosta on tehty 

koko analyysin ajan. Aineistoon liittyvät havainnot ja tulkinnat on tässä tapauksessa 

pyritty objektiivisesti pitämään lähellä tutkimuksen teoreettista taustaa. Laadulli-

sessa tutkimuksessa haastavinta on tulkintojen tekeminen aineistosta. Haasta-

vuutta lisää myös se, että tämän vaiheen toteuttamiseen ei ole olemassa varsinaisia 

ohjeita. Se millaisiksi tulkinnat muodostuvat, on täysin tutkijasta ja hänen tieteelli-

sestä mielikuvituksesta. Tutkijan ei myöskään tarvitse aina kiinnittää tulkintoja to-

dellisuuteen, vaan ne voi kiinnittää myös mahdollisiin maailmoihin ja todellisuuden 

rinnalla myös ne ovat yhtä kiinnostavia. (Eskola & Suoranta 2014, 147.) 

 

Sisällönanalyysissä kuten muissakin laadullisissa analyysimenetelmissä aineistoon 

tulee suhtautua kriittisesti. Se tarkoittaa sitä, että pelkän aineiston analysoinnin li-

säksi tulee pohtia enonsiaatiota eli sitä miten aineisto on viestitty. Hyvä sisällönana-

lyysi hyödyntää näin diskurssianalyysin kysymyksiä, kuten esimerkiksi kuka puhui, 

mitä tarkoitti, miksi kertoi, mihin pyrki, keneen halusi vaikuttaa. (Metsämuuronen, 

2008, 53.) 

 

Tässä tutkimusaineistossa tarve pohtia sitä, että miksi asioita on kerrottu, mihin niillä 

pyritään ja keneen halutaan vaikuttaa, ei ole ollut aineiston arvioimisen kannalta 

kriittistä. On selvää, että kun kyseessä on henkilöstötutkimus, jossa jokaisella on 

mahdollisuus jättää avoin vastaus niin hyvistä kuin kehittämistäkin vaativista asi-

oista, niin silloin myös saadaan vastauksista toiminnan haasteita ja kipupisteitä 

esille.  
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Tässä aineistossa ei ole välttämättä täysin selkeää, että mitä vastauksilla on tarkoi-

tettu. Koska vastauksia ei ole mahdollista yhdistää yksittäiseen työntekijään, on tut-

kijalla vastuu analyysissa tulkita vastaus mahdollisimman kriittisesti ja pyrkiä kon-

tekstin kautta ymmärtämään, että mitä vastauksella on haluttu sanoa. Yhtä kaikki 

tutkimuksessa käytetyn aineiston osalta on selkeää se, että vastauksilla halutaan 

vaikuttaa siihen, että asioita saadaan parannettua, että toimintaa on mahdollista ke-

hittää ja tässä tapauksessa yritys on myös kerännyt vastaukset itselleen itse.  

 

Tutkimuksen aineisto on analysoitu teorialähtöisesti ja usein teorialähtöistä lähesty-

mistapaa saattaa rasittaa subjektiivisuus. Tämän aineiston analyysin kohdalla tutki-

jan näkemykset totta kai ohjasivat analyysia, mutta koska aineisto on ulkopuolisen 

kokoama ja yksittäistä vastausta ei ole mahdollista yhdistää yksittäiseen henkilöön, 

on aineistoa ollut siksi mahdollista käsitellä myös sopivan etäältä. Kuitenkin selvää 

on, että myös tässä tutkimuksessa tutkija on yksi tutkimusväline (Eskola & Suoranta 

2014, 211) ja sitä kautta vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 
 

6.1.1. Eettinen johtajuus 
 

Laadullisen aineiston pohjalta esimiestyön suurimmaksi haasteeksi nousee tasa-

puolisuus (liite 1). Kaikista esimiestyöhön liittyvistä vastauksista (58 vastausta) va-

jaa 40 % koskettaa työntekijöiden kokemaa tasapuolisuutta. Esimiehen haluttiin 

kohtelevan kaikkia tasapuolisesti. 

 

 ”Kaikkia kohdeltaisiin tasapuolisesti, eikä suosittaisi ketään.” 

 

Esimiehen tasapuolisuuden lisäksi esimiehen esimerkkinä toimimisen alle ryhmitel-

tiin myös esimiehen lähestyttävyys (liite 1). Lähestyttävyys ei kuitenkaan näyttäydy 

esimiestyössä lainkaan samankaltaisena haasteena kuin tasapuolisuus. Kaiken 

kaikkiaan lähes puolet esimiestyöhön liittyvistä vastauksista (n. 48 %) ryhmiteltiin 

esimiestyön elementin, esimerkki alle. 

 

”Lähes kaikki esimiehet ei tervehdi tai vastaa mitään terveh-

dykseeni kun saavun työpisteelleni.” 

 

Haluttu suoritus teeman alle (Liite 1) ryhmiteltiin myös samaistuminen - ryhmän alle 

tulkitut vastaukset. Koodi näissä oli pääasiassa yhtenäinen toimintatapa. Haas-

teeksi työntekijöiden näkökulmasta nousi se, että esimiesten toimintatavat erosivat 

toisistaan. Aina ei voinut olla varma siitä, miten toimia eri esimiesten kanssa, minkä 

voidaan nähdä heikentävän samaistumista esimiehiin ja heidän tapaan toimia. Ana-

lyysissa erotettiin selkeästi esimiesten erilaiset toimintatavat ja asioista tiedottami-

nen toisistaan ja ryhmittelyssä teoreettisen viitekehyksen kautta tarkasteltuna ne 

nähdään erillisinä asioina. Asioista tiedottaminen on analyysissä ryhmitelty vision 

kommunikoimisen yhteyteen (taulukko 7).  
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”Esimiesten johdonmukaisuutta, osaa heistä kiinnostaa toisia 

huomattavasti vähemmän sääntöjen ja ohjeiden noudattami-

nen työpisteillä, joka tietysti vaikuttaa sitten alaisten toimin-

taan negatiivisesti.” 

 

Kvantitatiivinen aineisto ei täysin tue laadullisen aineiston havaintoja eettisen johta-

misen osalta. Toisaalta kvantitatiivisista kysymyksistä vain kolme ryhmittyi tämän 

yläkäsitteen alle:  esimiehen esimerkki, esimiehen tasapuolisuus  sekä esimiehen 

lähestyttävyys. Aineistossa näiden kysymyksien tuloksia ei verrattu yleisnormiin, 

vaan asteikkona oli 1-6.  Tulosten perusteella voidaan todeta, että lähiesimiehet ar-

vioitiin kohtuullisen helposti lähestyttäviksi (4,80) ja myös kohtuullisen esimerkilli-

siksi (4,64). Esimiehen tasapuolisuus sai kysymyksistä heikoimman arvion (4,56).   

 

Kvantitatiivisen aineiston perusteella voi siis todeta, että esimiehen esimerkki nou-

see heikompana esille ja tämän vuoksi se varmasti nousee myös avoimissa vas-

tauksissa esille. Huonot kokemukset on haluttu jakaa tutkimuksessa juuri tästä osa-

alueesta, sillä esimiehen tasapuolisuuden voi tulkita olevan jokaista työntekijää kos-

kettava tekijä palveluliiketoiminnan päivittäisessä toiminnassa.  

 

6.1.2. Tehtäväsuuntautuneisuus  
 

Esimiestyössä puutteita on analyysin kautta tarkasteltuna siinä, että päästään ha-

luttuun suoritukseen (taulukko 7). Käytännössä tämä tarkoittaa esimiehen kommu-

nikointia ja sitä kautta toiminnan ohjaamista oikeaan suuntaan. Vajaa viidesosa 

(n.18 %) esimiestyöhön liittyvistä vastauksista (58 vastausta) koodattiin siten, että 

ne voitiin sijoittaa vision kommunikointi -ryhmän alle. Työntekijätasolla koettiin, että 

uusista asioista ei ole tietoa tarpeeksi tai tieto ei tavoita tarpeeksi aikaisin tai tiedon 

saaminen koettiin hankalana. Tämän nähtiin haittaavan työntekoa ja sitä kautta esi-

miehen työntekijältä haluama suoritus saavuttamatta Käytännössä tulevaan suun-

taava toiminta jäi toteutumatta sellaisena kuin sen pitäisi. Esimiehiltä odotettiin (tau-

lukko 7) parempaa tiedonkuljettamista (kolme vastausta), muutoksista tiedottamista 

(4 vastausta) sekä uusista asioista tiedottamista (3 vastausta)  
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”Toinen asia jota pitäisi kehittää on tiedonvälitys, alalla on jat-

kuvasti sääntömuutoksia, joista moni saa tietää vasta kuukau-

sien päästä. Tähän olisi hyvä löytää jokin ratkaisu, kuinka uu-

sista säännöistä saataisiin tietää mahdollisimman nopeasti ja 

helposti. Olen huomannut, että esimiehetkään eivät ole yksi-

mielisiä tietyistä säännöistä.” 

 
Taulukko 7. Tehtäväsuuntautuneisuus 

 
 

Kvantitatiivisen aineiston osalta suurin osa kysymyksistä ryhmittyi tehtäväsuuntau-

tuneisuuden alle. Koska kysymyksistä suurin osa koskettaa tehtäväsuuntautunei-

suutta antaa kvantitatiivinen aineisto siitä kohtuullisen kattavan kuvan. Avoimissa 

vastauksissa esille nousi erityisesti lähiesimiestyön toimintaa kuvaavissa koodiessa 

tiedonkulku ja sen heikkous. Kysymyksissä tiedonkulku – koodin alle koodattiin neljä 

kysymystä ja myös niiden kautta tarkasteltuna tiedonkulku on koettu heikkona poik-

keuksena strategian viestiminen, joka oli arvioitu lähes normia vastaavalle tasolle (-

0,02).  

 

TEEMAT RYHMÄ KOODI VASTAUS

vision kommunikointi tiedonkulku
Parempi tiedonkulku. Tieto ei vaan kulje esimiehiltä työntekijöille. Esim. 
uudistuksista ei yleisesti ottaen kerrota mitään, esim. uudesta nelos-
turvasta ei ole tullut mitään virallista tiedotetta.

vision kommunikointi tiedonkulku Ehkä tiedonkulku

vision kommunikointi tiedonkulku
tiedonkulku ja esimiesten osaaminen ja uusien perehdytys. ihmiset menevät 
pahimmillaan vuosia sitten vanhentuneilla säännöillä kun eivät muusta tiedä. 
tieto ei vaan kulje, tarvitaan paljon enemmän perehdytystä.

vision kommunikointi muutoksista 
viestiminen

Infon kulkeminen eteenpäin esimerkiksi uusista muutoksista. Joskus tuntuu 
että kaikki eivät ole perillä asioista ja että tapoja tehdä eri asioita on monia.

vision kommunikointi muutoksista 
viestiminen

Toinen asia jota pitäisi kehittää on tiedonvälitys, alalla on jatkuvasti 
sääntömuutoksia, joista moni saa tietää vasta kuukausien päästä. Tähän 
olisi hyvä löytää jokin ratkaisu, kuinka uusista säännöistä saataisiin tietää 
mahdollisimman nopeasti ja helposti. Olen huomannut, että esimiehetkään 
eivät ole yksimielisiä tietyistä säännöistä.

vision kommunikointi muutoksista 
viestiminen

Muutoksia koskeva informaatiokulku välillä hieman hidasta, selkeä 
tiedottaminen.

vision kommunikointi muutoksista 
viestiminen

Muutosten inffoaminen 

vision kommunikointi uusista asioista 
tiedottaminen

Parempaa tiedostusta uusista/ muuttuneista säännöistä.

vision kommunikointi uusista asioista 
tiedottaminen

Usein toimintatapoihin ym. tulleet muutokset kuulee ohimennen työkavereilta 
eikä niistä aina tule virallista ohjeistusta esim. sähköpostiin. Uusiin 
ohjeistuksiin voisi myös olla aina jonkinlainen perehdytys, jotta jokainen 
myös osaa toimia niiden mukaan.

vision kommunikointi uusista asioista 
tiedottaminen Toisena uusista asioista informointi.
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Tiedonkulku näyttäytyi tehtäväsuuntautuneisuuden osalta kysymyksien kautta kai-

kista heikoimpana osa-alueena. Muut lähiesimiehen toimintaa kuvaavat käsitteet 

olivat päätöksenteko (vastausten keskiarvo suhteessa vertailunormiin -0,16) sekä 

tavoitteiden asettaminen (vastausten keskiarvo suhteessa vertailunormiin -0,25). 

Molempien koettiin olevan paremmalla tasolla kuin tiedonkulun (vastausten kes-

kiarvo suhteessa vertailunormiin -0,33). Tavoitteiden asetannan osalta kysymys työ-

hön liittyvistä odotuksista oli arvioitu poikkeuksellisen hyvänä, jopa parempana kuin 

vertailunormi (0,21).  Tehtäväsuuntautuneisuuden osalta kvalitatiivisen aineiston voi 

nähdä vahvistavan tiedonkulun haasteita.  

 

6.1.3. Ihmissuuntautuneisuus  
 

Ihmissuuntautunut esimies antaa palautetta alaisille ja tässä tutkimuksessa palaute 

nousi yhtenä selkeänä haasteena vastauksista esille (taulukko 8). Palautteeseen 

viitattiin noin neljänneksessä esimiestyöhön liittyvissä vastauksista (58 vastausta) 

vastauksia (n.23 %). Palaute – ryhmään koodatuista vastauksista yksi on puuttumi-

nen. Koettiin, että esimiehet eivät puutu, anna palautetta, tarpeeksi heikoista suori-

tuksista. Työntekijät kokivat tutkimuksen mukaan, että rakentavaa palautetta tulisi 

antaa enemmän, ainakin niille, joiden työsuorituksen ei koettu vastaavan odotettua 

tasoa. 

 

”Työntekijöiden valvominen, epäkohtiin ja työtehtävien laimin-

lyöntiin puuttuminen.” 

 

Lisäksi palaute – ryhmään kuuluvaksi katsottiin myös ne vastaukset, joissa työnte-

kijät toivoivat itselleen omasta työstä enemmän palautetta (taulukko 8). Osaan vas-

tauksista oli kirjattu vain yleisesti palautteen antaminen ja silloin analyysiä tehtäessä 

on katsottu vastauksen tarkoittavat niin palautteen laatua kuin määrääkin.  

 

”Positiivisen palautteen saaminen yhtiössämme on todella 

haastavaa. Olen ollut töissä 1, 5 vuotta ja koko aikana 2 kertaa 

saanut positiivista palautetta; omasta mielestäni teen työni tun-

nollisesti ja hyvin.” 
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Taulukossa 8 esitetään myös yhtenä ryhmänä yksilön huomioiminen. Tutkimuksen 

mukaan yksilön huomioiminen nousee haasteeksi toisaalta tukemisen kautta: esi-

miehiltä kaivataan enemmän tukea. Toisaalta taas yksilön huomioiminen nousee 

haasteeksi siinä, että työnjohto ei kuuntele yksilöitä tarpeeksi. 

 

”Esimiehet voisivat olla enemmän tueksi.”  

 

Taulukko 8. Ihmissuuntautuneisuus 

 
 

Ihmissuuntautuneisuus – yläkäsitteen alle kvantitaavisessa aineistossa ryhmittyi lä-

hes puolet (13 kappaletta) kysymyksistä. Laadullisessa aineistossa yksikään vas-

tauksista ei ryhmittynyt voimaannuttaminen teeman alle, mutta kvantitatiivisten ky-

symysten osalta seitsemän (7) kysymystä taas koodattiin siten, että ne sijoittuivat 

voimaannuttaminen -teeman alle.  Kysymyksien osalta tulos on myös selkeästi 

heikko verrattuna vertailunormiin. Kaikkien vastausten keskiavo normiin verrattuna 

oli -0,45. Lähiesimiehen toiminnan osalta kiinnostus työntekijän asioihin koettiin 

vielä huonompana kuin luottamus käsitteen alle ryhmiteltyjen kysymysten vastauk-

set.  Ainoastaan positiivisena koettiin tilanne perehdytyksen kohdalla. Perehdyttä-

minen oli arvioitu jopa vertailunormia paremmaksi (0,02). 

TEEMA RYHMÄ KOODI VASTAUS

palaute puuttuminen Vuoroesimiehillä voisi myös olla hieman pelisilmää ja rohkeutta tarttua 
epäkohtiin työpisteillä.

palaute puuttuminen
Osalla esimiehistä ei ole halua puuttua epäkohtiin, jos niissä on osallisena ns. 
”Hyvä tyyppi”. Tietyiltä ihmisiltä sallitaan käytöstä, mitä muutoin ei katsottaisi 
hyvällä.

palaute puuttuminen  Asiaa parantaisi jos esimiehet olisivat reiluja ja puuttuisivat epäkohtiin.
palaute puuttuminen Työntekijöiden valvominen, epäkohtiin ja työtehtävien laiminlyöntiin puuttuminen

palaute puuttuminen

Työpaikka-hengarit, jotka tulevat töihin rupattelemaan kavereiden kanssa ja 
jättävät työt muiden vastuulle ja välttelevät heidän mielestään vastuullisia 
työtehtäviä eivätkä ota yhteyttä muihin työntekijöihin elleivät he ole kavereita jo 
entuudestaan. Kaikki esimiehet eivät tähän puutu vaan antavat olla tai 
parhaimmassa tapauksessa hengailevat mukana.

palaute puuttuminen Johtamiseen kovempaa kättä että turha vässykkämäien itkeminen ei auttaisi.
palaute puuttuminen Työviihtyvyys (parantuakseen: Clikkien purkamista esimiesten toimesta) 
palaute palautteen laatu esimiesten palautteenanto niin negatiivisessä kuin varsinkin negatiivisessä.

palaute palautteen määrä Palautetta en koe saavani ollenkaan eikä omaan antamaani palautteeseen 
välttämättä reagoida (ainakaa että tietäisin).

palaute palautteen määrä
Positiivisen palautteen saaminen yhtiössämme on todella haastavaa. Olen ollut 
töissä 1, 5 vuotta ja koko aikana 2 kertaa saanut positiivista palautetta; omasta 
mielestäni teen työni tunnollisesti ja hyvin

palaute palautteen laatu ja määrä palautteen anto
palaute palautteen laatu ja määrä Palautteenanto
palaute palautteen laatu ja määrä palautteenanto/työntekijän motivointi.
yksilön huomioiminen työntekijän tukeminen Esimiehet voisivat olla enemmän tueksi. 

yksilön huomioiminen työntekijän huomioiminen esimies kysyy ”kiinnostaako / haluatko”, jos hän tahtoo siirtää turvarin pois 
merkatusta pisteestä. Siis ne hyvät esimiehet toimivat näin.

yksilön huomioiminen työntekijän huomioiminen työnjohto voisi kuunnella enemmän yksilöitä ja pyrkiä toteuttamaan toiveita työvuoroista.

TU
KI
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Vaikka voimaannuttaminen -teeman alle ryhmiteltyjen kysymysten osalta koettiin lä-

hiesimiestyössä olevan haasteita, ei tämän osalta ole kuitenkaan ollut tarvetta avata 

tilannetta tarkemmin avoimissa vastauksissa. Onko kuitenkin siten, että vaikka roh-

kaisu -ryhmän alle koodattujen kysymysten osalta lähiesimiestyössä voisi olla pa-

rempaa toimintaa, niin silti se koetaan riittävän hyvänä ja siksi avoimissa vastauk-

sissa se ei nouse erityisesti esille.  

 

Esimiestyön osalta palaute nousee haasteena esille pääasiassa palautteen määrän 

ja laadun osalta (vastausten keskiarvo suhteessa vertailunormiin -0,51). Kvantitatii-

vinen aineisto tulee näin ollen laadullisen aineiston havaintoja siitä, että palautetta 

tarvitaan lisää ja etenkin positiivisesta näkökulmasta annettua. Toinen palaute -ryh-

män alle sijoitettu esimiestyön toimintaa kuvaava koodi oli puuttuminen. Tämän 

osalta kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto eivät tue toisiaan. Avoimissa vastuk-

sissa puuttuminen koettiin heikkona ja sitä kaivattiin enemmän. Kuitenkin kvantita-

tiivisessa aineistossa koettiin, että esimiehillä on rohkeutta puuttua huonoon suori-

tukseen (tulos 0,02 suhteessa vertailunormiin). Lisäksi asteikolla 1-6 on arvioitu 

kaksi kysymystä: huonoon suoritukseen puuttuminen sekä rohkeus tarttua ongel-

miin. Kysymyksien vastauksien keskiarvo on 4,88. Lähiesimiehet pääsääntöisesti 

siis puuttuvat ongelmiin ja heikkoihin suorituksiin, jos tarvetta on. Avoimien vastauk-

sien osalta voidaan kuitenkin tunnistaa, että isossa työyhteisössä puuttumista kai-

vataan vielä enemmän.  

 

6.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Tutki-

mus on siis luotettava, kun sillä on kyky antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Relia-

biliteetti voidaan todeta erilaisin tavoin, muun muassa siten, että jos yhden sijaan 

kaksi tai useampi arvioija päätyy samanlaiseen tulokseen, tutkimuksen reliaabeliu-

den katsotaan toteutuvan paremmin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016,231.) 
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Eriksson & Koistinen (2005, 55) ovat maininneet laadullisen tutkimuksen arvioinnin 

mittareina triangulaatiot. Eskola ja Suoranta (2014, 69) kirjoittavat, että triangualaa-

tiolla tarkoitetaan erilasten aineistojen ja menetelmien käyttöä tutkimuksessa. Trin-

gualaatiota käytetään, koska yksittäisellä mittaustavalla on vaikeaa saada kattavaa 

kuvaa tutkimuskohteesta ja useampi näkökulma korjaa tätä luotettavuusvirhettä 

(Eskola & Suoranta 2014, 69).  

 

Triangulaatioita on tunnistettavissa neljä erilaista: aineistotriangulaatio, tutkijatrian-

gulaatio, teoriatriangulaatio sekä menetelmätriangulaatio. Laadullisessa tutkimuk-

sessa käyttökelpoisimpana voidaan pitää aineistotriangulaatiota, jolloin luotetta-

vuutta tarkastellaan useamman erilaisen aineiston kautta. Toinen vaihtoehto lähes-

tyä luotettavuutta on menetelmätriangulaatio, jossa samaa tutkimusta tarkastellaan 

esimerkiksi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen materiaalin kautta.(Eskola & Suoranta 

2014, 69; 71).  

 

Tässä tutkimuksessa aineiston osalta on käytettävissä niin kvalitatiivista kuin kvan-

titatiivista materiaalia. Tutkimuksen luotettavuutta on siis mahdollista tarkastella näi-

den kahden tulokulman kautta. Tutkimuksen kannalta triangulaatiota voidaan pitää 

hyvänä asiana, mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että triangualaatiota ei tarvitse 

tehdä sen itsensä vuoksi: tutkimus ei välttämättä tarvitse tukkua aineistoa ja mene-

telmiä, jotta sitä voi pitää luotettavana. Tärkeintä oikeastaan on, että tutkija osaa 

perustella tutkimuksessa tekemänsä päätökset. (Eskola & Suoranta 2014, 71.) 

 

Tutkimuksen pätevyyttä on mahdollista arvioida Yinin (2003, 34) mukaan neljästä 

eri näkökulmasta, jotka ovat rakennevaliditeetti, sisäinen ja ulkoinen validiteetti sekä 

luotettavuus. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty rakenne-validiteettia. Rakenne-

validiteetti toteutuu tässä tutkimuksessa, sillä käytettyjen menetelmien avulla on 

pystytty tutkimaan sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Tutkimuksessa on pystytty vas-

taamaan tutkimuskysymykseen. Sisäinen validius on pyritty saavuttamaan perehty-

mällä huolellisesti menetelmäteorioihin ja niihin liittyviin käsitteisiin sekä itse analy-

soinnissa tulkitsemalla aineistoa objektiivisesti ja riittävän tarkasti tyypitellen, jotta 

tutkimuksessa johdetut käsitteet, teemat , esimiestyön elementit ja ylätason käsit-



 66 

teet kuvaavat riittävällä tasolla sitä, mitä niiden on tarkoituskin kuvata. Tarkkailta-

essa tutkimuksen ulkoista validiteettia, on todettava, että tässä tutkimuksessa tehty 

valinta käyttää valmista materiaalia on ollut toimiva ratkaisu. Materiaali on tuotettu 

samalla tavalla kuin saman yrityksen useat henkilöstötutkimukset. Voidaan sanoa, 

että aineiston keruu on luotettavaa ja aineistoa kannattaa hyödyntää pidemmälle 

kuin vain yksittäisenä palautteena toiminnasta.   

 

Hirsjärvi et al. (2016, 231) mainitsee tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä teki-

jänä tutkijan ennakko-oletukset tilanteessa, jossa hän ei pysty muuttamaan alkupe-

räistä ajattelumalliaan, vaikka tutkimusaineiston sisältö sitä tukisi. Näin ollen tutki-

mustulosta ei välttämättä voida siinä tapauksessa pitää totena ja pätevänä. Tavoit-

teena tämän työn etenemisessä oli koko ajan johdonmukaisuus, objektiivisuus ja 

omien ennakkokäsityksien välttäminen. Toisaalta tässä tutkimuksessa myös tutki-

muskysymyksen asettelu ja työn otsikointi ohjasivat analyysiä valittuun suuntaan.   

 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty varmistamaan sillä, että lähdeaineistoon on 

tutustuttu huolella ja se on luettu läpi useamman kerran. Myös valittu analyysime-

netelmä ohjasi tutkimuksen tekemistä ja analyysissä on pyritty noudattamaan sisäl-

lönanalyysiä niin tarkasti kuin on ollut tarpeellista. Analyysin vaiheet on kuvattu tar-

kemmin luvussa 5.4 Empiirisen aineiston analysointi.  

 

Havaintojen osalta on otettu tutkijalle suotu vapaus, sillä kuten Eskola ja Suoranta 

(2014, 147) kirjoittavat ei tulkinnan tekemiselle ole olemassa varsinaisia ohjeita laa-

dullisen tutkimuksen osalta. Tutkijan tieteellinen mielikuvitus siis ohjaa täysin tulkin-

tojen muodostamista. 
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7. KESKUSTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän luvun tarkoituksena on yhdistää tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja em-

piirisestä aineistosta tehty analyysi. Nämä kaksi tekijää yhdistämällä pyritään vas-

taamaan luvussa 1.1 Tutkimusaihe ja tutkimuskysymys esitettyyn tutkimuskysymyk-

seen.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykseksi asetetiin yksi varsinainen tutkimuskysy-

mys: 

 

Millaista esimiestyön tulee palveluliiketoiminnassa olla, jotta se olisi mahdollisim-

man hyvää?  

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi työn teoreettisessa viitekehyksessä tutustuttiin 

toisaalta palveluliiketoiminnan johtamiseen ja toisaalta transformationaaliseen joh-

tamiseen aiempien tutkimusten kautta. Aiemmista teoreettisista tutkimuksista luotiin 

synteesinä hyvä esimiestyö palveluliiketoiminnassa – malli.  Toiseksi käytössä ollut 

empiirinen aineisto analysoitiin hyödyntäen hyvä esimiestyö palveluliiketoiminnassa 

– mallia (Kuva 5).  

 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin selvittää, että millaista lähiesimiestyön tulisi pal-

veluliiketoiminnassa olla, jotta esimiestyö olisi mahdollisimman hyvää. Tutkimuksen 

lopputuloksena on tarkoitus luoda ymmärrys henkilöstön näkökulmasta siihen onko 

esimiesten toiminta sillä tasolla, että esimiehet pystyisivät vaikuttamaan alaisiin. Te-

kevätkö lähiesimiehet esimiestyötään siten, että se parantaa työntekijöiden suoriu-

tumista työssä, lisäisi sitoutumista työhön sekä lisäisi työviihtyvyyttä. Koska kyse on 

palveluliiketoiminnasta, niin esimiestyön tulee olla kaiken kaikkiaan myös sellaista, 

että sen kautta pystyttäisiin vaikuttamaan henkilöstön tuottamaan palvelutapahtu-

maan, siten että asiakas kokisi sen mahdollisimman laadukkaana. 

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että lähiesimiestyö ei vastaa täysin hyvää 

palveluliiketoiminnan esimiestyötä, vaan esimiesten toiminnan on kehityttävä. Tämä 
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tarkoittaa, että esimiestyön elementeissä on puutteita ja siksi myös paras palvelu-

taso jää saavuttamatta. Seuraavissa luvuissa pureudutaan syvemmin lähiesimies-

työn eri osa-alueiden elementteihin ja siihen, miten puutteet näyttäytyvät aiemman 

tutkimuksen kautta.  

 

7.1. Tehtäväsuuntautuneisuus palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä 
 
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen johtopäätökset tehtäväsuuntautuneisuuden  

sekä palvelutason osalta ja vastataan tutkimuskysymykseen ”Millaisia elementtejä 

palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä tulee olla, jotta toiminnan palvelutaso ja 

laatu olisi mahdollisimman hyvää?”  Johtopäätöksissä esitellään ne elementit, joi-

den osalta lähiesimiestyössä on ollut haasteita ja sitä kautta tunnistetaan tarvittavat 

esimiestyön elementit. 

 

”Tieto ei vaan kulje esimiehiltä työntekijöille.” 

 

Tutkimuksen perusteella tehtäväsuuntautuneisuuden osalta on tunnistettavissa se, 

että esimiehiltä odotetaan enemmän kommunikointia. Etenkin siitä syystä, että toi-

mintatavat ja mallit muuttuvat jatkuvasti. Esimies on tärkeässä roolissa ohjatessaan 

työntekijöitä tulevaa kohti ja tässä tiedonkulku, viestintä, nousee tärkeään rooliin. 

Esimiehen toiminnassa viestintä voi tarkoittaa muun muassa ohjeiden antamista. 

Käytännössä palveluita tuotettaessa tehokas esimies vaikuttaa ja rohkaisee työnte-

kijöitä palvelukäyttäytymiseen asettamalla heille tavoitteita. (Hui et. al, 2007, 152-

153.) Tällä kaikella esimiehen toiminnalla tavoitellaan sitä, että työntekijän tuottama 

palvelutaso olisi mahdollisimman hyvä.  

 

Pyrittäessä hyvää palvelutasoon on esimiehen kommunikaatiolla tärkeä rooli. Esi-

miehen kommunikoinnin voidaan nähdä vaikuttavan työntekijän asenteisiin ja ole-

van sitä kautta myös asennejohtamista. Viestintää käytetään, jotta voidaan vaikut-

taa asenteisiin ja etenkin sitä kautta haluttuun palvelutasoon. (Grönroos 1998, 283-

284, 287.)  Työntekijän asenne vaikuttaa palvelukokemuksen onnistumiseen ja epä-

onnistumiseen. Tämän vuoksi palveluliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä tuleekin 
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olla tehokas ote työntekijöidensä johtamiseen. Esimiesten on kyettävä varmista-

maan, että työntekijän käytös ja asenne edistävät palvelua. (Hartline & Ferrell 1996, 

52.) Esimiestyö on työkalu, jolla luodaan palvelua edistävää työskentelykulttuuria 

(Robbins & Judge 2010, 33). 

  

Viestinnästä on tärkeää muistaa, että se ei voi olla vain yksisuuntaista organisaati-

olta työntekijälle. Työntekijä haluaa viestinnän olevan kaksisuuntaista, aina myös 

työntekijältä organisaatioon päin. Näin työntekijää on mahdollista rohkaista ja tukea. 

Palvelukulttuurin osalta on tärkeää, että yrityksen käytössä olevat johtamisen me-

netelmät ovat työntekijää rohkaisevia, siten ne myös edistävät työntekijöiden palve-

luhenkisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä. Palvelukulttuurin ylläpidossa on tärkeää muis-

taa antaa palautetta ja samalla myös jakaa tietoa. (Grönroos 1998, 283-284, 287.) 

 

”Muutoksia koskeva informaatiokulku välillä hieman hidasta, 

selkeä tiedottaminen.” 

 

Esimiehen toiminnan kannalta tehtäväsuuntautuneisuus pitää sisällään tavoitenä-

kökulman.  Voidaan myös puhua organisaation näkökulmasta, jossa esimiehen rooli 

on viestiä organisaation visiota alaisilleen. Esimiehen tehtävänä on luoda toimin-

nalle tulevaisuuteen tähtäävä suunta. Esimiehellä tulisi olla näkemys tulevasta, 

jonka hän myös viestii alaisilleen (Carless et al. 2000, 390).  Esimiehen toiminta ei 

ole koskaan organisaatiosta irrallista, toiminnalla on aina suunta ja tarkoitus (Con-

ger 1999, 157).   

 

Kommunikoinnissa on kyse myös kokemuksen luomisesta. Palvelun halutaan koke-

muksena olevan mahdollisimman hyvä. Esimiehellä on suuri vaikutus siihen, millai-

nen kokemus työntekijälle ja myös muille sidosryhmille syntyy työyhteisöstä.  Esi-

mies asettaa tavoitteet työntekijöille ja niiden painopistealueet. Sitä kautta hän an-

taa henkilöstölle mahdollisuuden tehdä parhaansa. Palveluliiketoiminnan johtami-

sessa tavoitteena on synnyttää mahdollisimman hyvä kokemus kaikille sidosryh-

mille. Esimiehen näkökulmasta sidosryhmiin kuuluvat niin työyhteisön jäsenet, asi-

akkaat, omistaja. Sidosryhmien tunnistaminen on tärkeää palveluliiketoiminnassa, 
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sillä johtamistehtävä ei rajoitu koskaan vain organisaatioon, vaan myös yhteistyötä 

on johdettava. (Fischer & Vainio 2014, 89, 106-107.) 

 

Esimiehen kommunikointi on pitkälti käytännön esimiestyötä, jossa puhe, keskus-

telu, kuuntelu ja neuvominen nousevat suureen rooliin (Suominen et al. 2001, 9). 

Kuitenkin voidakseen vaikuttaa johdettaviinsa kommunikoinnin kautta, tulee esi-

miestason tuntea alalla tapahtuvat muutokset, jotta toiminnan suunta on oikea ja 

siten myös kommunikaatio tukee haluttua toiminnan suuntaa.  

 

”Olen huomannut, että esimiehetkään eivät ole yksimielisiä tie-

tyistä säännöistä.” 

 

Esimiesten toiminnan osalta on tunnistettavissa, että kaikki esimiehetkään eivät sel-

västi aina tiedä mitä muutoksia päivittäisessä toiminnassa tapahtuu. Tällä on vaiku-

tus siihen, että esimiehiltä näyttää puuttuvan toiminnasta yhtenäinen suunta. Kui-

tenkin juuri esimiehen tulisi olla erittäin hyvin perillä uudistuksista, jotta kommuni-

kaation kautta on mahdollista ohjata ihmisiä toimimaan itsenäisesti, kokonaisuutta 

palvelevalla tavalla. Kommunikaation kautta on tarkoitus välittää haluttu viesti, mutta 

myös vahvistaa yhteistä ymmärrystä (Suominen et al. 2010, 9.)  

 

Tulevaan liittyvän kommunikaation kautta esimies voi parantaa myös organisaation 

työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista organisaatioon. Tällöin esimiehellä tulee olla ky-

kyä edistää tavoitteiden sisäistämistä sekä luoda tunne siitä, että asioihin on mah-

dollista vaikuttaa. Tätä kautta myös työntekijälle on mahdollista luoda tunne, että 

hän voi olla vaikuttamassa organisaation muutokseen (Barroso et. al 2008,1857.) 

 

”tiedonkulku ja esimiesten osaaminen ja uusien perehdytys. ih-

miset menevät pahimmillaan vuosia sitten vanhentuneilla sään-

nöillä kun eivät muusta tiedä. tieto ei vaan kulje, tarvitaan paljon 

enemmän perehdytystä.” 
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Esimiehellä on koko ryhmän toiminnan kannalta tärkeä rooli. Esimiehen tulisi myydä 

organisaation tavoitteet työntekijöille ja työntekijät työskentelevät yhdessä saavut-

taakseen halutun maalin.  Ryhmätavoitteet ja niiden hyväksyminen tarkoittaa työyh-

teisön näkökulmasta etenkin yhteistyötä (Podsakoff et al. 1990, 112).  Jotta työyh-

teisö voi menestyä ja saavuttaa valitun suunnan, on esimiehen osattava viestiä tu-

levaisuuden näkymät ja ne keinot, joilla sinne päästään. 

 

Esimiehiltä odotetaan tulevan toiminnan osalta kommunikaatiota entistä enemmän. 

Kuitenkin puhuttaessa tulevaisuudesta, puhuttaessa visioista tai strategioista tar-

koittaa se esimiestyön kannalta sitä, että esimies on sitoutunut valitun strategian 

toteuttamiseen. Palveluliiketoiminnassa se tarkoittaa myös sitä, että palvelua arvos-

tetaan ja siitä ollaan kiinnostuneita. (Grönroos 1998, 302.) Palvelun laadukkuus syn-

tyy palvelua painottavan kulttuurin myötä, jonka tukena on tehokas johtamiskäyttäy-

tymisen. Palvelukulttuurin ja tehokkaan johtamiskäyttäytymisen tulee olla ristiriidat-

tomia, jotta ne ohjaavat palvelua laadukkaaseen suuntaan. (Hui et al. 2007, 152, 

166). 

 

Tehtäväsuuntautuneisuuden näkökulmasta esimiesten toiminnassa tulisi olla enem-

män viestinnällisiä elementtejä. Käytännön toiminnassa heiltä odotetaan parempaa 

kommunikaatiota tiedon ajantasaisuuden näkökulmasta. Esimiesten tulisi viestiä 

muutoksista enemmän. Lisäksi esimiesten koettiin olevan tietämättömiä muutoksia, 

mikä taas aiheuttaa erilaisia toimintamalleja, erilaisia tapoja toimia. Tämä vaikuttaa 

siihen, että toiminnan suunta ei ole kaikille selkeä. Jotta suunta ja tulevaisuus olisi-

vat selkeät, tulisi esimiesten keskittyä siihen, että muutokset tunnetaan ja että niistä 

viestitään kaikille ja samalla tavalla.  

 

Pelkkä kommunikaatio ei kuitenkaan auta, jos esimiehet eivät ole sitoutuneet toteut-

tamaan hyvää palvelutasoa tai haluttua palvelun laatua tehokkaasti. Hartline ja Fer-

relin (1996, 63) mukaan palveluliiketoiminnassa esimiehen tulee sitoutua palveluta-

son edistämiseen ja sitä kautta varmistaa, että organisaatio saavuttaa paremman 

palvelutason. Esimies voi vaikuttaa palvelutasoon vaikuttamalla työntekijän käyttäy-

tymiseen. Vain sitä kautta on mahdollista parantaa palvelun lopputulosta. (Hartline 

& Ferrell 1996, 63.) 
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Esimiehen tulee aina roolissaan myös ymmärtää edustavansa työnantajan näkökul-

maa ja esimiehen rooliin kuuluu aina myös työntekijöiden valvonta. Siksi palvelu-

kulttuurissa on tärkeää valvoa työntekijän suoritusta ja siitä seuraavaa lopputulosta. 

Esimiehellä ei koskaan ole kuitenkaan mahdollisuutta valvoa työntekijän tuottamaa 

palvelua täysin suoraan. Siksi on luotava epäsuora valvonta ja myös ylläpidettävä 

sitä. (Grönroos 1998, 287, 311-312.) Valvonnan ja puuttumisen kautta esimiehen 

on mahdollista ohjata työntekijää muuttamaan toimintatapoja ja sitä kautta on mah-

dollista parantaa lopputulosta (Fischer & Vainio 2014, 50).  

 
7.2. Ihmissuuntautuneisuus palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä 

 
Tässä luvussa kuvataan johtopäätökset ihmissuuntautuneisuuden kautta ja  vastata 

tutkimuskysymykseen ”Millaisia elementtejä palveluliiketoiminnan lähiesimiehellä 

tulee olla, jotta toiminta olisi ihmissuuntautunutta?”.  Palveluliiketoiminnan esimies-

työssä lähiesimiehen toiminnan tulee olla ihmisiinsuuntavaa. Palvelun tuottava alai-

nen tarvitsee tukea, palautetta ja rohkaisua. Lähiesimies on kaikissa näissä toimissa 

ratkaisevassa roolissa. 

 

”Positiivisen palautteen saaminen yhtiössämme on todella 

haastavaa. Olen ollut töissä 1,5 vuotta ja koko aikana saanut 2 

kertaa saanut positiivista palautetta; omasta mielestäni teen 

työni tunnollisesti ja hyvin.” 

 

Lähiesimiehen on tuki on yksi osa esimiestyön ihmissuuntautuneisuutta. Esimiehen 

tuen osalta tutkimuksessa nousi esille se, että palautteen määrä koettiin liian vähäi-

senä. Kuitenkin yksi selkeimmistä esimiehen tuen muodoista työntekijälle on pa-

laute. Sen avulla esimiehen on mahdollista ohjata työntekijän toimintaa haluttuun 

suuntaan. Esimiehen tuki mahdollistaa alaisen työstä suoriutumisen parhaalla mah-

dollisella tavalla. Etenkin palveluliiketoiminnassa esimiestyössä korostuu työnteki-

jän tukeminen, sillä työntekijä tarvitsee tukea kohdatessaan haasteita työssään. 

(Hui et. al 2007, 153; Grönros 1998, 172; Schaubroeck, & Fink 1998, 172.) 
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Esimiehen tuki alaiselle voidaan nähdä myös kunnioituksena esimiehen ja alaisen 

välillä (Podsakoff 1990, 112). Esimiehen on tärkeää myös luottaa alaisiinsa ja hei-

dän selviytymiseen haastavista tilanteista (Carless et al. 2000, 291). Esimiehen tu-

ella on myös vaikutusta siihen, että johdettavien on mahdollista saavuttaa helpom-

min haastavat tavoitteet (Nadler & Tushman 1990, 83). 
 

”Palautetta en koe saavani ollenkaan eikä omaan antamaani 

palautteeseen välttämättä reagoida (ainakaa että tietäisin).” 

 

Positiivisen palautteen kautta toimiva esimies keskittyy johdettaviensa vahvuuksiin, 

heikkouksien sijaan (Fischer 2012,160-161). Jotta positiivisuus oikeasti toteutuu tar-

koittaa se, että onnistumisiin on oikeasti kiinnitettävä huomiota. Yksi keino tuoda 

onnistumisia esille on keskustelu. Positiivisen kokemukset eivät vain motivoi ja pa-

ranna työntekijän arvostusta itseään kohtaan, vaan niillä on myös työyhteisössä yh-

teistyötä parantava voima. (Furman & Ahola, 2010, 8.)  

 

”Vuoroesimiehillä voisi olla myös hieman pelisilmää ja roh-

keutta tarttua epäkohtiin työpisteellä.” 

 

On selvää, että työyhteisössä toimittaessa annettava palaute ei aina voi olla positii-

vista. Esimies joutuu puuttumaan myös tilanteisiin, joissa palautteen tulee olla ra-

kentavaa tai korjaavaa. Grönroosin (1998, 283-284, 287) mukaan palvelukulttuurin 

osalta on tärkeää esimiehenä muistaa, että palautetta tulee antaa.  Lisäksi yrityksen 

käytössä olevat johtamisen menetelmien tulee olla työntekijää rohkaisevia. Rohkai-

sevien menetelmien kautta on mahdollista edistää työntekijöiden palveluhenkisyyttä 

ja asiakaskeskeisyyttä.  

 

”Esimiehet voisivat olla enemmän tueksi.” 

 

Esimiehiltä odotetaan myös yksilöllistä huomioimista. Tukeminen voi tarkoittaa 

montaa asiaa, mutta ehdottomasti se on työntekijän kehittämistä. Esimies tarjoaa 
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työntekijälle mahdollisuuden kasvaa tehtävässään. Yksilöllisen tuen kautta on esi-

miehen myös mahdollista osoittaa kunnioitus ja luottoa johdettaviaan kohtaan. 

(Conger 1999, 157.) 

 

Esimiestyön elementeistä voimaannuttamisen puute nousi esille vain kvantitatiivi-

sessa aineistossa, jonka perustella työntekijät odottavat lähiesimieheltä enemmän 

rohkaisua. Esimiestyössä ei siis täyty rohkaisun elementti. Käytännössä lähiesimie-

hen toiminnassa tämä tarkoittaa tekemisenä kommunikointia, voimaannuttaminen 

on viestinnällistä (Carless et al. 2000, 390). Viestintänsä kautta esimies rohkaisee 

ja tukee työntekijää (Conger 1999, 157). Rohkaisun ja luottamuksen kautta esimie-

hen on mahdollista luoda poikkeavan positiivinen palveluilmapiiri (Fischer 

2012,160-161).   

 

Esimiestyössä on tunnistettava, että positiivisuus on valinta, joka tulee tehdä. Posi-

tiivisuus ei tule toiminnassa automaattisesti, kuten neutraali tai negatiivinen toi-

minta, vaan kyse on kontrolloidusta käyttäytymisestä. Palveluliiketoiminnan esi-

miestyössä tämän voidaan nähdä tarkoittavan sitä, että jokainen voi valita positiivi-

suuden negatiivisuuden sijaan ja sitä kautta luoda positiivisesti poikkeavaa käyttäy-

tymistä. (Fischer & Vainio 2014, 64-65.) Positiivinen esimies uskoo myös, että on 

mahdollista luoda normaalin kehityskaaren sijaan, erinomainen kehityskaari. (Dut-

ton & Spreizer 2014, 18.) Positiivisuudella esimies voi siis vaikuttaa myös organi-

saation kehittymiseen.  

 

Voimaannuttaminen kertoo esimiestyössä myös työntekijän ja esimiehen välisestä 

luottamuksesta tai kuten tässä tapauksessa, mahdollisesta luottamusvajeesta. Esi-

miehen tulisi luottaa alaisiinsa, koska tietää heidän osaavan työnsä. Esimies mah-

dollistaa työntekijän työskentelyn tuen ja tarvittavien resurssien kautta (Biemann et 

al. 2015, 778.)   

 

Voimaannuttaminen on esimiestyön elementtinä myös sitä, että esimies on kiinnos-

tunut työntekijästä ja häntä koskettavista asioista. Nyt esimiestyön elementtien 

osalta lähiesimiehillä on tunnistettavissa haasteita myös tämän osalta. Sillä, että 
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esimies on kiinnostunut työntekijästä ja hänen näkemyksistään työasioista on mah-

dollista rohkaista työntekijää vaikuttamaan työssä esiintyviin tekijöihin ja osallistaa 

sitä kautta päätöksentekoprosesseihin (Robbins & Judge 2010, 75; vanDuinkerken 

& Kaspar Arant 2015, 84).  

 

Ihmissuuntautuneisuuden osalta on tunnistettavissa, että esimiehillä tulisi olla 

enemmän työntekijän tukemiseen ja voimaannuttamiseen liittyviä elementtejä työs-

sään käytössä. Esimiehellä on tärkeä rooli ohjatessaan työntekijää toimimaan oi-

kein. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on palaute, jota selvästi kaivataan esimiehiltä 

enemmän: niin positiivista kuin rakentavaakin. Palautteen antamisessa on tärkeää 

myös ymmärtää, että sillä on vaikutusta miten palaute annetaan. Palaute on työn-

tekijälle aina myös näkyvä muoto esimiehen tuesta. Esimies on huomannut työnte-

kijän ja on valmis auttamaan häntä työssä eteenpäin.   

 

Ihmissuuntautuneisuuden osalta tuki nousi esille etenkin laadullisen aineiston 

kautta. Voimaannuttaminen (rohkaisu ja kehittäminen) ei noussut työntekijöiden 

vastauksissa lainkaan esille. Kuitenkin kvantitatiivisessa aineiston perusteella voi-

maannuttaminen ja siihen liittyvä elementti, rohkaisu, ei ole riittävän hyvällä tasolla. 

Esimiestyön toimintana rohkaisun voi nähdä tulevan hyvin lähelle palautetta: mo-

lemmissa tarvitaan esimiehen viestintää ja rohkaisu voi parhaillaan olla palaute yh-

täaikaisesti.  

 
7.3. Eettinen toiminta palveluliiketoiminnan lähiesimiestyössä 

 

Tässä luvussa kuvataan johtopäätökset eettisen toiminnan kautta ja vastataan tut-

kimuskysymykseen ”Millaisia esimiestyön elementtejä palveluliiketoiminnan lä-

hiesimiehellä tulee olla, jotta toiminta täyttäisi eettisen johtamisen vaatimukset?” 

 

 

”Kaikkia kohdeltaisiin tasavertaisesti eikä suosittaisi ketään.” 

 

”Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Työpaikalla vallitseva 

”hyvä veli-verkosto” ei edistä työhyvinvointia, eikä motivoi.” 
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Tutkimuksen kautta nousi selvästi esille, että lähiesimiestyön osalta esimiesten toi-

minnan ei koettu olevan tasapuolista. Jopa lähes puolet henkilöstötutkimuksen esi-

miestyöhön liittyvistä vastauksista liittyi esimiestyön tasapuolisuuden puutteeseen. 

Palveluliiketoiminnassa hyvän esimiehen toimintaan kuuluu niin tasapuolinen kuin 

luottamusta rakentava käyttäytyminen (Hui et a. 2007, 153). Esimiehen reiluudella 

nähdään myös olevan suoria vaikutuksia siihen, että työntekijät kykenivät palvele-

maan asiakasta paremmin (Simons & Roberson 2003, 441, Bettencourt & Brown 

1997, 50). Kokemus reiluudesta lisää myös työntekijän työtyytyväisyyttä (Betten-

court & Brown 1997, 49). Kuitenkin tasapuolisuuden kokemus on vaikea luoda, sillä 

usein huomioidaan mieluiten itselle läheisimmät ihmiset (Fisher ja Vainio 2014, 55). 

 

Tasapuolisuuden kokemuksessa vaikutusta on esimiehen käyttäytymisellä. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa, että esimiehen tulisi tunnistaa ne käyttäytymismallit, jotka 

luovat epätasa-arvoisen kokemuksen. Huomioidessa työntekijöitä, tulisi pystyä huo-

mioimaan myös ne ei niin läheiset työntekijät ja tällä voisi mahdollisesti parantaa 

tasapuolisuuden kokemusta. Tasapuolisuuden kokemuksen voidaan nähdä olevan 

myös esimiehen esimerkkiä. Esimerkillään esimiehen on mahdollista näyttää, että 

mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä (Fischer & Vainio 2014, 106-107). 

 

”Lähes kaikki esimiehet ei tervehdi tai vastaa mitään tervehdyk-

seeni kun saavun työpisteelleni.” 

 
Hyvässä esimiestoiminnassa käytöksessä on paljon muutakin huomioitavaa kuin 

vain tasapuolisuus. Esimiehen tulisi kyetä luomaan käytöksellään sellainen esi-

merkki, johon työntekijällä on mahdollisuus samaistua (Podsakoff et al. 1990, 112). 

Tutkimuksen mukaan esimiesten toiminnassa esimerkillinen käyttäytyminen ei aina 

toteudu. Esimiehen tulisi kuitenkin toiminnallaan näyttäytyä työntekijöille roolimal-

lina (Podsakoff et al. 1990, 112). 

 
”Vastuuhenkilöt eivät noudata tasapuolisuutta päätöksissään, 

omat kaverit ovat tärkeämpiä kuin oma vastuu.” 
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Esimies voi olla vain silloin esimerkkinä työntekijälle, kun häntä on mahdollista ar-

vostaa. Esimerkkinä toimiminen on tavoiteltavaa siksi, että se on erittäin tehokas 

tapa johtaa. (Sydänmaalakka, 2009, 159).  Esimiehen esimerkki tarttuu siis työnte-

kijöihin ja samoin myös esimiehen käyttäytymismallit tarttuvat johdettaviin. Voidaan 

puhua samaistumisesta. Käyttäytymisen lisäksi myös tunteet tarttuvat, etenkin ne-

gatiiviset tunteet.  Samaistumista esimieheen voi tapahtua niin positiivisessa kuin 

negatiivisessakin mielessä. (Fischer ja Vainio 2014, 51.) . Esimiehen kannalta posi-

tiivisen toimintamallin valinta on kannattavampaa. Näin esimies voi vaikuttaa niin 

itsensä kuin organisaationkin kehittymiseen entistä paremmaksi. (Dutton & Spreizer 

2014, 18.) Silloin, kun esimies on samaistumisen kohde, on sillä positiivisia vaiku-

tuksia työyhteisöön. Samaistumisen nähdään lisäävän johdettavien ylpeyttä ryh-

mään tai organisaatioon kuulumisen osalta. Vaikutuksia on myös työn mielekkääksi 

kokemiseen ja myös työn tärkeäksi kokemiseen. (Wang et al. 2005 421.)   

 

”Esimiesten koulutusta pitäisi lisätä rajusti. tasapuolisuus, am-

mattitaito, henkilöjohtaminen aivan hukassa”  

 

Esimiehiltä odotetaan myös roolissaan kehittymistä.  Esimiehen on mahdollista toi-

mia roolimallina myös siltä osin, että hän kykenee näyttämään muille oman kesken-

eräisyytensä. Samalla hänen on kuitenkin mahdollista näyttää, että uusiutuminen ja 

kehittyminen on mahdollista. (Sydänmaalakka 2000, 159.) 

 

Esimiestyön haasteet kulminoituvat eettisen johtamisen osalta siihen, että esimie-

hiltä puuttuu ymmärrys oman käyttäytymisensä vaikutuksista työntekijöihin. Esi-

miesten pitäisi tunnistaa käyttäytymisestään etenkin ne elementit, joilla on vaiku-

tusta tasapuolisuuden kokemukseen ja siihen miten työntekijöitä huomioidaan. Esi-

miesten tulisi myös paremmin ymmärtää oman käyttäytymisensä vaikutukset, eten-

kin negatiivisuuden osalta: työntekijät omaksuvat myös negatiivisia käyttäytymis-

malleja. Kuitenkin palveluliiketoiminnassa toimittaessa olisi tärkeämpää löytää po-

sitiivisia käyttäytymismalleja samaistumiskohteeksi, jotta palvelun laatu välittyisi 

myös asiakkaalle. 
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8. YHTEENVETO 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kasvattaa ymmärrystä niiden tekijöiden osalta 

kohdeorganisaatiossa, joiden osalta esimiestyön elementit eivät ole halutulla ta-

solla. Tutkimuksen tuloksena voidaan vetää yhteen se, että palveluliiketoiminnassa 

esimies vaikuttaa henkilöstöön hyvin monella tavalla ja yhtäaikaisesti vaikutusta ta-

pahtuu useammalla tasolla. Esimies edustaa niin koko organisaatiota kuin esimies-

ten tapaa toimia kuin itseäänkin. Ei ole ihme, että esimiestyössä nousee eteen haas-

teita.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä palveluliiketoiminnan hyvä esimiestyö 

kiteytettiin malliin, joka luotiin toisaalta aiemman palveluliiketoiminnan esimiestyön 

tutkimuksen pohjalta ja toisaalta transformationaalisen johtajuuden tutkimuksen 

pohjalta. Synteesi kiteyttää hyvän esimiestyön palveluliiketoiminnassa kolmeen eri 

kategoriaan: tehtäväsuuntautuneisuuteen, ihmissuuntautuneisuuteen ja eettiseen 

johtamiseen.  

 

Tehtäväsuuntautunut esimies luo laadukasta palvelutasoa, jotta tämä toteutuu tulee 

esimiehen kommunikoida organisaation visiota, mitä kohden organisaatio on me-

nossa. Ihmissuuntautunut esimies huomio työntekijän yksilönä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa työntekijä tukemista esimerkiksi palautetta antamalla tai huomioimalla 

muuten yksilönä. Toisaalta ihmissuuntautuneisuus tarkoittaa esimiestyön element-

tinä voimaannuttamista. Tällöin esimiestyössä lähiesimies joko rohkaisee tai kehit-

tää työntekijää. Eettisen johtamisen elementit lähiesimiestyössä kuvaavat sitä, että 

esimiehen tulee toimia, kuten hän haluaa työntekijän toimivan, jotta saavutetaan 

haluttu suoritus. Käytännössä tämä tarkoitta, että esimiehen tulee olla esimerkkinä 

tasapuolisen toiminnan kautta ja myös sitä kautta mahdollistaa samaistuminen it-

seensä.  

 

Tutkimuksen perusteella palveluliiketoiminnan esimiestyöstä puuttuu vielä element-

tejä. Tehtäväsuuntautuneisuuden näkökulmasta  lähiesimiehillä on haasteita vision 

kommunikoimisessa. Tämä tarkoittaa, että tiedonkulku on puutteellista ja sitä kautta 

toiminta ei ole täysin tulevaisuuteen suuntaavaa. Ihmissuuntautuneisuuden osalta 
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lähiesimiestyön elementeistä haasteita on niin työntekijän tukemisessa kuin voi-

maannuttamisessakin. Työntekijää tulisi tukea paremmin niin erilaisen palautteen 

kautta kuin yksilöllisen huomioimisen kautta, toisaalta etenkin kvantitatiivisessa ai-

neistossa nousi esille rohkaisun tarve.  Eettisen johtamisen kautta tarkasteltuna lä-

hiesimiehen toiminnan elementeistä haasteita on etenkin esimerkkinä toimimisessa. 

Lähiesimiesten toimintaa ei koeta tasapuolisena.  

 

Kaiken kaikkiaan lähiesimiestyössä tulee ymmärtää, että palveluliiketoiminta on ko-

kemuksia niin työntekijän kuin asiakkaankin. Kokemusta tulee johtaa. (Fisher & Vai-

nio 2012, 106).  Tutkimuksessa esiin nousseiden esimiestyön haasteiden myötä on 

voi todeta, että kokemuksen johtamisessa ei vielä kohdeorganisaatiossa onnistuta 

parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintaa ei ohjaa yhteneväinen näkemys tulevai-

suudesta ja se vaikuttaa yhteneväisyyden kokemukseen heikentävästi. Työntekijät 

kokevat, että eivät saa palautetta tarpeeksi, mikä taas vaikuttaa heikentävästi esi-

miehen antaman tuen kokemiseen. Esimiesten toiminnan nähdään olevan epätasa-

arvoista ja tämä taas heikentää kokemusta esimiehestä itsestään. Esimies ei ole 

samaistuttava kohde työntekijälle.  

 

Kohdeorganisaatiossa olisi tärkeää kehittää jatkossa esimiestyötä siten, että palve-

luliiketoiminnan näkökulma huomioidaan erityisesti ja palveluun vaikuttavat elemen-

tit huomioidaan esimiehiä koulutettaessa. Tämän tutkimuksen perusteella esimies-

ten kommunikaatiota tulisi edistää ja luoda lähiesimiehille ymmärrys siitä, mitä vai-

kutusta omalla viestinnällä on. Ihmissuuntautuneisuutta täytyisi parantaa palautteen 

määrän ja laadun osalta. Samoin työntekijät kaipaavat myös tukea ja rohkaisua. 

Viimeisenä, lähiesimiesten käyttäytymismallien ymmärtämistä tulisi lisätä. Näin esi-

miehillä olisi mahdollisuus miettiä omaa esimerkkiään ja sitä kautta parantaa oman 

esimerkin vaikuttavuutta alaisiin. 

 

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin lähiesimiestyön elementtien haasteita palvelulii-

ketoiminnassa yksittäisessä organisaatiossa. Tutkimus antaa kuvan haasteista ja 

siitä, mitä esimiestyön elementtejä tulisi olla enemmän. Tutkimusta olisi kuitenkin 

hyvä laajentaa, jotta olisi myös mahdollista ymmärtää, että mikä tai mitkä tekijät 

nousevat yksilötasolla esteeksi, kun puhutaan palveluliiketoiminnan esimiestyön 
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haasteista omaksua esimiestyön elementtejä. Lisäksi olisi myös tärkeää tunnistaa, 

että onko esteistä löydettävissä yhdenmukaisuuksia eri esimiesten kesken.   

 

Tämä tutkimus tällaisenaan on kaiken kaikkiaan pintaraapaisu palveluliiketoiminnan 

esimiestyöhön. Kohdeorganisaatio ja sen tekijät vaikuttavat varmasti siihen, että 

esimiestyö on muovautunut nykyisenkaltaiseksi. Kuitenkin samankaltaisia palvelu-

liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä on varmasti paljon ja haasteet esimiestyössä jos-

sain määrin hyvin samankaltaisia. Palveluliiketoiminnan esimiestyön luonteeseen 

vaikuttaa aina myös asiakas ja erilaisissa ympäristöissä työntekijät kohtaavat erilai-

sia asiakkaita ja asiakkaat myös määrittävät sitä, millaisia odotuksia työntekijällä on 

esimiestä kohtaan. Erilaiset palveluliiketoimintaympäristöt ja organisaatiot luovat 

myös pohjaa erilaisten palveluliiketoimintaympäristön esimiestyön vertailulle. Olisi 

tärkeää tunnistaa ovatko haasteet yhteneväisiä ja tutkimusta olisi mahdollista jatkaa 

myös vertailututkimuksena erilaisten palveluliiketoimintaa tuottavien organisaatioi-

den välillä. 
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LIITE 1. Tehtäväsuuntautuneisuus  

 

TEEMA RYHMÄ KOODI VASTAUS

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Esimiesten koulutusta parannettu, nykyään yhä useammat dutyt kohtelevat 
alaisiaan tasapuolisemmin

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Osa esimiehistä selkeästi suosii omia ystäviään, ja puolueellisuus tuntuu 
katoavan.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Useimmissa tapauksissa esimiehet huolehtivat hyvin tasapuolisesti 
alaistensa hyvinvoinnista. 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Tasa-arvoinen kohtelu - Kaikilla samat oikeudet on esimiesten kaveri tai ei.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus
Vuoroesimiehet eivät juurikaan puutu näihin tilanteisiin vaan saattavat olla 
jopa mukana näissä touhuissa. Tästä syystä joidenkin työntekijöiden touhuja 
katsotaan läpi sormien. 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Myös räikeää suosimista tiettyjä henkilöitä kohtaan on liikaa osalla 
esimiehistä. 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Esimiesten tulisi suhtautua tasapuolisemmin alaisiin. Nykytilanne on välillä 
sellainen, että esimiehet eivät aina edes tervehdi vastaan tullessa, vaan 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus
vuoroesimiesten ja tiettyjen työntekijöiden välinen kaveriverkosto, joka 
näyttäytyy varsin ällöttävänä työilmapiirissä, kun tiedetään että 
kaveruudesta ei ole enää kyse ja siltä se meno näyttääkin.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus kaikkia kohdeltaisiin tasavertaisesti eikä suosittaisi ketään
esimerkki esimiehen tasapuolisuus Osa esimiehistä kohtelee alaisiaan eriarvoisesti esimerkiksi kaveri-

esimerkki esimiehen tasapuolisuus
 Yksi esimies on monen mielestä todella vaikea lähestyttävä, tekee kaikesta 
ongelman ja hänestä "turha" antaa palautetta, koska hän on samana 
pysynyt vuosia. Esim. ei tervehdi vaikka itse tervehtii, ei vastaa kysymyksiin 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus joidenkin esimiesten työasenne joka syrji ja luo hyvä veli verkosto joidenkin 
kohdalle

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Vastuuhenkilöt eivät noudata tasapuolisuutta päätöksissään, omat kaverit 
ovat tärkeämpiä kuin oma vastuu.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Henkilöstön tasapuolinen kohtelu: monella esimiehellä on omat jenginsä, 
joidenka perseilyä turvassa ja laiskottelua katsotaan läpi sormien.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Pitkään on ollut havaittavissa ketkä 
ovat pomojen suosikkeja. 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Työpaikalla vallitseva ”hyvä veli-
verkosto” ei edistä työhyvinvointia, eikä motivoi.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus joidenkin työntekijöiden "suosiminen" esimiesten kesken
esimerkki esimiehen tasapuolisuus ihmisten suosiminen
esimerkki esimiehen tasapuolisuus  Asiaa parantaisi jos esimiehet olisivat reiluja ja puuttuisivat epäkohtiin.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Useimmissa tapauksissa esimiehet huolehtivat hyvin tasapuolisesti 
alaistensa hyvinvoinnista. 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus esimiesten koulutusta pitäisi lisätä rajusti. tasapuolisuus, ammattitaito, 
henkilöjohtaminen aivan hukassa 

esimerkki esimiehen tasapuolisuus suosikit pois liehittelemästä vemejä turvissa.

esimerkki esimiehen tasapuolisuus Vaikutelma menestymisestä Yhtiössämme on kaveeraaminen esimiesten 
kanssa , mikä mielestäni hämärtää ja vaikeuttaa vaadittavaa auktoriteettiä.

esimerkki esimiehen lähestetyttävyys En tunne esimiestäni, eikä hän minua.

esimerkki esimiehen lähestetyttävyys
Myös kun uusi työntekijä saapuu vuoroon tulisi esimiehen tervehtiä häntä ja 
kertoa nimensä ym. Tällaiset asiat jotka kuuluvat kaikille talossa olisi 
tervehtiä enemmän ja olla ystävällinen. 

esimerkki esimiehen lähestetyttävyysJotkut supervisorit ja esimiehet ovat hieman vaikeasti lähestyttävissä.

esimerkki esimiehen lähestetyttävyyslähes kaikki esimiehet ei tervehdi tai vastaa mitään tervehdykseeni kun 
saavun työpisteelleni.

samaistuminen yhtenäinen toimintatapa Sama toimintamalli esimiesten kesken - Sillointällöin esimiehet toimivat yksi 
näin ja toinen noin. Tällainen sekoittaa pakkaa ikävästi.  

samaistuminen yhtenäinen toimintatapa
Myöskin turvatarkastuksen säännöt vaihtelevat sen mukaan kuka esimies 
on paikalla, työntekijän on vaikea luottaa siihen että tekee työnsä hyvin jos 
eri päivinä on eri säännöt.

samaistuminen yhtenäinen toimintatapa
Esimiesten johdonmukaisuutta, osaa heistä kiinnostaa toisia huomattavasti 
vähemmän sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen työpisteillä, joka tietysti 
vaikuttaa sitten alaisten toimintaan negatiivisesti.

samaistuminen yhtenäinen toimintatapa  Kuulopuheita liikkuu liikaa eivätkä aina edes esimiehet taikka kouluttajat ole 
varmoja miten asia oikeasti menee.

samaistuminen toiminnan läpinäkyvyys
Päätösten tekoon ja niiden perusteluihin tarvittaisiin myös lisää 
läpinäkyvyyttä. Tuntuu, että asioita pimitetään välillä ja "suosikeilla" on 
enemmän oikeuksia kuin muilla.

samaistuminen asenne esimiesten asenne työntekijöitä kohtaan 
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